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TID OG STED
Ingen anmeldte arrangementer

LØRDAG
11-12.30: Store Heddinge Bibliotek, 1. sal: Fernisering på
Stevns Open - censureret
kunstudstilling for børn og
unge, arr.: Kulturloftet
12.00: Rådhuspladsen, Hårlev: Fastelavnsfest med
tøndeslagning, arr.: Hårlev
Borger- og Erhvervsforening
13.00: Skelbækskolen: Generalforsamling i Klintekongen Gruppe (Det Danske
Spejderkorps)
14.00: Klubhuset, Hellested IF:

DAGBLADET

FREDAG 8. FEBRUAR 2013

FAKTA

REDAKTIONEN

FREDAG

SEK TION 1

Generalforsamling i Den
Passive Klub
14-17: Galleri Hofnarren, Hellested: Fernisering på udstilling med Jet Rotman
16.00: Sankt Katharina Kirke: Koncert med Concerto
Copenhagen

BIOGRAFER
Fredag
19.30: Snurretoppen: »Alle
for to«

Lørdag
16.00: Snurretoppen: »Zambezia«
19.30: Snurretoppen: »Alle
for to«

Lene Madsen i korrekt version
STEVNS: I artiklen torsdag om Venstres holdning til den socialdemokratiske udmelding imod høje vindmøller var en
del af citatet fra Plan- og Teknikudvalgets formand Lene
Madsen Milner (V) blevet delvist uforståeligt. Den korrekte
ordlyd skal være:
Udvalgsformanden slår fast, at hun aldrig har truffet sine
beslutninger før en høringsproces.
- Jeg tror på, at jeg kan lade mig påvirke af gode argumenter. Samme synspunkt læste jeg i sidste uge i et klogt og fornuftigt læserbrev fra Leif Nielsen. Nu gør han åbenbart selv
det, som han advarede mod i sit læserbrev, siger hun.

Indbrud i Magleby
MAGLEBY: Fra en garage på Kirkevej i Magleby er der i går
stjålet diverse elværktøj af mærket Makita, en rundsav, en
stiksav, en boremaskine, en vinkelsliber, en motorsav af
mærket Stihl samt en grøn jagttaske med jagtudstyr. Indbruddet fandt sted mellem kl. 9.10 og 15 ved, at en rude til
garagen blev knust, så det blev muligt at række en hånd ind
til den vrideren på den indvendige side af døren.

Stjal diesel fra parkeret lastbil
HÅRLEV: En parkeret lastbil på Industrivej i Hårlev er mellem onsdag kl. 15 og torsdag kl. 5.15 blevet lænset for cirka
220 liter dieselolie. Lastbilen er en hvid MAN-TGA med påskriften: EUT-Transport.

SLR’s program i weekenden
Fredag kl. 17-19
17.00: Kortslutning - Ida Christensen og Henrik Pedersen

Lørdag kl. 17-20
17.00: Lørdagshygge med quiz, musik og snak - Ole Andersen

Søndag kl. 9-17
09.00: Go’morgen Stevns - Ove Christiansen
10.00: Stevnstoppen - Ove Christiansen
11.00: Solstrejf - Ulla Andersen
12.00: Musikparaden - Ove Christiansen
13.00: Nonstop musik
13.30: Løst og fast - Per Larsen
15.00: Countrytimen - Inge Mathiasen
16.00: Glad musik - Henny Basballe

Stevns Lokal Radio sender på 107,8 mhz. Mandag-torsdag kl.
17-19 sendes »Stevns her og nu«.

 Generel modstand
mod møller på Stevns:
1018 .
 Modstand mod møller
i område 1 (v. Hellested-Arnøje): 511
 Modstand mod møller i
område 2 (v. Juellinge):
88
 Modstand mod møller
i område 3 (v. Boestofte-Frøslev): 60
 Modstand mod møller
i områderne 4 og 5(v.
Holtug-Sigerslev): 288
 I alt modstandere: 1965
 Positive henvendelser:
10
Grafik og fakta:
Stevns Kommune

1965 er imod - 10 er for
VINDMØLLER: Det er
væltet ind med borger-henvendelser
til Stevns Kommune over de seneste
uger. DAGBLADET
har bedt om indsigt
i vindmølle-henvendelserne. Modstanderne er i klart
overtal.
STEVNS: Næsten 10 procent
af Stevns Kommunes borgere har sendt deres mening
om opsætning af kæmpevindmøller i fem forskellige
områder på Stevns. Budskabet fra borgerne er ikke til
at tage fejl af. 1965 borgere
har vendt tommelﬁngeren
nedad, mens 10 har sendt positive tilkendegivelser.
Bunken af papirer med

indsigelser fylder godt i
landskabet, selvom den ikke
kommer op i nærheden af de
150 meter, som der var lagt
op til, at omtalte vindmøller
ville blive.

Flest fra Hellested
Der er kommet ﬂest indsigelser mod opsætning af
vindmøller i Hellested-Arnøje-området. Her har 511
protesteret. Derudover er
der kommet 288 indsigelser
mod opsætning i området
ved Holtug-Sigerslev, 88 indsigelser mod området ved
Juellinge samt 60 indsigelser mod området ved Boestofte-Frøslev.
1018 af henvendelserne er
generelle indsigelser mod
opsætning af kæmpevindmøller - og altså 10 positive
tilkendegivelser.
Tallene har det usikkerhedsmoment, at der endnu

ikke er tjekket for gengangere. Der vil givet være
nogle, der både har skrevet
under i den digitale underskriftsindsamling på nettet - samtidig med, at de har
sendt en skriftlig indsigelse
med kommentarer.
508 deltog i den digitale underskriftsindsamling via
internettet.

Sygdom og turisme
De mange indsigelser fra
Hellested-Arnøje
slår
blandt andet på, at det ikke
er tilstrækkeligt undersøgt, om mennesker bliver
syge af at bo ved siden af de
store vindmøller. Desuden
lægger afsenderne vægt på,
at møllerne vil skade turismen og ødelægge landskaberne ved Elverhøj, Maglehøj samt Hellested Kirke.
Frygten for at blive syg af
at bo som nabo til vindmøl-

ler går igen i de ﬂeste af henvendelserne til kommunen,
men også tab af friværdi i
boligerne er en bekymring,
som de ﬂeste har.

Anparter og CO2
Nogle af de positive tilkendegivelser slår på, at det er
en god ide at tegne anparter
i en vindmølle for derigennem at være med til at forhindre den globale opvarmning.
Som der står i en af henvendelserne:
»Vi skal naturligvis være
glade, hver gang der bliver
fundet lidt olie eller naturgas i Nordsøen. Men der
sker jo ikke noget ved, at vi
strækker reserverne lidt, så
der bliver lidt til vores efterkommere«.
erni

Jeg sagde nej af menneskelige grunde
Debat
STEVNS: Den demokratiske
proces, der er gennemført
i forbindelse med vindmølleplanen på Stevns, har i
høj grad givet alle berørte
mulighed for at blive hørt.
Ganske få bemærkninger
har været positive, hvad vi
også har kunnet se i debatten i aviserne. Til gengæld
er indsigelserne mangfoldige, og alle peger på alt det
negative, som omkringboende frygter, at de vil blive udsat for, hvis Stevns
kommune skal reservere
områder til opsætning af
vindmøller.
Jeg har ikke læst indsigelserne endnu, men
drøftet ﬂere af dem med
de borgere, der har indsendt dem. Jeg har holdt

møder med enkelte meget
bekymrede fremtidige naboer til vindmøller, og det
har gjort stort indtryk på
mig. Det er ikke rimeligt
at sidde alle betænkeligheder overhørig og sige, at de
ikke betyder noget for de
mennesker, der har indsendt dem.
Nogen vil måske spørge:
Hvor er den faglige vinkel
henne, hvor er hensynet
til vores klima og regeringens og Folketingets energipolitik? Men min fejl er
måske, at jeg nok lytter
mere til de mennesker, der
sidder foran mig, end til
truende rapporter, selv om
de er rigtige nok.
Jeg besluttede derfor, at
jeg af hensyn til dem, jeg
har hørt fra, og de op imod
2000 øvrige protester ville

dele mine bekymringer
med mine partifæller. Det
meddelte jeg den socialdemokratiske gruppe og vores formand, og det viste
sig, at vi alle var enige.
Derfor kan man lige så
godt tone rent ﬂag og sige,
at det, vi mener, det gør
vi også. Pinen for alle de
berørte kunne godt være
trukket ud til den formelle behandling, men er det
ikke bedre at udfri alle de
borgere, der så inderligt
protesterer?
Nu kan enhver regne ud,
at med de fem, der i forvejen har sagt nej, og de seks
socialdemokrater, der også
siger nej, så er vindmølleplanen skudt ned, og vi må
begynde med nogle andre
initiativer for at være med
til at løse vores energi- og

klimaproblem.
I byen Ellrich, i den sydlige del af Harzen, så jeg i
sommer et stort solcelleanlæg, der forsynede hele
byen med elektricitet.
Andre steder - også i Danmark - har man forstået at
udnytte solens energi, og
det er måske den måde, vi
skal til at tænke på. Men
der er også andre alternativer, for vi skal ikke lægge
ansvaret fra os.
Jeg har forsøgt ikke at
tænke politisk og taktisk
i denne forbindelse - det
egner jeg mig ikke særligt
godt til - men alene vejet
protesterne og det menneskelige aspekt, der lå foran
mig.
Leif Nielsen
kommunalbestyrelsesmedlem for S

