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Ordblindeundervisning

Videre i 

teksten

Se mere på www.vucstor.dk
eller ring til dit lokale
VUC Storstrøm

Præstøvej 5 Birkebjerg Alle 1,1. Næstvedvej 3
4640 Faxe 4700 Næstved 4760 Vordingborg

Tlf. 54 88 17 90 Tlf. 54 88 17 70 Tlf. 54 88 17 50

Kollegerne var søde til at 
skrive for mig.
Men det er endnu

det selv.

84.900,-
+ lev. omk. kr. 3.680,-

UGENS BIL
VW Golf 1,6 FSI Trendline

Sort metal
Årg. 2004. Km 128.000
Udstyr: 115 hk, servo, abs,
ESP, 6 airb., 16" alu, træk,
CD/radio, el-spejle m/
varme, fj.b. c-lås, 4 x
elruder, alle service ok.

www.bilhusetvordingborg.dk
Valdemarsgade 57 · Vordingborg · Tlf. 55 37 16 01

Bilhuset Vordingborg A/S
Das Auto.

Redaktionen har modtaget:

Hvor bliver 
spildevandet af?
Ja, fra Hårbølle løber det ud i
Hårbøllebækken, som indtil
for få år siden var rørlagt helt
ned til Fanefjord Kirke.

Men stadige oversvøm-
melser, især på Bøllegårdens
jord betød, at vi fik fritlagt
bækken til et åbent vandløb,
ligesom de to næste gårdejere
fritlagde bækken, helt ned til
kirken.

Det har samtidig betydet, at
der nu løber renere vand ud i
Fanefjorden, fordi et fritlagt
vandløb rummer mange vand-
rensende  planter og dyr. 

Også i en grad, så ørred
søger op i bækken og gyder
hver vinter - ifølge vores loka-
le lystfiskere.

Alt er således i orden, bortset
fra at kommunens biolog med
mellemrum foretager måling-
er af bækkens renhed, som
afsløres ved antallet af mikro-
dyr i vandet - en renhed som
idag er god, men ikke ren nok
til godkendelse. Det skyldes, at
alt, hvad vi hælder i vores vas-
ke og toiletter af kemikalier og
vaskemidler, slår bækkens
mikrodyr ihjel.

Så også i egen interesse bør
vi stoppe al unødvendig brug
af kemi i vores spildevand, der
havner i bækken. Det smukke
blå toiletvand er til eksempel
stærkt giftigt for dyrelivet.

Og hvorfor nu det? Ja, ud-
over gevinsten for miljøet, så
betyder en renere Hårbølle-
bæk, at vi kan undgå den
bebudede kloakplan med ind-
ividuelle rensningsanlæg ved
hver husstand til mellem 50
og 100 tusinde kroner plus en
spildevandsafgift på nu 40 kr.
pr. m3, hvis man vælger at
lade "Vordingborg Forsyning"
stå for etablering  og drift af et
husanlæg.

Det samme gælder selvføl-
gelig andre steder på Møn i
"det åbne land", der også kan
omfatte landsbyer, så her er da
en opgave for lokale beboere
at undersøge, hvor spildevan-
det bliver af, og hvor rent er
det mon?

For miljøets og vores peng-
epungs skyld!

Venlig hilsen
Bent Jørgensen

Bøllegården, Møn
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Knud Larsen 
dækkede 
selv DF’s gavebord
Det er ikke korrekt, når Ven-
stres borgmesterkandidat,
Knud Larsen, hævder, at vi er
blevet inviteret til forhand-
linger hen over midten. Vi
blev inviteret til et møde, hvor
vi gratulerede Venstre med
valgsejren, og hvor vi ønske-
de en fælles forhandling
mellem partierne hen over
midten.

Vi fik ikke noget konkret
tilbud på mødet og hørte ikke
siden fra Venstre. Venstres
borgmesterkandidat har tidli-
gere udtalt i P4 Sjælland, at
samarbejde kræver ”et kon-
kret oplæg” - et sådan har
aldrig været der. 

Tak for opbakningen
Vi vil i Enhedslisten gerne tak-
ke alle vores vælgere for den
flotte opbakning, vi fik ved
kommunalvalget i Vording-
borg Kommune. 

Vi er taknemmelige for tilli-
den og ydmyge overfor opga-
ven. 

Vi er klar over, at det bliver
fire udfordrende år, og vi vil
love jer, at vi vil arbejde hårdt
for at få så meget af vores poli-
tik igennem som muligt.

Noget af det første vi ser en
mulighed for bliver realiseret,
er at få ansat en borgerrådgi-
ver. Både Venstre og SF har i
valgkampen sagt, at de støtter
idéen, så her burde være et fler-
tal for det fra starten.

Vi vil bestræbe os på løben-
de at være i dialog med borge-
re, foreninger, fagforeninger
o.s.v. Således, at vi bevarer en

tæt føling med, hvad der sker i
alle kroge af vores kommune.

Og har du fået lyst til at bli-
ve medlem af Enhedslisten,
skal du være hjertelig velkom-
men. Vi vil holde før byråds-
møder i medlemsgruppen, og
jo flere her, jo mere viden og
indsigt vil vi som kommunal-
bestyrelsesmedlemmer kunne
få. Husk: Sammenhold gør
stærk!

Og så vil vi lige fortælle, at
vores valgkamp har kostet ca.
30.000 kr, så vi har ikke haft
råd til ens jakker, kasketter, t-
shirts eller roser. Vi er rigtig gla-
de for at budskabet alligevel er
nået ud.

Tage Vestergård og
Helle Mandrup Tønnesen

Medlemmer af 
kommunalbestyrelsen 

pr. 1.1.14

Rejechips 
og julelanterner
Hos Kanne & Degn kan man
i denne måned gøre et kup,
hvis man er til julehygge og
genbrug. 

- Vi har fået et begrænset
parti hjem af nogle ganske
særlige lanterner - lavet i gen-
brugsmaterialer og med
garanti ikke noget, man
finder andre steder, fortæller
Jan Kanne.

Lanternerne er lavet af
gamle opbevaringsdåser til

Det er korrekt, at vi førte
forhandlinger med DF’s chef-
forhandler, Heino Hahn og
Per Stig Sørensen. Vi talte om
politisk indhold, hvor vi var
enige med DF om at sige nej
til konkurrenceudsættelse og
et ja til et nyt administra-
tionsbyggeri. Noget S, B og SF
har sagt og stået fast på i hele
valgkampen. Vi tilbød aldrig
Heino Hahn borgmesterpos-
ten.

Vi er kede af, at der nu er
lagt op til blokpolitik i Vor-
dingborg Kommune. Det er
Venstres valg, og det ansvar
må Knud Larsen påtage sig
med sine forligspartnere.
Samarbejde bygger som
bekendt på tillid til en fælles
linje og de personer, man
samarbejder med. Vi lykøn-
sker Heino Hahn med en flot
forhandling for hans parti. 

Men vi er fortsat villige til
et samarbejde hen over mid-
ten. Vi undrer os over, at vi
ikke blev indbudt til mere
konkrete forhandlinger, men
tager Venstres strategi til efter-
retning. Men Knud Larsen har
udspillet, og vi vil naturligvis
møde frem og lytte. For os er
det væsentlige ikke, hvem vi
samarbejder med, men hvad
vi samarbejder om. Vores
hånd er fortsat fremstrakt.

Af Martin Leider Olsen (A)
Birgitte Steen Jørgensen (B)
Else-Marie L. Sørensen (SF) 

og Tage Vestergaard (Ø)

Find inspiration 
til julehyggen hos 

Kanne & Degn.

rejechips, som har været
brugt i de små mobile gade-
køkkener i Indonesien. De
aflagte dåser er blevet ind-
samlet hos de små gadekøk-
kener, er blevet grundigt ren-
set og har fået et lag maling i
flotte farver. Bortset fra det,
ligner de sig selv og udgør
super flotte lanterner både til
indendørs og udendørs brug
- sæt f.eks. et bloklys eller en
lyskæde i og nyd lyset i den
mørke tid. 

- Kanne & Degn har gennem
gode kontakter i Indonesien
fået et begrænset parti af de
fine lanterner hjem, og vi
sælger dem til uhørt lave pri-
ser. Vi har to størrelser, som
sælges til hhv. 99,- og 125,-
kr. (Normalpris op til 499,-
kr.) Vi har kun 175 stk. tilba-
ge, så det gælder om at være
hurtig, hvis man vil sikre sig
en flot, utraditionel julelan-
terne. 


