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DALBY: Julen er forbi, og der 
er lang tid til foråret kom-
mer.

Men derfor kan man jo 
godt holde en fest.

Og det gør de hos Dalby 
Ældrecenter, der inviterer 
til vinterfest onsdag 18. ja-
nuar klokken 14.30.

Gæster skal dog være op-
mærksomme på, at festen 
foregår i Dalby Menigheds-
hus.

Vinterfest for 
ældrecenter

DALBY: Har man lyst til lidt 
hyggelig sang og musik, så 
er det bare om at kigge forbi 
Dalby Ældrecenter tirsdag 
25. januar.

Her inviterer de nemlig 
indenfor til en hyggestund 
med musik og sang og mon 
ikke, der kommer lidt godt 
til ganen også.

Det begynder klokken 
14.30.

Hygge med 
sang og musik

FAXE: 25. januar klokken 13 
er der generalforsamling i 
Hygge og Kulturklubben i 
Faxe. Klubben giver kaffe 
og kage, og der er bagefter 
underholdning med Søren 
Korshøj. Tilmelding skal 
ske til Hanne på telefon 56 71 
43 99 eller Birthe på telefon 
56 71 62 34. 

General- 
forsamling i 
Hygge og  
Kulturklubben

DALBY: Støtteforeningen på 
Dalby Ældrecenter holder 
årsmøde lørdag 28. januar.

Ved mødet vil der være den 
årlige generalforsamling, 
ligesom der vil være under-
holdende indslag.

Mødet begynder klokken 
14.30.

Årsmøde på 
ældrecenter

NY FORENING: Fair 
Spildevand skal 
kæmpe i hele landet 
for billigere kloake-
ring på landet.

 
 
DANMARK: Omkring 30.000 
af de cirka 317.000 ukloake-
rede ejendomme i det åbne 
land har fået et påbud om 
forbedret rensning af spil-
devandet fra egne toiletter, 
håndvaske og hushold-
ningsmaskiner.

Det betyder, at den enkel-
te husstand skal betale op 
imod 100.000 kroner for et 
minirenseanlæg eller en til-
svarende renseløsning. 

Mange har allerede fået 
udført arbejdet, men der er 
også en stor gruppe borgere, 
som nægter at efterkomme 
det påbud, de har fået fra de-
res kommune.

120 af dem var samlet i Ha-
slev Hallerne torsdag aften 
for at danne den landsdæk-
kende forening Fair Spilde-
vand.

- Det er en kedelig bag-
grund. Vi er samlet her på 
grund de titusindevis af på-
bud, der er helt grundløse 
mange steder. Vi skal have 
gode fisk i vandløbene, men 
retssikkerheden er truet, og 
vi arbejder på, at det bliver 
en stor solid landsforening, 
der kan banke ned på de 
oplagte prøvesager, der er, 
sagde landmand og LA-by-
rådskandidat Peter Kiær 
fra Terslev, da han bød vel-
kommen til den stiftende ge-
neralforsamling, der havde 
LA-byrådskandidat Birger 
Holm Brøndberg som diri-
gent og LA-byrådskandidat 
Richard Radek Larsen som 
referent.

Og nede på gulvet sad der 

berørte mennesker fra ho-
vedsageligt Faxe Kommu-
ne, men også andre dele af 
Sjælland, ligesom der var 
kommet en delegation helt 
fra Sønderjylland.

Chefjuristen i Bære-
dygtigt Landbrug Nikolaj 
Schultz var inviteret for at 
bidrage med sin viden om, 
hvordan EUs vandramme-
direktiv er blevet fortolket 
af den danske stat, sådan at 
alle skal rense vandet, frem-
for at nedsive det på egen 
grund.

- Havde myndighederne 
bare krævet dét, så havde 
det været billigere for jer, 
sagde han.

Milliarder på spil
DF-byrådskandidat Lars 
Folmann fra Bjerrede, der 
har anlagt et søgsmål imod 
Faxe Kommune for at undgå 
kloakering, opfordrede de 
fremmødte til at svare de-
res kommune, at man ikke 
agtede at foretage sig noget, 
før kommunen havde leve-
ret dokumentation for den 
konkrete forurening fra ens 
ejendom.

- Kommunerne gemmer 
sig bag ved påbuddene, hvor 
Danmark risikerer at spilde 
fire-fem milliarder kroner 
på unødvendig kloakering. 

Det er derfor, vi skal have 
Fair Spildevand, som har 
den fælles styrke i alle 98 
kommuner, det kræver at 
kæmpe imod vindmøller, 

sagde Lars Folmann, der 
blev valgt ind i bestyrelsen 
sammen med Lene Maarth, 
Jan Husum, Peter Kiær og 
Flemming Bohnstedt fra 
Faxe Kommune samt Søren 
Klein fra Sorø og Jørn Ras-
mussen fra Vordingborg.

Desuden meldte Frank 
Rasmussen, Rene Johann-
sen, Alex Stubbe fra Saks-
købing og Ole Christiansen 
fra Roskilde sig som supple-
anter til bestyrelsen, der vil 
konstituere sig i løbet af få 
dage.

- Fair Spildevand skal 
søge dagsordnen og påvirke 
debatten politisk og via me-
dierne. Vi budgetterer med 
300 medlemmer, hvilket gi-
ver de første 300.000 kroner 
at arbejde for. Jeg tror, at et 
kontingent på 1.000 kroner 
er det helt rigtige beløb. Det 
er nemlig en procent ud af 
de 100.000 kroner, som en 
renseløsning typisk koster, 
sagde Peter Kiær.

Og ifølge vedtægterne har 
de første medlemmer nu tre 
måneder til at indbetale de-
res kontingent.
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Fair Spildevand i hele landet

HASLEV: Faxe Kommune 
har besluttet at etablere en 
ny skaterbane ved Sofien-
dalskolen.

Derfor vil man i den kom-
mende måned invitere dem, 
der bruger skaterbanen, til 
en workshop, så man kan 
finde ud af, hvad der skal 
være på den nye bane.

Hvis man har lyst til at 
være med i workshoppen, 
så kan man tilmelde sig hos 
kultur- og fritidskonsulent 
Tina Møller Jakobsen på 
mail tijab@faxekommune.
dk.

Ny skaterbane 
ved Sofiendal- 
skolen

DF-byrådskandidat Lars Folmann (tv.) er et af bestyrelsesmedlemmerne i den nystiftede forening Fair Spildevand. Udover ham deltog byrådsmedlemmerne Eli Jacobi Nielsen (DF) 
og Steen Petersen (DF) også i mødet.  Foto: Nikolaj Rasch Skou

Gode råd til borgerne fra chefjuristen i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schultz.

» Foreningen ønsker 
en fair spildevandsplan 
for borgerne, som er 
baseret på målinger og 
viden og ikke på gætte-
rier fra kommune eller 
stat.

Paragraf 2 i Fair Spildevands 
vedtægter

Der blev stillet mange spørgsmål fra salen til Peter Kiær og Nikolaj 
Schultz. 


