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Lolland-Falster har bruge for flere store attraktioner, der kan trække turister
til fra både udlandet og resten
af Danmark. Vel at mærke turister, der bliver en ekstra dag
på Sydhavsøerne, fordi der er
så meget at se på.
Vi har i dag for få “turistmagneter”, der kan være de
drivende kræfter i turismens
udvikling og ikke mindst størrelse som erhverv.
Derfor er det et meget spændende og perspektivrigt initiativ, som formanden for
Lolland-Falsters Veteran Klub
Carsten andersen lørdag
præsenterede her i avisen.
Teknikkens Univers er initiativet døbt, og det er præget af
store ambitioner.
Der er ingen tvivl om, at det
er sådanne initiativer, der,
hvis det får opbakning og bliver realiseret, kan blive en
stor turistattraktion. Ideen er
spændende, fordi det tænker
på tværs af en række områder og sætter fokus på teknikken og alt det fascinerende,
der følger i kølvandet.
Ideen rummer store muligheder, og det er lige netop ideer
af den kaliber, vi har brug for
på Lolland-Falster. Vi har brug

Det populære veteranbilmuseum på Aalholm slot er lukket, og
det har sat gang i iderigdommen hos Carsten Andersen.
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for, at der bliver tænkt ud af
boksen og skabt noget nyt,
hvor det ikke er lokale særinteresser, der skal plejes.
Vi kan desværre risikere, at
ideen vil møde modstand, fordi eksisterende museer som

traktormuseet i Eskilstrup og
Motorcykelmuseet i Stubbekøbing, kan føle sig truet. Lad
os håbe, at folkene bag disse
museer godt kan se visionen
og de tilhørende muligheder
i Teknikkens Univers, og der-

med være med til at gøre
ideen levedygtig.
Initiativtageren Carsten Andersen har for alvor sparket
debatten i gang om, hvordan
vi på Lolland-Falster skaber
en attraktion ud over det
sædvanlige. Initiativet er ikke
gratis, og derfor skal det have opbakning fra alle kanter.
Både økonomisk og moralsk
opbakning er nødvendig i den
kommende tid. Vores to kommuner og erhvervslivet skal
også på banen for at sikre
ideen kommer videre end tegnebordet.
Rundt omkring på Lolland
og Falster findes der mange
spændende museer, der dog
alle er præget af både mangel
på plads og penge. Et samlet
museum og aktivitetscenter
med fokus på alle former for
teknik og mekanik kan i den
rette form godt gå hen og blive en turistattraktion ud over
det sædvanlige.
Placeringen ved Maribo - ved
afkørsel 48 - er optimal. Lige
midt i det hele med gode tilkørselsforhold fra alle retninger og med klare fremtidsperspektiver i forhold til den faste
forbindelse til Tyskland.
Giv initiativet en chance.
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Privatlivets fred
Det undrer mig i skattesagen vedrørende Helle
Thorning-Schmidt, at en
journalist uden videre
kan gå ind til SKAT for
at undersøge Helles privatøkonomi?
Har journalisterne virkelig sådanne rettigheder, med at de kan uden
videre kan undersøge
folks privatøkonomi? Så
ved ingen sig sikre?
Eller er det således, at
journalisterne er selvbestaltede
skatterevisorer? Eller i dette tilfælde
har de i SKAT sovet i timen. Men hvad berettiger journalisterne til at
offentliggøre, hvad de
har set? Der må være
noget galt med lovgiv-

ningen.
Når nu der er journalister, der er så emsige, så
bør de hellere se nærmere på, hvad de tidligere
politikere har bedrevet
med de 165 milliarder
kroner, som de tidligere
politikere har stjålet fra
pensionisterne. Så kan
de gøre noget nyttigt,
i stedet for at det kup
fortsat skal forties, for
nu er det altså på tide, at
pensionisterne får del i
de penge, som er stjålet
fra de tidligere pensionister.
Asger Hovmand
Møllevej 76
Hunseby
4930 Maribo

Læserbreve sendes til
Folketidende, Tværgade 20, 4800 Nykøbing F.
eller pr. mail til debat@folketidende.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte
eller afvise læserbreve, der er for lange.
Læserbreve må indeholde 1.600 tegn
(inklusive mellemrum, men eksklusive navn og adresse,
svarende til cirka 230 ord eller 18 maskinskrevne linjer).
Anonyme læserbreve optages ikke.

Et liberalt samfund skaber vækst for de rige
og armod for de små i samfundet
En sænkning af marginalskatten giver vækst og
velfærd. Skal det forstås
sådan, at ved at få færre
kroner i statskassen, så er
der råd til mere velfærd for
hele samfundet?
JWD er også efter de
kandidater, der er rejst ud
i verden for at arbejde og
ikke er kommet tilbage.
JWD antyder, kraftigt, at
det er på grund af forhold
i Danmark, at de ikke er
kommet tilbage, men forholder sig ikke til det faktum, at mange arbejder for
danske firmaer over hele
kloden og derved bidrager
til indtjening for firmaet
og derved DK, for jeg udgår fra, at danske firmaer
betaler skat til Danmark
af deres fortjeneste i udlandet og ikke kun betaler
den billige skat i produktionslandet.
Noget sådant er jo umoralsk og nærmest kriminelt, hvad enten det skyldes sjusk eller fusk og skal,

ifølge konservative Rune
Kristensen straffes meget
hårdt.
JWD mener også, at
udlændinge, der tager til
Danmark for at få en uddannelse, skal have beskæftigelsesfradrag, hvis
de får arbejde i Danmark.
Samtidig skal de have flere
stipendier hvis de følger
uddannelser som erhvervslivet efterspørger. Hvem
skal betale disse stipendier? Dansk erhvervsliv eller
skatteyderne?
Når universiteterne i
dag afviser næsten 15.000
kvalificerede studerende
på grund af pladsmangel,
så er det da tåbeligt, at
reservere endnu flere studiepladser til udenlandske
studerende.
Når Dansk Folkeparti
samtidig vil lukke for læger
fra lande, de ikke kan lide,
og de nordiske studerende
optager ca. en tredjedel af
pladserne, så er der ikke
basis for et udvidet vel-

færd på det sundhedspolitiske område. I fremtiden
bliver der kun personale til
et til to sygehuse, men der
bliver sikkert heller ikke

råd til flere.
Georg Bleis
Ringsebøllevej 27
4970 Rødby

DAGENS JULIUS
Hveranden københavnsk restaurant byder gæsterne
på sommermenuer af bakteriesymfonier!

Uhm! - Nu kommer de med suppen!

