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Ofre og investorer skal bo sammen dør om dør

De første kæmpevindmøller, som Lolland Kommune har planlagt
i 11 områder, er på plads i denne måned

Kæmpemøllerne vil snurre
ved Tjørneby inden jul
Tjørneby  Rygterne
har svirret omkring
Tjørneby, hvor fem kæmpe
Siemens vindmøller skal
producere strøm til københavnere gennem Hofor,
Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.
For hvorfor er det kun fire af de fem planlagte vindmøller, der har fået tårnet
rejst? Bliver projektet forsinket eller helt aflyst?
Nej, siger Jesper Pedersen, der er direktør for Vind
og Sol i Hofor.
Møllerne kommer alle
op og i gang inden jul.
Grunden til, at den femte
mølle mangler sit tårn og
alle møller mangler deres
vinger, er, at Siemens skulle bruge kæmpekranen
et andet sted.
Og i Tjørneby er de fleste
af beboerne så småt ved at
vænne sig til tanken om de
mægtige naboer.
- Jeg så mit nederlag i
øjnene allerede 21. juni da
afgørelsen forelå fra Naturklagenævnet, fortæller
Maiken Poulsen, der har
været talsmand for vindmøllemodstanderne.
- Nu er jeg så småt ved at
vænne mig til tanken. Jeg
skal jo leve videre her. Det
kan ikke nytte noget at gå
og ærgre sig over et løb,
der er kørt, siger hun.
Det samme siger Per
Møller, der er formand
for Utterslev Borger- og
Grundejerforening.
- Vi skal varetage borgernes interesser, og det har

I diset vejr kan kæmpemøllerne kun anes fra Maiken Poulsens
forhave, som de står halvanden kilometer fra. Foto: Jan Knudsen

vi gjort. Vi har gjort det, vi
skulle, men samtidig sidder jeg tilbage og undrer
mig over, at man indkalder
til borgermøder og borgerhøringer, men når så borgerne siger noget, gider
man ikke høre efter, siger
Per Møller.
Så han er ikke blandt
dem, der har købt nogle af
de 11.606 mølleandele, der

er blevet solgt.
- Vindmøller af denne
størrelse skal efter min
mening placeres ude i havet, siger borgerforeningsformanden.
Men der er så mange andre, der har købt andele af
den vindmølle, der er udlagt til de lokale. Her blev
alle andele solgt, inden tegningsfristen udløb.

Det kan godt bekymre
Maiken Poulsen.
- Vi kommer jo i en situation, hvor ofre og investorer skal bo dør om dør.
Nogle prøver at flygte fra
støjen, men er stavnsbundne i deres huse. Andre har
udtænkt situationen, og
kan tjene penge på den.
Men gør det så ikke indtryk, at de lokale vindmøller er med til at begrænse
Danmarks samlede udledning af kuldioxis?
- Nej for der er så mange
andre måder man kan begrænse CO2-udledningen
på. For eksempel ved at
skære ned på sit eget energiforbrug eller ved at energirenovere vores boligmasse, siger hun, der til daglig
har udsigt til 56 vindmøller
fra sin bolig.
- Så vi er vant til vindmøller. Men ikke til nogle,
der er så store og fylder så
meget i vores flade landskab siger hun.
Problemet lige nu er de
etiske spørgsmål vindmøllerne efterlader.
Lolland Kommune har i
øjeblikket lokalplanen for
kæmpevindmøller i Rødby
Fjord ude i offentlig høring.
Desuden er der planlagt
kæmpevindmøller ved Nøjsomhedsodde, Bogø inddæmning, Købelev, Bursø,
Skodsebølle, Korsnakke,
Søllested, Knuthenborg og
Savnsøvig.
Inger Baumann Møller
ibm@folketidende.dk

Endnu er det kun fire af de
fem 150 meter høje vindmøller ved Tjørneby, der er på
plads. Men den sidste kommer op inden jul, og alle møller får vinger på og kommer
i gang i denne måned. Det
lover direktør Jesper Pedersen
fra Hofor, der også fortæller,
at alle 11.606 andele på en
mWh stykket er solgt. Det er
mølle nummer to fra venstre,
der er den lokale køberetsmølle. Alle andele var solgt,
da tegningsfristen udløb 19.
december 2012. Kun borgere indenfor en radius af 4,5
kilometer kunne købe, og alle
andele blev solgt til borgere
indenfor denne radius.
Foto: Jan Knudsen

Tror på solcellerne
Entreprenør Arne Hansen har ikke opgivet at
bygge solcelleanlæg i Købelev.
købelev Projektet lever i bedste velgående, siger
entreprenør Arne Hansen, Horslunde, der vil bygge
et stort solcelleanlæg på Grøn Verden-grunden i Købelev.
- Det eneste bump der er tilbage på vejen, er Naturstyrelsens indsigelse, og jeg har kommunens tilsagn om, at man vil forsøge at omstemme styrelsen.
Da alt ellers er på plads - kontrakt, lokalplan med
mere - tror jeg stadig, at vi vil kunne realisere projektet - men det er klart, at løbet er kørt for i år, siger
Arne Hansen.
Naturstyrelsen har to gange afvist kommunens
redegørelse for, at anlægget kan placeres i Købelev.
Det er den sidste afvisning, som klimaudvalget i
næste uge får en orientering om. Det var forkert
udtrykt i avisen, at kommunen tager indsigelsen til
efterretning. - Der har jo været erhvervsområde på
stedet i mange, mange år, siger Arne Hansen.mow.

Sådan ser det nye festlokale ud. Det eneste, der minder
lidt om svømning, er gulvfliserne.
Prvatfoto

Friluftsbad-bygningen
er blevet til festlokale
Ny aktivitet i tilknytning til Nakskov Fjord Camping på Hestehovedet.
nakskov Der var ikke noget festligt over det, da friluftsbadet på Hestehoved blev fyldt med sand. Det
har ikke været muligt at finde en rentabel måde at
drive det på.
Nu bliver der alligevel fest. Nakskov Fjord Camping, der ejer badet, har ombygget den gamle servicebygning til friluftsbadet til et forsamlingslokale,
som lejes ud til alle formål.
Lokalerne er nymalet, og der er køkkenfaciliteter
til maksimalt 70 personer, oplyser Asger Knudsen
fra Nakskov Fjord Camping.
Selve festlokalet er udsmykket med malerier. For
tiden er det den lokale Anette Mlyneks klovnemotiver, der liver op.
Asger Knudsen oplyser, at campingpladsen ikke
kun ser en forretning i udlejning, men også i at kunne tilbyde overnatning i veludstyrede hytter med
bad og toilet i forbindelse med for eksempel en fest
eller et møde.
Asger Knudsen betoner, at man lægger stor vægt
på, at bygningen ikke bare skulle ligge hen som
minde om et desværre nedlagt friluftsbad, men bruges til noget aktivt.
Til foråret bliver udenomsarealerne renoveret, og
der opsættes borde og bænke samt spille- og legemuligheder til brug i forbindelse med familiefester
og tilsvarende arrangementer.
mow.

