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HStor udfordring for erhvervstivet: Antaliet af ubesatte job stiger eksplosivt

2017 set

gennem
satiren
HYLLINGE: M0d man-

den, der har tegnet over
2000 illustrationer til

avisen, eg som natur-
ligvis giver sit satiri-
ske bud pa arets hojde-
punkter. S SIDE 10-11

Jui pa hjul
N^STVED: I langt de
fleste afde seneste 15 ar

har Jan Pedersen kort
taxa juleaften - eg det,
synes han, erfantastisk
afensmrligarsag.

• SIDE4

T0MNING: Artiers tvist om en bundfaeldningstank har nu taget en ny drejning.

Politianmeldelse i jule-
gave fra kommunen
AfLarsChristensen

VORDINGBORG: Han har

spaendt ben for politiet, daek-
ket daekslet med jord, stillet

en udtjent bil hen over den om tvangstomning af hans
og naegtet myndighederne trixtank.
adgang til sin grund.

I arevis har Jorn Rasmus-

sen fra Masnedo kaempet
mod kommunen i en sag

Det har nu faet Vording-
borg Kommune til at an-
melde Jern Rasmussen til

politiet. En anmeldelse, som

han modtog fa dage for jule
aften.

Kommunen star fast pa,
at de har ikke bare lovgiv-
ningen, men ogsa fagkund-
skaben pa deres side, mens

Jorn Rasmussen fastholder,
at det i bedste fald er unod-

vendigt med den arlige tom-
ning og i vaerste fald skade-
ligtformiljoet.
• side 17

VORDINGBORG r SEKTION 1 SjseUandske • ONSDAG 27.DECEMBER 2017
17

t

ft

''' •'.if • '

A*

:::.

Jorn Rasmussen har i drtier ksempet for retten til ikkeat fa tvang-
stamt sin trixtank. Nu har kommunen mistet taimodigheden og vil
have politiet indover. Foto: Poul Poulsen

Jorn har faet politi
anmeldelse i julegave
T0MNING: Artiers
strid om trixtank
har taget ny drej
ning. Kommunen er
gaet til politiet.

AfLarsChristensen

MASNED0: Fa dage for jule
aften modtog Jorn Rasmus
sen et brev fra kommunen

om, at han er blevet politian-
meldt.

Anmeldelsen kommer ef-

ter artiders stridigheder
mellem kommunen og Jorn
Rasmussen. Han har nem-

. lig gjort alt for at undga den
arlige tvangstomning af sin
trixtank ved hjemmet pa Pi-
lealle pa Masneda.

Han har tidligere spaendt
ben for politiet, daekket dmk-
slet med jord og stiUet en ud

tjent bil hen over det. Og han
har naegtet myndighederne
adgang til sin grund.

Han kaemper utraetteligt
for at overbevise kommunen

om, at det er langt mere mil-
jorigtigt at undlade den arli
ge tomning.

- Nar de temmer min tank,
sa forstyrrer de hele den
bakterieproces, som foregar
og som fjerner de skadelige
stoffer. Og det er miljemaes-
sigt forkert at sende spildet
til rensningsanlaeg og til-
saette det en masse kemika-

lier, har trixtank-ejeren tid
ligere forklaret. Han mener,
at den kun bar tommes ma-

ske hver tyvende ar.

Flertallets iov gaelder
Jorn Rasmussen stillede

ved seneste valg op for Nye
Borgerlige og er desuden
bestyrelsesmedlem i Fair
Spildevand, hvor han er gaet

sammen med andre ligesin-
dede i et opgor mod kommu-
nernes spildevandsplaner.
Han fik tidligere udsted en
5-arig tomningsfritagelse af
den/gamle kommune, men
det er ikke noget storkom-
munen agter at gore. I stedet
har man nu inddraget po-
litjet i sagen. En udvikling,
som afgaende teknik- og mil-
joudvalgsformand Thomas
Christfort (K) fuldt ud stot-
tede pa seneste kommunal-
bestyrelsesmode.

- Personligt er jeg helt enig
i den. Du har siden 2011 ikke
villet efterkomme den lov-

givning; der findes pa om-
radet. Jeg har respekt for,
at man kan vmre uenig i den
lovgivning der gaelder, men
indtil man far politisk magt
til at lave den om, sa er det
sMan i et demokrati, at man
folger den lovgivning, som
et flertal har vedtaget og

det bor du ogsa gore. Vi er jo
ikke uenige om, at du bryder
loven. Du har jo selv forhin-
dret adgangen til det, for-
klarede udvalgsformanden
til Jorn Rasmussen under
sporgetiden ved det seneste
mode.

Jorn Rasmussen afventer
nu, hvorvidt politiet vil rejse
en sigtelse mod ham. Han er
dog klar til at fortssette kam-
pen for sin trixtank og pa det
seneste kommunalbestyrel-
sesmode var det en opfor-
dring til dialog, han sluttede
afmed.

- Min bon er, at vi fremad-
rettet prover at tage dialo-
gen. Jeg har bedt jer sa man
ge gange om at komme ud
og se det og se, at det virker
perfekt. Lad os prove at tage
dialogen mand til mand. Det
er en falliterklaering for os
alle sammen, at vi skal ulej-
lige politiet i den her sag.


