
TIRSDAG 7. JUNI 2016 : FOLKETIDENDE4 NYKØBING
GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

FORKERT DANSESKOLE
NYKØBING  I fredagsavisen bød side to 
på billede og tekst om lokale dansepar, 
som høstede medaljer ved sjællandsme-
sterskaberne i latinamerikanske danse, 
og her fremgik det, at danserne hørte 
til Katrine Bondes Danseskole i Ny-
købing. Det er dog en fejl, for parrene 
træner hos Guldborgsund Dans, ligele-
des Nykøbing, hvor instruktør Lisbeth 
Nielsen står for undervisningen af dem. 
Vi beklager fejlen.

STORE CYKELDAG
NYKØBING  Cyklistforbundet og Sund-
gruppen inviterer til “Store Cykeldag” 
på søndag 12. juni klokken 10 til 14. Cy-
kelturen går ad gul Cykelblomst-rute til 
Kettinge og er på 36 kilometer med start 
fra Kulturforsyningen i Voldgade 1.
Ruten går gennem Toreby, Frostrup 
Skoven til Kettinge med medbragt fro-
kost i Kettinge Grusgrav overfor Kettin-
ge Mølle og retur eventuelt med besøg 
i Fuglsang Park. Det er gratis at køre 
med.

FARENDE SVENDE PÅ BASAR
NYKØBING  Kvartetten ”De Farende Sven-
de” underholder ved Restart Lindholms 
sommerbasar på fredag 10. juni klok-
ken 14.30 til 15.30 på den store plæne 
ved Vendsysselvej. Kvartetten består af 
Michael Krog på harmonika og vokal, 
Rudi Christensen på vaskebræt og vo-
kal, Johnny Aasberg på bas og vokal og 
Peter Fynbo på banjo og vokal.

De Farende Svende.  PRIVATFOTO

LOPPER PÅ HASSELØ
HASSELØ PLANTAGE    På lørdag 11. juni er 
der mulighed for at deltage i “ Landsby 
Loppemarked” med private stader i  has-
selø Plantage. Markedet er åbent fra 
klokken 10 til 14, og klokken 13 giver 
Toreby Sports Acro opvisning på fæl-
lesarealet på Plantagevej.
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Sommer på Slotsbryggen 
betyder også bundvendinger 
i varmen - og det lugter fælt, 
når bassinet er fyldt med slam 
fra rensningsanlægget.  
 FOTO: ANDERS KNUDSEN

NYKØBING  Mens lo-
kale og turister spiser 

is i solen på Slotsbryggen, 
vender bunden af havne-
bassinerne sig i varmen og 
sender en velkendt dunst 
ud over Slotsbryggen.

Havneslammet hober 
sig fortsat op, og foruden 
det uskønne syn og dertil-
hørende lugt, forhindrer 
slammet også både større 
end en jolle i at sejle ind i 
inderbassinet. 

Igennem længere tid har 
Guldborgsund Kommune 
undersøgt mulighederne 
for at komme af med slam-
met og nu viser nye Niras-
analyser af indholdet i 
slammet, at det sandsyn-
lighis kan “klappes” - det 

vil sige sejles væk og dum-
pes. 

Tidligere har Guldborg-
sund Kommune fået kri-
tik af Statsforvaltningen 
for at skaffe sig af med 
giftigt slam, som stammer 
fra rensningsanlægget via 
Tingsted Å. Men de nye 
prøver viser færre tungme-
taller som arsen, kviksølv, 
cadmium, bly og nikkel i 
slammet, og det får Jør-
gen Hilleke, der er leder af 
driftsplan og lystbådehav-
ne i kommunen, til at fatte 
fornyet tro på, at kommu-
nen på lovlig vis kan skaffe 
sig af med slammet ved at 
dumpe det på Kogrunden 
mellem Femø og Vording-
borg.

Derfor har Guldborgsund 
Kommune bedt Miljøsty-
relsen og Kystdirektoratet 
om en femårig tilladelse til 
at dumpe slammet.

Venter to-tre måneder 
- Vi søger om tilladelse til 
at fjerne 900 til 1500 ku-
bikmeter pr. gang i hvert 
fald to gange på de fem 
år, oplyser Jørgen Hilleke, 
som dog ikke kan love et 
slamfrit havnebassin fore-
løbigt.

- Der er en sagsbehand-
lingstid på to-tre måneder 
i Miljøstyrelsen, og selv om 
vi har anmodet om hurtig 
behandling af sagen, kan 
vi ikke regne med en tilla-
delse før efter sommeren, 

siger han.
Tidligere har kommu-

nen overvejet at få opsuget 
slammet og deponeret det 
på en kontrolleret losse-
plads. Men Jørgen Hilleke 
foretrækker nu at afvente 
klappetilladelse på grund 
af økonomien.

- Det koster cirka 100 
kroner pr. kubikmeter med 
en klaptilladelse, hvorimod 
deponeringen på en kon-
trolleret losseplads koster 
850 kroner pr. kubikmeter, 
oplyser Jørgen Hilleke.   

BIRGITTE GRØNNING
bg@ftgruppen.dk

Miljøstyrelsen skal godkende dumping af slam fra havnebassin

Renere slam fra Slotsbryggen 
venter på klap-tilladelse

Guldborgsund Kommune forventer at skulle vente hele sommeren på klaptilladelsen fra 
Miljøstyrelsen

Nykøbing F. Boligselskab 
har skiftet ejendomsfunk-
tionærernes traktorer ud 
med cykler.

NYKØBING  Det går hurti-
gere, der er sundere, og det 
sviner ikke miljøet. Det er 
tanken bag Nykøbing F. Bo-
ligselskabs nye investering 
i cykler til alle ejendoms-
funktionærerne.

I fredags hentede Jens-
Erik Christensen (Hugo), 
Knud Weiss, Henrik Pil, 
Karl-Johan With, Martin 
Lassesen og Winnie Mor-

tensen deres nye cykler hos 
Jan Højbjerg i Cyklebør-
sen. Dermed er de klar til 
at bruge rugbrødsmotoren, 
når der skal fi kses vandrør 
og skiftes  pærer i de for-
skellige afdelinger.

- Afdelingerne ligger så 
tæt på hinanden, at det 
faktisk er mere besværligt 
at køre på vores traktorer. 
Med cyklerne går det hur-
tigere, og vi forurener ikke 
med diesel. Det bliver godt, 
mener Knud Weiss, som har 
været med at udvikle idéen 
i selskabets organisations-

bestyrelsen, hvor han er 
medarbejderrepræsentant. 
Selskabet har fornylig om-
struktureret ejendomsfunk-
tionærernes arbejde, så de 
nu dækker fl ere afdelinger 
frem for at være tilknyttet 
én fast afdeling.

I øjeblikket cykler Knud 
Weiss og hans kolleger i 
korte bukser og høj sol. 
Men hvad med til vinter?

- Det bliver ikke noget 
problem. Cyklerne er ro-
buste, og vi tager bare van-
ter på, lyder det fra Knud 
Weiss.  bg

Boligselskab tager cyklen

Cyklerne har lad foran til ejendomsfunktionærernes værktøjskasser.  FOTO: JAN KNUDSEN
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