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Løftet til Lolland
Motorvejsafkørsel 48 får
en særdeles vigtig strategisk placering i forbindelse
med den faste tunnelforbindelse under Femernbælt.
Motorvejsafkørslen bliver det
første store trafikale knudepunkt, og det bliver her vi skal
have de nord- og sydgående
trafikanter til at gøre holdt og
få en smag af Lolland-Falster.
Gerne en god smag, som kan
gøre dem interesserede i et
ophold af længere varighed eller nysgerrige nok til at vende
tilbage for at udforske landsdelens fortræffeligheder.
Der er da også allerede store
planer for området, som ejes
af Knuthenborg, og nu kommer et nyt og længe omtalt
projekt - Teknikkens Univers
- endelig ud med en præsentation af visionerne.
Projektet med Carsten Andersen fra Lolland-Falster Veteran Klub som idémand var
indgående omtalt i den husstandsomdelte lørdagsavis,
og det er nu landet på kommunens bord.
Det er ikke sædvane at tænke stort på Lolland-Falster, og
initiativtagerne skal roses for
både mod og dristighed.
Det er heller ikke første gang,
der præsenteres et visionært
projekt ved afkørsel 48. Tidligere præsenterede Knuthen-
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Planen om et Teknikkens Univers har afløst det oprindelige
forslag om at bygge en Supernova ved afkørsel 48 Maribo.

borg planerne om at opføre
en Supernova på stedet, men
disse planer måtte skrinlægges.
Nu har Teknikkens Univers
søgt Lolland kommunes destinationspulje for nye turist-

fyrtårne om godt en million
kroner til et forprojekt, og
man må håbe, at de gode folk
i kommunen også har det fornødne mod til at satse.
Det er arkitekt Christian BayJørgensen fra artkitektfirmaet

Bay Arch, der har slået stregerne til det imposante bygningsværk, som fra jordplan
har vulkanform og som fra luften form som et tandhjul.
Det i sig selv er genialt, for
Teknikkens Univers er netop
tænkt som omdrejningspunktet for den lokale turisme, og
byggestilen er så usædvanlig
i Europa, at den ligefrem virker dragene.
Der er næppe nogen tvivl om
at Teknikkens Univers kan
medvirke til at give løftet til
Lolland - et løft som er nødvendigt, hvis vi skal bevæge
os lidt mere sikkert ind i fremtiden og projektet er unikt derved, at “universet” ikke bare
er forbeholdt teknikken, men
at det indrettes som et oplevelsescenter med masser af
udstillingsmuligheder på de
7.000 etagekvadratmeter og
med en roterende restaurant
på toppen af den 46 meter
høje bygning, hvorfra der i
godt vejr vil blive en helt enestående udsigt over Lolland.
Det projekt er genialt.

Hvad kan VKO huske?
Kæmpevindmøller
Kæmpevindmøllerne,
som Knuthenborg ønsker at opstille på marken mellem Skolevej og
Knuthenborg Park, bør
ikke opstilles i dette område.
De tre gigantiske møller, med hver en højde
på 149 meter bliver markører af og symboler på
udkants Danmark.
Møllerne vil bryde
landskabets herlighedsværdi. De larmer og
lyser op dag og nat til
gene og ulempe for de
mennesker, der bor og
færdes i området.
Arbejdsmediciner,
læge Mauri Johannson,
Jylland siger:
”Vi bliver nødt til at
inddrage den lægefaglige del ved disse store
mølleprojekter. Udenlandsk forskning viser
med al ønskelig tydelighed, at der er store støjgener omkring vindmøllerne. Og ikke kun den
støj, man kan høre.
Forskning viser, at der

er store gener forbundet
med den lavfrekvente
støj, der ligger under,
hvad det menneskelige
øre kan høre. Svingningerne påvirker os – specielt hvis det sker om
natten, hvor vi har brug
for hvile.”
Jeg er særdeles positivt indstillet overfor
udnyttelse af vindens
kraft til grøn energi og
jeg glæder mig over de
store muligheder, der
ligger på dette felt.
Men det er afgørende,
at det sker under hensyntagen til beskyttelse
af de områder, hvor folk
bor og færdes, mod forurening fra kæmpemøllerne.
Det er kommunalpolitikernes opgave at varetage begge områders
interesser og det sker
bedst ved at opføre møllerne på havet.
Per Larsen
Søndergade 25
4930 Maribo

Den 6. oktober er der åbningsdebat i Folketinget
i h.h.t. Grundlovens §38.
VKO er i opposition og det
er helt legalt, at de betvivler
den nytiltrådte regerings
lovgivningsinitiativer. Sådan har det altid været,
uagtet regeringens farve.
Men når Pia Kjærsgaard,
DF, ikke kan finde ud af,
hvad den nuværende regering vil, kan det skyldes at
hun ikke vil forstå det, der
er tydeligt for et flertal af
danskerne. Når Pia Kjærsgaard påstår, at der kan gå
1 1/2 - 2 måneder, inden der
fremlægges lovforslag på
Tinge, er det næppe rigtigt.
VK brugte i 2001 2 mdr.
og 2 dage. Men at der ikke
bliver fremlagt en skattereform i morgen er da logik for burhøns, da der er
bebudet nedsættelse af en
skattereform-kommission.
Reformen
gennemføres

med omtanke og skal være
socialt afbalanceret.
Lad mig erindre om, at
os, der kan huske tilbage
til 2001, at den daværende tiltrådte VK-regering
ikke havde et færdiggjort
lovkatalog, der skulle afstemmes med DF først.
Som udmøntede sig i 10
års blokpolitik. Jeg kunne
læse i Børsen i 2001, at
det eneste VK kunne finde
ud af, var at nedlægge ca.
halvdelen af kommisioner,
nævn og udvalg, som var
for socialdemokratisk inspireret ifølge VK. I samme
lederartikel var skruer og
søm blandet sammen. Det
mest skræmmende var, at
Bendt Bendtsen, C, som
nytiltrådt økonomi- og erhvervsminister, demonterede Hjemmeserviceordningen ved at tilskud til
havearbejde blev afskaffet.
Til skade for ældre menne-
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skers mulighed for at blive
i eget hjem længst muligt.
Det burde den fhv. hjemmehjælper, Pia Kjærsgaard
fra Gentofte være dybfølgt
berørt over. Det gjorde hun
ikke i 2001 og gør heller
ikke i 2011. Det bliver der
nu rådet bod på. En klar
udvidelse af aktiviteter udover rengøring i forhold til
2011-behov. I 2001 kostede

det ca. 3.000 arbejdspladser!
Tillykke til den nye trepartsregering med Helle
Thorning Schmidt som ny
første kvindelige statsminister. Danskerne har fortjent det.
Jørgen Rasmussen
Hammerlodden 17 st. tv.
4800 Nykøbning F.
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