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Veteranbiler skal ikke stå hjemme i garagen. De skal røres til glæde for alle

noter

19-ÅRIG MED ULOVLIG KNIV
NYKØBING F. En 19-årig mand fra Nykøbing blev fredag anholdt og sigtet
for overtrædelse af våbenloven. Forinden var den 19-årige sammen med
to kammerater blevet standset i bil på
Grønlandsvej i Nykøbing, og her fandt
betjentene en ulovlig halskniv, som den
19-årige bar under tøjet.

FUNDET MED KOKAIN
MARIELYST To unge mænd på henholdsvis 19 og 22, begge fra Nykøbing, blev
søndag sigtet for overtrædelse af lov
om euforiserende stoffer.
Betjente fra politiets specialpatrulje traf
de to mænd på p-pladsen bag Klub Kiwi
på Marielyst Strandvej i Marielyst, og
den ene havde 0,67 gram kokain, og den
anden 0,38 gram kokain på sig.

SATTE ILD TIL BIL
50 veteranbiler ved med ved træffet i Guldborgsund Zoo, og står det til formanden kan de være en brik i et kommende teknik-museum.
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Tanker fra veteranbilformand under veterantræf i Guldborgsund Zoo

Et LF-teknikmuseum
vil blive en magnet
NYKØBING F. En vete-

ranbil skal ikke stå
hjemme i garagen. Den
skal ud at røres, og vi nyder at komme ud og viser
vores biler frem.
- Ja, det giver os et kick,
og adrenalinen pumper
rundt, når vi starter motoren. Og den respekt vi møder og den venlighed folk
har over for os og vores
biler.
Formanden i Lolland-Falster Veteran Klub, Carsten
Andersen og næstformand
Mie Clausen, havde søndag
samlet 125 medlemmer og
ægtefæller og 50 veteranbiler for til det syvende veterantræf i Guldborgsund
Zoo og Botanisk Have, som

bød på familiedag.
Omkring 500 benyttedesig af lejligheden til at se
på de mange ﬂotte biler,
fortæller eventkoordinator
Yavus Sari, Zoo,
Foruden at se veteranbilerne kunne de besøgendeogså se og høre om en af
haven specialiteter, de købædende planter, hvis de da
ikke foretrak de planteædende dyr!
Men hovedattraktionen
var veteranbilerne. Og står
det til formanden skal de
endnu mere ud end til de
82 arrangementer, klubben
deltager i i år.
De skulle nemlig gerne
blive en brik i et stort projekt, som Carsten Ander-

sen snakker sig varm på
denne varme sommerdag
under træernes skygge:
Et fælles teknik-museum
for hele Lolland-Falster
centralt placeret ved motorvejen, så det virkelig
kan trække turister til.
- Lad os glemme alt om
kommunegrænser og få
skabt en virkelige turistmagnet centralt placeret i
landsdelen
-Lad os slå alle de små
museer med teknik sammen, for sammen kan vi
lave noget ordentlig.
- Man behøver ikke at købe veteranbiler. Dem kan
vi låne, Vi har vores egne,
og der er mange klubber,
som gerne vil udstille de-

res biler,
Carsten Andersen er i
fuld gang med planerne.
Han er i kontakt med
Knuthenborg, som har
jord, der kan bruges ved
motorvejen. Han taler med
Lolland Kommune og med
Skat med henblik på at
danne en forening, så bidrag kan blive skattefritaget, og som kan søge fonde
om bidrag og almindelige
mennesker selvfølgelig.
- Der er mange muligheder for at udvikle turismen
og landsdelen, hvis vi kan
stå sammen, mener Carsten Andersen.
ERIK HOLM
eh@folketidende.dk

I fængsel for børneporno på nettet
33-årig familiefar dømt for
at have udbredt børnepornograﬁske ﬁlsekvenser
på internettet.
NYSTED En 33-årig familie-

far fra Nysted blev fredag i
Retten i Nykøbing F. idømt
30 dages ubetinget fængsel
for udbredelse af børnepornograﬁ.
Manden blev dømt for

på sin computer, ved brug
af et ﬁldelingsprogram, at
have udbredt 30 forskellige
børnepornograﬁske ﬁlmsekvenser.
I materialet var der ﬁlmsekvenser indenfor alle kategorier fra de milde til de
groveste utugtige ﬁlm.
Politiet havde beslaglagt
hans computer efter et tip
fra tysk politi, der kunne

identiﬁcere computeren i
Nysted i forbindelse med
udbredelse af børneporno.
Manden erkendte at sekvenserne havde været på
hans computer, men forklarede, at de var downloadet ved en fejl.
Selv om både anklager
og forsvarer havde accepteret, at man i dette tilfælde kunne nøjes meden be-

tinget straf, valgte en enig
domsmandsret at dømme
en ubetinget fængselsstraf,
da man ikke kunne se formildende
omstændigheder.
Manden tog betænkningstid med hensyn til
anke af dommen.
gade

NYKØBING F. To biler brændte og en
tredje blev brandskadet ved en brand
søndag hos Wulff Biler på Randersvej
i Nykøbing.
En biltyv havde tilsyneladende forsøgt
at stjæle en Fiat Punto, men han kom
kun få meter, hvorefter bilen kørte ind
i en ﬂagstang.
Tyven har formentlig stukket ild på bilen, og ilden bredte sig til en Fiat Panda,
som holdt ved siden af, mens en Mini
Cooper blev skadet af strålevarmen.

FIK TÅREGAS I ANSIGTET
NYKØBING F. En 51-årig taxachauffør fra

Nykøbing blev søndag overfaldet med
tåregas.
Han havde bemærket en mørkeblå Volvo stationcar, der kørte hensynsløst, og
på Kringelborg Alle standsede Volvoen,
og taxachaufføren forsøgte at tale med
bilisten.
Først ﬁk han kastet et plastkrus med øl
på sig, og bagefter blev han sprøjtet i
ansigtet med tåregas. Udover chaufføren var der to passagerer, en mand og
en kvinde, i Volvoen – de beskrives som
midt i tyverne, danske. Chaufføren blev
kørt til Nykøbing sygehus til undersøgelse.

BILIST SPRITPÅVIRKET
MARIELYST Færdselsafdelingen havde
søndag en færdselskontrol på Marielyst.
På Blommestien kontrollerede betjentene 50 køretøjer – én bilist var spirituspåvirket, mens ﬁre står til en bøde for
ikke at have spændt sikkerhedsselen.

BRAND I SUNDBY
SUNDBY En spotlampe faldt ned og an-

tændte noget sengetøj i det, der udviklede sig til en lille brand på Sundbyalle
i Sundby lørdag.
Ilden blev hurtigt slukket, men en
76-årig kvinde blev kørt til Nykøbing
Sygehus for at blive kontrolleret for
røgforgiftning.

NUMMERPLADE STJÅLET
SAKSKØBING En nummerplade blev stjå-

let på Fabriksvej i Sakskøbing i weekenden. Nummerpladen hedder US4323.

