
SEK TION 1 KORSØR/SKÆLSKØR Sjællandske ■  ONSDAG 21. JANUAR 2015

7

TID OG STED - KORSØR

Onsdag
09.30-12.15: Aktivitetscenter 

Teglværksparken: Porce-
lænsmaling. Arr. Korsør 
Husflid.

09.45-11.15: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Ryt-
misk. Arr. Korsør Husflid.

10.00-12.00: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Slægts-
forskning v/ Mogens Fen-
tum.

10.00-12.00: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Danske 
Seniorer har træffetid.

10.00-13.00: Korsør Kulturhus, 
Skolegade: Teatergruppen 
Casablanca.

13.30-14.30: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Motions-
cafe for demente.

18.00-23.00: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Korsør 
Bridgeklub 51.

19.00-22.00: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Foto-
klubben Korsør.

Torsdag
08.00-13.00: Aktivitetscenter 

Teglværksparken: Rygsko-
le. Arr. FOF.

10.00-11.30: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Senior-
gymnastik. Arr. Danske 
Seniorer.

10.00-12.00: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Danske 
Seniorer har træffetid.

18.50: Tårnborg Forsamlings-
hus, Frølundevej: Banko. 
Arr. Tårnborg IF.

19.00-22.00: Aktivitetscenter 
Teglværksparken: Cafe 
Amalie

HØJVANDE

Højvande i Korsør

Onsdag kl. 00.54 & 13.12
Torsdag kl. 01.33 & 13.54

Lavvande indtræffer cirka 
seks timer senere.

BIOGRAFER

Korsør Biograf Teater

Billetter: tlf. 58 37 03 62 
eller www.korsoer-bio.dk

Onsdag 
18.30: Taken 3
19.30: En chance til
20.30: Unbroken

Torsdag
18.30: En chance til
19.30: Seventh Son
20.30: Camp X-Ray

KORSØR: Torsdag besøger Venstres formand sin egen valg-
kreds, Sjællands Storkreds. Lars Løkke Rasmussen starter 
dagen ved Storebæltsbroen i Korsør, hvor han skal møde to 
danskere, som dagligt pendler mellem Fyn og Sjælland. 

- Venstre har foreslået, at det skal være 40 procent billigere 
at pendle over Storebælt, så det kan betale sig at tage et ar-
bejde, der ligger længere væk end nabokommunen. Det vil 
være til gavn for mobiliteten på arbejdsmarkedet og styrke 
væksten på begge sider af broen, siger formanden, som ger-
ne vil ud at tale med de borgere, som en sænkning af prisen i 
givet fald vil påvirke.

- Jeg glæder mig til at møde nogle af de danskere, der vil få 
gavn af forslaget, og høre om deres erfaringer med at pendle 
mellem to landsdele, siger Lars Løkke Rasmussen.  

Derefter går turen videre til Sct. Nicolai Skole i Køge og 
senere Lolland og Falster. 

Venstre-formand på brobesøg

KORSØR: Et elektrisk stød med en hjertestarter vil ofte kun-
ne få hjertet til at slå igen. Bolig Korsør får derfor nu opsat 
en hjertestarter i afdeling 22 Kjærsvej/Skovåsen. 

Når en person får hjertestop, begynder en kamp mod uret. 
De første minutter er livsvigtige, og mange menneskeliv 
kan reddes, hvis man udnytter minutterne rigtigt - ringer 
112, starter hjertelungeredning og får hentet en hjertestar-
ter.

Det er derfor vigtigt med en hjertestarter tæt på borgerne, 
siger Ebbe Jens Ahlgren, formand for Bolig Korsør. 

- Ved opsætningen af en hjertestarter tager afdelingsbe-
styrelsen ansvar for beboerne, og det viser med al tydelig-
hed, at beboerdemokratiet fungerer ude i afdelingerne, på-
peger formanden. 

Boligafdeling får hjertestarter

Bolig Korsør får nu opsat en hjertestarter i afdeling 
22 Kjærsvej/Skovåsen.

HAVMØLLER: Tirs-
dag aften var der 
indkaldt til borger-
møde om den ny 
havvindmøllepark 
»Omø Syd« som lige 
er gået ind i første 
høringsfase.
Der kan blive tale 
om 200 meter høje 
møller

Af Thomas Holm Nielsen

OMØ: Der er udsigt til mas-
ser af vindmøller i udsig-
ten, hvis man bor på Omø. I 
hvert fald er der planer om 
hele to nye havvindmølle-
parker syd for Omø. I går var 
der indkaldt til borgermøde 
om det ene projekt, kendt 
under navnet Omø Syd, som 
netop er gået ind i første 
høringsfase. Til stede var 
repræsentanter for bygher-
ren, European Energy A/S, 

Slagelse Kommune samt en 
pæn portion borgere fra lo-
kalområdet.

Kan blive kæmpemøller
Og det kan blive møller af 
den helt store slags som man 
får udsigt til fra Omø. I hvert 
fald har European Energy 
tænkt sig at ansøge om at få 
lov at sætte vindmøller på 
helt op til 200 meters højde 
op. Det mål svarer til den se-
neste mølle Vestas har pro-
duceret, en såkaldt 8 MW’s 
mølle, som der indtil videre 
kun er en enkelt i brug af. 
Men der er stadig tvivl om, 
hvilke møller der bliver sat 
op, skulle projektet blive 
gennemført. Det handler om 
økonomi forklarer Ian Wal-
lentin som er projektleder i 
European Energy A/S.

- Lige nu er de store møller 
meget dyre at købe og sæt-
te op. Så hvis beslutningen 
skulle tages i dag om, hvilke 
møller der skulle bruges i 
sådan et projekt, ville man 
vælge en mindre mølle, men 
så til gengæld fl ere af dem, 
men meget kan nå at ændre 

sig inden det, forklarer Ian 
Wallentin.

Omø Syd projektet må 
maksimalt producere 320 
MW, altså svarende til 40 
møller af den helt store 
slags, men hvor meget strøm 
er det så?

Det kan være svært at reg-
ne ud, men i en tilsvarende 
møllepark ved Anholt, der 
producerer 400 MW, vurde-
res det, at det giver strøm 
nok til 400.000 husstande.

Penge at hente og 
investere
Ligesom man kender til det 
fra mølleparker på landjor-
den vil en eventuel opsæt-
ning af møller kunne betyde 
en erstatning, hvis det be-
tyder, at ens ejendom taber 
værdi.

- Man kan ansøge om at få 
vurderet om, man er ber-
retiget til en godtgørelse. I 
så fald vil man få besøg af en 
uvildig gruppe, blandt andet 
bestående af en lokal ejen-
domsmægler, der skal vur-
dere, om ejendommen har 
tabt værdi på grund af møl-

leopsætningen, forklarer 
Ian Wallentin, men tilføjer, 
at der indtil videre er meget 
få erfaringer med godtgørel-
se på grund af havmøller.

Til gengæld kan man også 
få lov at investere sine pen-
ge. Bygherren er nemlig 
forpligtiget til at udbyde 
mindst 20 procent af projek-
tet til lokale borgere, og da 
projektet har en samlet vær-
di på omkring fi re milliar-
der kroner, vil beboere i Sla-
gelse Kommune altså kunne 
investere op til 800 millioner 
kroner i projektet. 

Omø Syd er netop indgå-
et i sin første høringspe-
riode, hvor man kan stille 
spørgsmål og give gode råd 
til projektet. Næste skridt i 
projektet er færdiggørelsen 
af den såkaldte VVM rede-
gørelse, som man regner 
med at være færdig med til 
maj. Forløber alt efter pla-
nen, kan møllerne ses syd 
for Omø i løbet af 2017. Man 
kan læse mere om projektet 
på Energistyrelsens hjem-
meside www.ens.dk

Første skridt taget mod 
havmøller syd for Omø

SKÆLSKØR/SLAGELSE: Bliv ikke overrasket, hvis du på tors-
dag i Vestsjællands Centret møder unge X-Class-elever, som 
gerne vil fortælle dig en ting eller to om Julemærkehjem-
met.

I denne uge har X-Class nemlig et helt særligt projekt, som 
hedder »Gør en god gerning«. Blandt mange andre aktivi-
teter har en gruppe elever besluttet sig for at rette deres op-
mærksomhed mod julemærkehjemmet i Skælskør, og det 
glæder forstander Henrik Hougaard Bøtkjær.

- Da jeg snakkede med de unge fra X-class var der faktisk 
ikke så mange, der vidste, at vi havde et julemærkehjem i 
Skælskør. Men jeg synes selvfølgelig, at det er rigtig vigtigt, 
at de unge fra de næste generationer kender til Julemærke-
hjemmet, lyder det fra forstanderen.

Du kan møde X-class eleverne i Vestsjællandscenteret og i 
Bilka Slagelse klokken 12-18  torsdag.

X-Class hjælper julemærkehjem
SKÆLSKØR: Myrerne kommer kravlende ind, når animati-
onsfi lmen Antboy: Den Røde Furies Hævn bliver vist i Kos-
morama fra på lørdag. 

Og Antboy (Myre-drengen) er mere populær end nogensin-
de, efter han besejrede Albert Gæmelkrå aka superskurken 
Loppen. Pelle, der nu er fyldt tretten, nyder livet som super-
helt. Hans største ønske er at blive kæreste med veninden 
Ida, men det er ikke så let. For nu står myredrengen pludse-
lig overfor en mere skrupelløs rival, nemlig Anti-Christian 
– den nye dreng i skolen, der ikke skyer nogen midler for at 
stjæle Ida fra ham. ”Antboy”-fi lmen er baseret på Kenneth 
Bøgh Andersens populære bogserie i seks bind af samme 
navn. Bøgerne er trykt i mere end 54.000 eksemplarer og har 
været nomineret til børne- og ungdomslitteraturprisen.

Biograf bliver overrendt af myrer

Sådan forestiller man sig den nye havmøllepark kommer til at se ud, set fra Omøs sydspids. Her er det de helt store 200 meter høje møller, der 
er vist .  Illustration: European Energy


