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Nævningesag om ildspå-
sættelse i Midtpunktet i 
Nykøbing F. blev i går ind-
ledt.  side 4

BRANDSAG I RETTEN

Henrik Høegh gør status 
over de første 100 dage 
som fødevareminister.
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DE FØRSTE 100 DAGE

Legeplads i ferielandetLegeplads i ferielandet
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Den store have vises fremDen store have vises frem
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Hæder til KnuthenlundHæder til Knuthenlund
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Den store bro-debatDen store bro-debat
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 Skolefritidsordningen på Østre Skole i Nykøbing F. forsøger nu at få et samar-
bejde med 18 lokale idrætsforeninger. Foreningerne får mulighed for at komme 
nogle eftermiddage og præsentere børnene for hver enkelt sportsgren. I fritids-
ordningen er der allerede mange aktive børn, som dyrker sport. Med det nye tiltag 
forsøger man at få de sidste børn med også.  side 6

Børn i bevægelseBørn i bevægelse

LOLLAND  Der er ikke 
bare vrede på de lol-

landske småøer over ned-
skæringsplaner - men også 
skuffelse.

Både på Femø og Fejø 
giver beboerforeningsfor-
mændene udtryk for, at 
det er på høje tid Lolland 
Kommune indleder en dia-
log med ø-boerne.

Kurt Johansson på Femø 
kaldte det i aftes på et bor-
germøde direkte tåbeligt, 
at kommunen bruger en 
ansat som sendebud med 
nogle tåbelige nedskæ-
ringsforslag på færgedrif-
ten, uden at der er taget 
politisk stilling.

- Hvis man mener noget 
med ø-kontaktudvalget, 
kræver det samarbejde - og 
det må naturligvis bygge på 
reel information og møder 
med de lokale beboeror-
ganisationer, ikke bongo-
trommer og mediepolemik, 
sagde Kurt Johansson.

Han advarede politiker-
ne mod at beslutte ting hen 
over hovedet på folk eller 

at forsøge at kuppe ting 
igennem. Også Kasper Tø-
gern, formand for Fejøfor-
eningen, betoner, at man 
meget gerne ser en dialog 
med kommunen, også om 
hvordan besparelser kan 
fi ndes, men især om hvor-
dan der skabes udvikling i 
stedet for afvikling.

- Det kan godt virke som 
en rød klud på os, at kom-
munen på den ene side 
bruger Fejø som et godt 
eksempel, og på den anden 
side giver os dødsstødet 
med den store sparekniv, 
er hans kommentar til for-
slagene, der blandt andet 
truer med at lukke øens 
skole og børnehave.

Formanden for skoleud-
valget, Tom Larsen, oplyser 
i øvrigt i dag, at han ikke 
lægger op til beslutninger 
om så vidtgående ting som 
skolelukninger allerede på 
udvalgets juni-møde.
 side 16 og 17

MOGENS WARRER
mw@folketidende.dk

Skuffelse på øer over spareplaner

Ø-boerne vil
have dialog

B.1921 befi nder sig stadig 
under nedrykningsstregen 
i Danmarksserien og har 
brug for en sejr i aften.
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B.1921 SKAL VINDE

Foreningen af veteranbilejere 
vil indsamle penge til at bevare 
bilmuseet på Aalholm. 

NYSTED   Står det til Lolland-Falster 
Veteran Klub, skal samlingen af 224 
historiske biler på Aalholm forblive 
samlet og gerne som et åbent muse-
um på Lolland.

- Det er en unik samling af biler, 
og det vil være forfærdeligt, hvis den 
bliver splittet, siger foreningens for-
mand Carsten Andersen.

Ejerne af Aalholm besluttede i går 
at lukke bilmuseet permanent og 

meddelte samtidig, at bilerne skal 
sælges på en international bilaukti-
on. En sådan auktion håber veteran-
klubben at få afværget. I stedet vil 
Carsten Andersen fi nde penge til at 
genåbne museet, gerne i en ny byg-
ning. Det kræver adskillige millioner 
kroner, men formanden er optimi-
stisk og tror på, at pengene sagtens 
kan blive fundet.

- Lolland-Falster har turisme som 
et af vores fokusområder, og det vil 
være et stort tab, hvis vi mister en 
attraktion som Aalholm Automobil 
Museum, siger Carsten Andersen.

Ud over at skaffe penge gennem 
fonde forestiller formanden sig, at 
det vil være muligt at lave forskel-
lige arrangementer, hvor lokale og 
turister gennem beløb kan få køre-
ture i specielle køretøjer. Et sådant 
arrangement har Dansk Røde Kors 
haft masser af succes med gennem 
mange år. Lykkedes det at skaffe 
penge til at bevare samlingen på Lol-
land, er Carsten Andersen sikker på, 
at det vil være muligt at drive museet 
videre, og klubben er selv klar til at 
skaffe frivillig arbejdskraft.  pnf
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Veteranklub vil redde bilsamling

En af landsdelens store 
leverandører til byggeriet, 
XL-Byg C. Aarslew-Jensen 
holdt millionplus i kriseår.
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BYGGERI MED PLUS 
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I hele juni måned er der enhedspris på de 
eksklusive byggegrunde i Hamborgskoven.  

Uanset før-pris koster alle grundene nu 400.000 kr. 
Spar op til 175.000 kr. og få et splinternyt hus  

med grund for under 2 mio. kr.
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