12

SEKTION 1 · FAXE · R ØNNEDE · HASLEV

MANDAG 27. DECEMBER

2010

&!8%
To forsøg på indbrud
HASLEV: I selve juledagene har der ikke været nogen
indbrud, men blot to forsøg på indbrud i hele Faxe
Kommune.
Natten til 1. juledag kl. 01.45 blev entredøren forsøgt
opbrudt til et hus på Hasselvej. Beboerne hørte støj,
og da der blev tændt lys løb den eller de ukendte gerningsmænd deres vej.
Samme nat kl. 01.56 var der forsøg på indbrud på
Freerslevvej. Her er et vindue forsøgt opbrudt.

Bil stjålet
TERSLEV: En lyseblå VW Passat personbil årgang 2008
blev 1. juledag stjålet fra en fælles p-plads på Tøpkildevej. Tyveriet er sket mellem kl. 12 og 20.45. Bilen har
registeringsnummer ZK 55 727.

Indbrud i Paraplyen
HASLEV: To personer brød natten til torsdag - ved 3tiden - ind i værestedet Paraplyen i Vestergade.
Et årvågent vidne så nemlig de to forlade stedet, men
det er endnu ukendt, om de har stjålet noget.

Indbrud i ungehus
HASLEV: Ved 7-tiden torsdag opdagede personalet ,at
der i løbet af natten har været indbrud i ungehuset
på Tingvej 4, det der oprindelig var Haslevs gamle
politistation. En rude til køkkenet er knust, tyvene
er kommet ind dén vej, og de har sparket døre op til
kontorer på førstesalen - men det er endnu uvist, om
der er stjålet noget.

Rudeknusning
HYLLEHOLT: Skolerne i Faxe er jo for længst gået på
juleferie, men en eller anden har alligevel ikke kunnet nære sig for at opsøge Hylleholt Skole, dog ikke i
et pænt ærinde. Og måske er det slet ikke en elev, der
natten til onsdag har smadret fire store termoruder i
størrelsen 160 gange 120 - det yderste lag, så det var
åbenbart ikke, fordi man ville ind. Ifølge politirapporten er hærværket sket med en ukendt genstand.

Zumba bliver til Disco Fitness
HASLEV: Fra den 8. januar kan medlemmerne i HTT
prøve kræfter med et anderledes Zumba-hold. Faktisk
så anderledes, at holdet i løbet af nogle træningsgange
vil overgå en glidende overgang til det nye koncept
»Disco Fitness«.
Og for dem, der ikke ved, hvad dette er, har én af
kursets tre instruktører, Katja Andersen heldigvis svar
på rede hånd:
- For det første bliver der jo trænet til disco-musik.
Og derudover er tempoet og intensiteten lidt højere,
end i Zumba. Og så er koreografierne nok også en
smule sværere, siger hun. Og tilføjer:
- Man skal nok være i nogenlunde god form for at
være med, men man behøver på ingen måde være
elitesportsudøver.
Første træningsgang er lørdag den 8. januar fra
klokken 11 til 12, og finder sted i kampsportslokalet i
Haslev Hallen.
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Metanprojektet på Fakse Losseplads har været undervejs i ﬂere år. Her ses Bente Munk i marts 2008 ved et såkaldt kompostvindue, som viste at jordens bakterier omdanner metan til CO2. Nu skal der laves elektricitet af gassen. Foto: Anders
Ole Olsen

FAXE: Kommunen kan spare CO2-udledningen fra næsten 300 borgere, når
der fra 1. april bliver lavet lossepladsgas i Faxe.

Der er masser af gas i
Fakse Losseplads
AF NIKOLA J R ASCH
SKOU

U

ndersøgelser
fra
Danmarks Tekniske
Universitet viser, at
der er masser af metangas
i den tidligere Fakse Losseplads.
Så meget, at det er en
god forretning at udnytte
gassen til el-produktion.
Samtidig spares atmosfæren for en CO2-udledning
på 3500 ton årligt.
Metangassen står og
siver op fra lossepladsen
på Præstøvej, som i dag
heder Faxe Miljøanlæg,
fordi der fra 1981 til 1997
er oplagret store mængder
husholdningsaffald, som
indeholder meget organisk
materiale.
- Der er rigtig meget gas
tilbage. Der siver omkring
en million kubikmeter ud
om året, og vi kan oppumpe og afbrænde de 600.000
kubikmeter i hvert fald i
de kommende 10 år, fortæller Bente Munk, der er
chef for deponi og kompo-

Sparet CO2
Når udslippet af metangas
til atmosfæren begrænses,
og der samtidig laves elektricitet af gassen, så vil det
spare atmosfæren for 3500
ton CO2 hvert år.
Det svarer til CO2-udslippet for 297 almindelige
borgere i Faxe Kommune,
som må antages at udlede
11,8 ton CO2 pr. næse årligt.
De 11,8 ton er nemlig
gennemsnittet pr. dansker.
En borger i Faxe Kommune udleder dog ifølge
kommunes nye klimaregnskab 14,8 ton årligt,

men det er fordi, landbruget i Faxe Kommune øger
det lokale gennemsnittet
betragteligt ved at bidrage
med hele 34 procent.
Hvis regnestykket laves ud fra 14,8 ton, som er
gennemsnittet i Faxe, så
fjerner lossepladsgassen
CO2-udledningen fra 236
Faxe-borgere.
- Gasindvindingen i
Faxe er et skridt på vejen,
men der er fortsat langt fra
de cirka 12 ton CO2 hver

dansker udleder årligt til
de kun to ton pr. menneske på jorden, som FN har
beregnet, vi skal ned på for
at undgå markante klimaforandringer, bemærker
Bente Munk.
Hun fortæller, at lossepladsen i Forlev har haft
gasproduktion i mange år,
som giver overskud, mens
anlægget på Fladså-deponiet lige nøjagtigt hviler i
sig selv. ■

FAKTA OM METANGASSEN
Firmaet Deponigas ApS ved Ole Elmose bygger det nye
elværk på den tidligere Fakse Losseplads.
Der vil hvert år kunne udvindes 600.000 kubikmeter metangas fra lossepladsen i Faxe, som hentes op gennem
rør, der bores seks til otte meter ned.
Der skal bruges knap ﬁre liter dieselolie i timen for at
antænde gassen. Men når regnestykket gøres op, er der
en CO2-gevinst på 3500 ton, svarende til 297 danskeres
årlige CO2-udledning.
Lossepladsgassen kan hentes op i mere end 10 år og
anlægget er tjent hjem på tre til fem år.
El-produktionen skal begynde i fuld skala 1. april 2011.

TID OG STED

Mandag:
14:00: Villa Gallina: Bråby IFs
stavgang.
19.15: Dalby Forsamlingshus:
Støtteforeningens bankospil.

Redigering og layout: Arne Jacobsen

Tirsdag:
Udebliver avisen & og øvrige afdelinger:
Se side 2 i denne sektion.

stering hos AffaldPlus.
- Vi investerer én million kroner i anlægget,
som skal lave elektricitet
af metangassen fra lossepladsen. Elektriciteten
sendes ud på el-nettet og
derved tjener AffaldPlus
cirka 300.000 kroner årligt.
Vi forventer, at metangasanlægget vil have en tilbagebetalingstid på tre til
fem år, siger Bente Munk.

13.15: HFCs klubhus: Afgang
for Ældre Sagens stavgang.

BIOGRAFER

Biografen Kanten
mandag-tirsdag
12.00: Min søsters børn vælter
Nordjylland.
12.30: Megamind.
13.45: Narnia. Morgenvanderens rejse.3D.

14.30: Klovn - The Movie.
16.00: Min søsters børn vælter
Nordjylland.
16.30: Klovn - The Movie.
18.00: Narnia. Morgenvanderens rejse. 3D.
18.30: Meet the Parants: Little
Fockers.
20.15: Klovn - The Movie.
20.30: Tron Legacy. 3D.

Haslev Bio
mandag-tirsdag:
13.00: Megamind. 3D.
15.15: Min søsters børn vælter
Nordjylland.
17.15: Narnia. Morgenvanderens rejse. 3D.
19.30: Klovn - The Movie.

