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Planerne om Teknikken Univers handler om at skabe et kæmpe oplevelsescenter ved afkørsel 48,
der kan give turisterne endnu en grund til at stoppe på Lolland, når rejsen går nord eller syd på

EFTERLØNNERE SER TILBAGE
MARIBO Mandag er det atter blevet tid
til at kigge tilbage på årets gang i 3F Efterløns- og pensionistklub i Maribo. Det
sker ved den årlige generalforsamling.
Arrangementet, som finder sted i 3F’s
lokaler, er allerede klokken 13.00, og
dermed en halv time tidligere end foreningen normalt plejer at mødes.
Efter dagsordenen er bragt til ende,
og beretningen er godkendt, er det tid
til hygge. Efterløns- og pensionistforeningen er denne dag vært ved et par
stykker smørrebrød samt øl, vand eller
snaps.

UDE PÅ NUMRE I HUNSEBY
HUNSEBY I Hunseby er byens seniorklub

igen ude på numre. Det sker ved bankospillet på mandag klokken 13.30. Ud
over at kæmpe om de helt rette tal, skal
eftermiddagen selvfølgelig bruge på
kaffebord og en masse hygge. Arrangementet finder som altid sted i Hunseby
Forsamlingshus.

HJÆLP TIL BØRN PÅ FLUGT

Carsten Andersen og Peter Stenov må forestille sig, hvordan oplevelsescentret ved afkørsel 48 bliver.
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Kommende oplevelsescenter har første store aftale i hus

Teknikkens Univers går
i partnerskab med Dong
MARIBO Selv om der

endnu ikke er andet
end en bar mark og nogle
tegninger at vise frem, er
det planlagte oplevelsescenter ved afkørsel 48, Teknikkens Univers, allerede
ved at samle sig stærke alliancer.
Den første, rigtig store
medspiller omkring det,
som kan blive LollandFalsters næste store turistattraktion, er energiselskabet Dong Energy.
Selskabet har indgået et
såkaldt klimapartnerskab
med Teknikkens Univers.
Inden aftalen kom i hus
mødtes de nye partnere,
ikke mindst for at det store
energiselskab kunne få uddybet mere præcist, hvad
planerne for Teknikkens
Univers er.
- Vi synes, at Teknikkens
Univers er en spændende
idé, og den kan udvikle sig
til meget i fremtiden, siger
Peter Stenov, der er salgskonsulent med ansvar for
Dong Energys storkunder.
Klimapartnerskabet er
det første, som Danmarks
største energiselskab har

fået i hus på Sydhavsøerne, og ved allerede at være
med på sidelinjen så tidligt
i arbejdet med det store
turist-projekt ser Dong
Energy store fordele.
Klar med energi-råd
Det kunne være nemt at
vente, og se processen an,
inden en klimapartneraftale blev indgået, men ved
at gå ind i arbejdet på så
tidligt et stadie, kan energiselskabets viden bruges
bedst mulig.
- Mange energibesparelser er dyre at implemen-

tere, når først byggeriet
står færdigt. Her kan vi
stille vores ekspertise til
rådighed for Teknikkens
Univers fra begyndelsen,
forklarer Peter Stenov.
Klimapartnerskabet med
Dong Energy kan skabe
goodwill i kommende ansøgninger fra Teknikkens
Univers, der skal sikre kapital i projektet.
Når
oplevelsescentret
forhåbentlig er klar til åbning i 2014 betyder partnerskabet, at al energi til
bygningen bliver købt fra
Dong Energy.

FAKTA
Et klimapartnerskab med Dong Energy handler om at
tage medansvar for klimaudfordringerne ved at sætte
mål for klimaindsatsen, realisere energibesparelser og
støtte produktion af vedvarende energi.
Energiselskabet har siden 2006 indgået 120 partnerskaber i hele landet. Hvert partnerskab bliver nøje
tilpasset de udfordringer, som de enkelte virksomheder
har, og der er ikke to partnerskaber der er ens.
I de seneste seks år er der indgået klimapartnerskaber
med blandt andet Tivoli, Novo Nordisk, Lyngby-Taarbæk
Kommune og Boligkontoret Danmark.
Klimapartnerskabet giver også mulighed for at mødes i
netværk mellem de mange deltagere.

Initiativtager og projektkoordinator ved Teknikkens Univers, Carsten
Andersen, glæder sig over
aftalen med energiselskabet.
- Det råder over en udviklingsafdeling, som vi
forhåbentlig kan nyde godt
af, når vi kommer længere
med projektet.
Klar til at netværke
Helt fra begyndelsen har
det været Carsten Andersens håb at skabe en kæmpe turistattraktion, der er
helt CO2-neutral, og her
ser han også klimapartneraftalen med Dong Energy
som et vigtigt redskab.
Blandt andet fordi den kan
åbne døre til andre virksomheder.
- Dong har kontakt med
nogle af de tunge drenge i
dansk erhvervsliv, og vi håber at vi kan møde dem, og
blive taget mere alvorlige
gennem vores partnerskab
med energiselskabet, siger
Carsten Andersen.
PALLE NEVAD FRANDSEN
pnf@folketidende.dk

MARIBO I dag er det tid til den store
Danmarksindsamling, og står det til
Inge Ege Olsen og Kirsten Mikkelsen
fra SOS Børnebyernes lokalgruppe for
Lolland er der noget at bakke op om.
- Jeg ved, at mange spørger sig selv,
hvorfor vi skal hjælpe Afrika. Og om
pengene nu også kommer frem. Svaret
er nemt: Der er næsten lige så mange
børn i Afrika, der er på flugt, som der er
mennesker i Danmark. Og kan vi bare
hjælpe nogle af dem til at få et bedre
liv, så de bliver en styrke for deres land,
har vi gjort noget godt. Og det er netop,
hvad SOS Børnebyerne gør. Med pengene fra årets indsamling kan vi give
endnu flere børn og unge i Elfenbenskysten et kærligt hjem, lægehjælp og
en uddannelse, siger Inge Ege Olsen.
Showet kan følges på DR klokken 19.

Biblioteket byder på
masser af sjov
Der er rig mulighed for at være kreativ for de
mindste, når Maribo Bibliotek i den kommende
tid byder på sjove tiltag for børnene.
MARIBO Skrald behøver ikke være noget, som skal
smides i skraldespanden. Er fantasien i orden, kan
det ændre form og ende som de sjoveste skabninger
eller som en underligt hus. Det kan børn i alderen
syv til 12 år bevise, når Maribo Bibliotek på lørdag
har workshop med skrald.
Fra klokken 10 og to timer frem er der mulighed
for at kaste sig over limstift, saks, glitter og bunkevis af skrald. Ideén er at fortrylle, glæde og inspirere børnene til at bruge deres egen fantasi og
kreativitet - og vise, hvor billigt det kan gøres. Legetøj behøver ikke være en dyr investering, men kan
være noget af det, der alligevel var på vej i skraldespanden.
Det er gratis at vise sit kunstneriske talent, og
alle, der har lyst til at prøve, skal blot møde op.
Igen om mandagen er der mulighed for at folde
sine idéer ud på Maribo Bibliotek. Denne gang gælder det dog ikke skrald, men den forestående fastelavn. Frem til 13. februar er der mulighed for at
prøve at lave fastelavnsmasker. Der er både papir,
saks og skabeloner på biblioteket.
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