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NÆSTVED

Sjællandske ■ TORSDAG 30. JANUAR 2014

SEKTION 1

Godt naboskab
giver varmen
TILSKUD: AffaldPlus
og NK-Spildevand
har fået tilskud fra
Erhvervsstyrelsen
til tre grønne
energiprojekter.
Af Anna Møhl

Rensningsanlægget og forbrændingsanlægget på Ydernæs udveksler energi. Foto: Anna C. Møhl

NÆSTVED: AffaldPlus og
NK-Spildevand vil udnytte overskydende energi fra
forbrændingsanlægget på
Ydernæs til at lave biogas.
De to selskaber har fået
160.000 kroner af Erhvervsstyrelsen til at tænke grønne energitanker. NK-Spildevand og AffaldPlus har tre
forslag til, hvordan energi
kan udnyttes i stedet for at
blive kølet ned.
Når skraldebilerne kører
til forbrændingsanlægget
med
husholdningsaffald,

Forfatter efterlyser foto
og erindringer til ny bog
FENSMARK: Kan I hjælpe
med efterlysningen af nedenstående oplysninger og
eller billeder, som jeg mangler til færdiggørelsen af min
næste bog om Fensmark.
Sådan skriver lokalhistorikeren Ole Pilegaard
Hansen, der selv er fra Fensmark
Efter færdiggørelsen af
bogen om Den Gule Gård i
Blangslev i efteråret er han
nu ved at samle de sidste oplysninger og billeder til en
bog, der skal handle om udbygningen af Fensmark fra
at være en lille søvnig landsby til den nuværende »soveby« for pendlere til Næstved,
Ringsted og København.

Billigere energi
Erhvervsstyrelsens tilskud
skal bruges til at undersøge,
om der er grobund for samarbejdet mellem NK-Spildevand og AffladPlus.
- Jeg synes, det er en fremragende idé. Vi kan i princippet komme ud med tre
nitter, men energipriserne
stiger og stiger, så vi må se
os om efter alternativer, siger NK-Spildevands direktør Peter Hougaard til Sjæl-

landske.
Udnyttelsen af ressourcerne forventes at give økonomiske gevinster for begge
virksomheder.
For det første vil AffaldPlus få mulighed for en ekstra indtægt ved at sælge den
overskydende energi i form
af damp og opvarmet vand
til rensningsanlægget.
NK-Spildevand forventer
at få energien billigere, end
det de selv kan producere
den til på natur- og biogas.
Partnerskabet mellem de
to virksomheder har positiv effekt for klimaet. De to
virksomheder, der er naboer på Ydernæs, har været
diskuteret flere gange. Men
det er først nu, at snak er afløst af handling.
Projektet ventes at løbe
over det næste halve år.

Katastrofen i
1814 - tabet af
Norge
FENSMARK: I år er jubilæumsår for to af de mest
skelsættende begivenheder
i Danmarks historie - 150
året for Krigen i 1864, hvor
Danmark misteede hertugdømmerne Slesvig, Holsten
og Lauenborg, og 200 året for
freden i Kiel, hvor Danmark
måtte afstå Norge.
Og netop »Katastrofen i
1814 - tabet af Norge« sætter
Folkeuniversitet
Holmegaard-Suså fokus på.

Programmet

Øysensø-huset
Ole Pilegaard Hansen vil
beskrive den første store udstykning af den gamle Fensmark-gård, der blev købt af
Fensmark-Rislev Sogneråd
omkring 1960 og som efterfølgende blev udstykket til
parcelhusgrunde.
- Der er tale om »Vestergård«, der lå ved gadekæret
i Fensmark, og hvoraf der i
dag kun eksisterer en enkelt længe, som er indrettet
til festlokale. Jeg mangler
billeder af den gamle gård,
mens den var aktiv som
landbrugsejendom. Måske
findes der et luftfoto hos læserne, siger lokalhistorike-

kan der i perioder produceres mere fjernvarme, end
der er behov for. Den overskydende varme kan rensningsanlægget bruge til
tanke, der kører konstant
med en temperatur på 40
grader. I stedet for at fyre
med naturgas for at varme
rådnetankene op, kan overskudsvarme fra AffaldPlus
flyttes til rensningsanlægget.

Lokalhistorikeren Ole Pilegaard Hansen er gået i gang med at fortælle historien om, da Fensmark gik fra
at være en søvnig landsby til en soveby.
Foto: Thomas Olsen
ren håbefuldt..
Derudover efterlyser han
fotos af »Øysensø-huset« fra
før ombygningen samt det
sidste kommunehus, der lå
på det grønne område mellem Stenskovvej og vejen
mod Herlufmagle ved den
nye kirkegård.
Sidst men ikke mindst

mangler forfatteren billeder
eller erindringer om opførelsen af de mange ens huse
på sydsiden af Bøgevej.
- Et byggefi rma købte næsten alle byggegrunde på
den side af vejen og opførte
de mange huse som vinterbyggeri, idet man rejste et
stort telt over byggeriet, si-

ger Ole Pilegaard Hansen.
Teltet blev så flyttet videre
til næste hus, efterhånden
som første hus var færdigbygget.
Har man oplysninger, kan
man kontakte Ole Pilegaard
Hanse på 5554 6405 eller
pilbach@stofanet.dk
roan

Folkeuniversitetets
forårsprogram for 2014 er netop udkommet, og sæsonen
indledes med en foredragsrække om en skelsættende
begivenhed i Danmarkshistorien, nemlig hvordan
Danmark mistede Norge i
1814.
For 200 år siden blev Norge
løsrevet - tyvstjålet vil nogle mene - fra Danmark. Men
hvorfor skete det egentlig?
Og hvad har adskillelsen betydet for de to lande?

Flere vinkler
I et samarbejde med Haslev Folkeuniversitet bliver
Danmarks og Norges fælles
historie belyst fra flere forskellige kulturelle og historiske synsvinkler:
»Katastrofen
i
1814«,

Historiker Rasmus Glenthøj tager turen til Haslev for at fortælle
om en dansk national-katastrofe.
Privatfoto
»Slagsbrødre eller Broderfolk«, »Danske og norske
konger og kongehuse« og til
sidst »Edvard Munch - en
nordisk modernist«.
Det første foredrag i række er med Rasmus Glenthøj,
historiker, ph.d. Syddansk
Universitet og finder sted
torsdag 19. februar 19-21.
Foredragene er gratis og
afholdes på Haslev Gymnasium i februar og marts.
Find
Folkeuniversitetet
Holmegaard - Susås program på bibliotekerne eller
se det på hjemmesiden www.
fu-holmegaardsusaa.dk.
roan

