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Teknikkens Univers opstod som idé da Aalholm Automobilmuseum lukkede, men det skal
indeholde meget mere end blot gamle biler

Teknikkens Univers med i dyst om bæredygtig produktion

I kamp om 100.000

Lastbilen endte helt ude i marken.
FOTO: JØRGEN MARTINSON

BINNITZE En lastbil med godt 20 tons reservedele i lasten, kørte i nat i grøften
på motorvejen mellem Maribo og Holeby, ud for Binnitze.
Lastbilen kom ud i rabatten, og det var
umuligt for chaufføren at bringe den på
ret kurs igen. Motorvejen var i lang tid
kun farbar i et spor, og da lasten skulle
flyttes over på en anden lastbil, måtte
det sydgående spor spærres helt i en
periode. Først da lasten var omladet,
kunne Dansk Autohjælp trække det
store køretøj op igen. Volvo reservedele
var på vej til Osnabrück i Tyskland.
Ingen kom noget til ved uheldet.

noter

LASTBIL PÅ AFVEJE

MIDTLOLLAND Bestyrelsen bag “Teknikkens Univers”, et oplevelsescenter, der er på
tegnebrættet på Midtlolland, er med i en dyst om
100.000 kroner.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen står bag konkurrencen “Idé-faktor”, der er
for små og mellemstore
virksomheder i Region
Sjælland. Oplægget til
konkurrencen handler om
at skabe bæredygtig innovation, hvor virksomheden
ved hjælp af bæredygtige
produkter afhjælper nogle
af verdens problem, som

eksempelvis
forurenet
vand eller CO2-udledning.
Umiddelbart hænger det
måske ikke sammen med
et oplevelsescenter, der
blandt andet skal udstille veteranbiler, og andet
spændende teknik. Hele
den bygning, som “Teknikkens Univers” er bygget op
omkring er nemlig tænkt
ind i et perspektiv, hvor der
er en klar grøn linje.
Selve bygningen har en
stor glaskuppel som sit varemærke, og for idémanden bag projektet, Carsten
Andersen fra Nakskov, at
kuplen ud over at give lys

til udstillingen også skal
skabe el og varme gennem
et solcelle-anlæg.
Faktisk er en stor del af
drivkraften i “Teknikkens
Univers” fremtidens teknik, og Carsten Andersen
ser gerne oplevelsescentret som et sted, hvor der
kan blive præsenteret nye
ideer, som på et senere
tidspunkt kan komme verdens befolkning til gode.
Til konkurrencen samarbejder “Teknikkens Univers” med konsulenter fra
Social Lab i København om
videreudvikling af idéen.
- Selvfølgelig går vi efter

at vinde de 100.000 kroner,
som er et beløb vi absolut
kan bruge videre i vores
proces, men bare det at
deltage er med at få os promoveret, og til at skabe nye
kontakter, siger Carsten
Andersen.
Selve projektbeskrivelsen skal være færdig 30.
november, mens afgørelsen i konkurrencen finder
sted 7. december på Sørup
Herregård. Foreløbig er
der 49 virksomheder med i
konkurrencen.
PALLE NEVAD FRANDSEN
pnf@folketidende.dk

FLUGTBILIST PÅ MOTORVEJ

MARIBO En 33-årig mandlig bilist fra

Maribo blev lørdag aften omkring klokken 22.45 påkørt bagfra på Sydmotorvejen af en personbil, der flygtede fra
ulykken. Manden kørte mod syd i en
hvid folkevogn personbil med omkring
85 kilometer i timen, da en muligvis
grøn personbil ramte ham bagfra, skubbede ham ud i rabatten og kørte videre.
Ulykke skete ved Maribo-afkørslen.
Den påkørte bilist kom ikke til skade,
men politiet efterlyser nu føreren af den
grønne bil, som fortsatte mod syd med
skader på front og lygter.

TO INDBRUD I PÅRUP

PÅRUP I weekendens løb har der været
hele to indbrud på den ellers fredelige
Pårup Møllevej ved Nørreballe. Ved det
ene er der natten til lørdag skaffet adgang ved at underbore en terrassedør.
Herfra er dr stjålet en bærbar computer
og nogle kontanter. Det andet indbrud
blev kun et forsøg lørdag nat ved tre-tiden. Indehaverens hund gøede kraftigt
og skræmte tyven væk

Mange tog turen ud i det åbne køkken for at få bøffer af Henrik Madsen og Jørgen Geertsen fra Folkets Hus.

Kan næsten ikke
få armene ned

Truede sin
mor på livet
Ung mand anholdt for
trusler på livet mod sin
mor.

RØDBYHAVN Politiet kaldte
søndag formiddag klokken
11.46 flere politipatruljer til
Sognefogedvænget, hvor
en ung mand på 18 år havde tiltvunget sig adgang til
sin mors hus, hvor han nu
truede hende på livet ved
at holde en køkkenkniv
ind mod hendes hals.
Den unge mand nåede at
stikke af før politiet havde

samlet mandskab nok til at
gå ind i huset.
Man fandt kniven og sikrede sig at moderen var i
god behold. Den 18-årige,
der er uden fast bopæl
blev en time senere anholdt hos sin ekskæreste i
Rødbyhavn. Han blev anholdt og anbragt i arresten
i Nykøbing F. natten over.
Han vil i formiddag blive
fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing F.
gade
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Fredagens Åbent Hus
i Bangs Have var en
bragende succes.

Mange havde været kreative med deres udstillinger på trods af,
at arrangementet er banket op på en uge. FOTO: BIRGITTA ANDERSEN

MARIBO Åbent Hus arrangementet i Bangs Have
fredag aften blev et tilløbsstykke. Trods regn, rusk og
en semifinale i et populært
danseprogram, var der sort
af mennesker allerede ved
åbningen klokken 17.
- Vi kan næsten ikke få armene ned. Det her er langt
mere, end vi forventede.
Og det er dejligt, at byens
handlende og folk i byen
bakker op, sagde teknisk

ansvarlig i Bangs Have,
Lars Rubæk Andersen.
På trods af det korte varsel kom 24 lokale handlende med flotte udstillinger af
deres varer. Der var cykler
med vinterlys, kornprøver
fra DLG, blomster, nisser
og sågar loppeeffekter fra
en marskandiser.
Cirka 500 maribonitter
valgte at lægge vejen forbi
Bangs Have på den kolde
novemberaften.
- Det her gør vi igen. Det
er helt sikkert, lød det fra
en tilfreds indehaver, Mogens Nilsson.
bia

