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lngen planer om at hvlle på laurbærrene

Lolland Kommune

hü h"\succes

med at spare
pà energien siden 2OO8

Målet ¡aftale med DN
nået otte år lør tiden

r

LOLLAND

12007 indgik

Lolland Kommune en
aftale med Danmarks Naturfredningsforening om
årligt at reducere kommunens COr-udslip til omgivelserne med tre procent.
Målet var, at det kommunale bidrag af CO, til miljøet i 2025 skulle være nedbragt til 2.899 tons. Men en
opgØrelse, der netop er lavet af situationen i 2017,viser, at man nu er nede på

2.864 tons - eller at målet
otte år frem stort set er nået. De 2.864 tons er 2.002

tons mindre end

i

2008,

i aftalen. Tallene blev forelagt
teknisk udvalg forleden, og
udvalgsformand Gert Morsom er referenceår

tensen (S) er begejstret:
- Det kører, siger han.
Også borgmester Holger
Schou Rasmussen (S) er
rigtig godt tilfreds og"hamrende stolt": -Vi producerer

syv gange mere grøn energl
end vi selv kan bruge, siger

han og glæder sig over, at
kommunen viser vejen.
Aftalen går på en række
udvalgte, kommunale ejendomme, hvoraf nogle siden
er blevet overflpdige og revet ned. Der er 72 tilbage.

Desuden indgår Park &
Vejs forbrug af dieselolie i
opgØrelsen. Kommunen har
investeret 13,5 millioner i
energiforbedringer, men

den samlede besparelse i
perioden er 44,5 millioner.
Energileder Peter Sarka
siger, at man ikke hovedkuls har kastet sig ud i projektet, men n/je regnet på,
hvad der bedst kunne svare
sig. Der er investeret i iso-

lering, nye tage, varmepumper, lysstyring med
mere.
MOGENS WARRER
mw@ftg,ruppen.dk

Lokale forfattere
dyster på ORD
Blblioteket i Nakskov får
igen to lokale forfattere
på besøÉ.

Biblioteket i Nakskov har efterhånden haft
en del lokale forfattere på
NAKSKOV

besøg. Næste gang, det
sker, er på onsdag 25. april,
hvor Ole Clifford og Sigurd
Kværndrup kan træffes i
tidsrummet klokken 16-17
for at læse op af egne ting
samt gå i dialog med publikum.
Ole Clifford, der er en årgang 1945, var oprindelig
journalistelev på Folketidende, men skiftede fokus,
da han fik et job i New
York. Under de lange flyrejser og i ventetiden i forskel-

lige lufthavne

begyndte

han at skrive.
12004 udkom den første

egentlige spændingsroman,
"Det 11. Bud", en genre,
hvor han føler sig hjemme.

Sigurd Kværndrup, årgang 1946, er cand.mag. i
dansk og religioh og er
medforfatter på Dansk Litteraturhistorie 1-9.
Han har også været forstander på en folkehøjskole

i perioden 2009-11
lektor på Katedralskolen i
Nykøbing.
Han har arbejdet ved et
universitet i Småland og er
i dag formand for STORDstrømmen, der er en regional interessegruppe under
Dansk Forfatterforening.
og var

Nu skriver han fag-

arrangementet.
mow.

Mød Fugfsang
Kunstmuseum
NORDMUS infoudstil-

ling på biblioteket.
NAKSKOV Det grænseoverskridende museumsnetværk NORDlæ#

MUS, hvis formål er at
styrke fællesskabet i re-

gionen, åbner

i

næste

uge en række infoudstil-

linger i Syddanmark og
Nordtyskland.
I Nakskov handler udstillingen om Fuglsang

Daotilbud til børn i Lolland Kommunê têdner síc for ¡lcn (tórßtê dênnpñqnitlice hccnarclca i ncrinden aa¡lf <vv ntn¡ent årlial l'l¡r ¡len nwical-
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I

og

skønlitteratur, senest Den
nordiske LØveridder í 2014.
Der er gratis adgang til

Kunstmuseum og kan
opleves på biblioteket,
SØvej 8. Udstillingen åbnes 26. april klokken
I 1.30 af kulturudvalgsformand Tine Vinther
Clausen (V), og desuden

taler museumsinspektPr
Tine Nielsen Fabienke
og projektleder Dirk Keil. Udstillingen åben til

og med 25. maj, tirsdag-fredag klokken 10-

L7.

mow.

