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TORSDAG 3. JULI 2014 : FOLKETIDENDE

Vi er i gang med et nyt projekt for at løse problemet, siger driftsleder Morten Evald

TO INDBRUD I ØST

Her på Stærsmindevej skal
kloakledning spules hver uge
for, at ejendommene på vejen
kan komme af med deres
spildevand.

ØSTFALSTER Tyve har i de seneste dage

brudt ind to steder på Østfalster.
Natten mellem søndag og mandag har
tyve brudt ind i en garage på Hjortebjerg i Karleby. En hængelås er blevet
klippet op, og der er stjålet en knallert
og en Kawasaki cross motorcykel.
Tirsdag morgen, klokken 04, var der
indbrud i et hus i Apothekstræde i Stubbekøbing. Udbyttet kendes ikke.
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TÅRUP Loppemarkeder er der masser af,
og et af dem finder sted i weekenden på
Tårup Skovvej 11.
Her holdes der med jævne mellemrum
markeder, og denne gang foregår det
også mellem klokken 10 og 16 både lørdag og søndag.
På markedet kan der denne gang købes
effekter, der er samlet gennem et helt
liv. Desuden er der også noget haveværktøj til salg.

KRÆMMERE SØGES

NØRRE ALSLEV Der er brug for en masse

kræmmere til den torvedag, som Aktivitetsgruppen i Nørre Alslev vil holde
lørdag, 30. august.
Mellem klokken 10 og 15 kan både børn
og voksne stille op på Centertorvet og
sælge ud af ting fra lofter, kældre, skuffer og skabe.
Alle kan få en stand på ni kvadratmeter
på kræmmermarkedet, og den er ovenikøbet gratis, lover Aktivitetsgruppen i
Nørre Alslev.

POLSK DANS PÅ CENTER
NØRRE ALSLEV Der er tradition for polsk

besøg, når de frivillige på Nørre Alslev
Dagcenter holder åbent hus.
Sådan bliver det også næste torsdag,
3. juli, hvor dette arrangement finder
sted mellem klokken 10 og 16.
Den polske dansetrup Mali Gorzowiacy
danser på plænen ved centret på Skovvej fra klokken 10.30. Truppen består af
40 børn mellem syv og ti år.
Mellem klokken 11.30 og 14 er der
rundvisning til forskellige aktiviteter
på centret. Gæsterne kan også gå rundt
på egen hånd, og det er muligt at købe
eller bestille ting fra værkstederne.
Fra klokken 12 er der mad fra grillen,
og bagefter sørger de frivillige for kaffe
til gæsterne.

noter

LOPPER I TÅRUP

I Magelbrænde spules spildevandsanlæg hver uge

Propper i kloakrør
MAGLEBRÆNDE En del

af kloakanlægget, der
leder spildevand i Maglebrænde, virker ikke, som
det skal.
På to veje, Algestrupvej
og Stærsmindevej, er der
simpelthen ikke vand nok
i rørene. Der opstår derfor
“propper”, og så kan spildevandet fra nogle af ejendommene på vejen ikke
løbe videre i anlægget.
Erling Ørsted Hansen,
der selv bor på Stærsmindevej, fortæller, at kloakledningen til de få ejendomme på vejen derfor må
spules ret tit for at få hul
igennem.
- Det er en gang om ugen,
og de bruger fem kubikme-

ter vand hver gang, siger
Erling Ørsted Hansen til
Folketidende.
Oplysningen om ugentlige spulinger bekræftes
af Morten Evald, der er
driftsleder i Guldborgsund
Forsyning.
Problem i længere tid
Morten Evald siger, at problemet på de to veje har
stået på i længere tid.
- Et år til halvandet, mener driftslederen.
Årsagen til, at anlægget
ikke virker, er en forkert
dimensionering.
- Anlægget er et af de første, som blev etableret. Der
er ikke tage højde for, at
der ikke var så meget spil-

devand, der skulle igennem rørene, siger driftsleder Morten Evald.
Årsagen er, at flere af de
15 ejendomme på de to veje
ikke er beboet. Dermed udleder de ikke spildevand.
- Der kommer ikke nok
flow i spildevandet, og så
opstår der propper i systemet. Det virker så ikke for
flere af ejendommene på
strækningen, siger Morten
Ewald.
Projekt er på vej
Derfor spuler man rør, men
det er med Morten Evalds
ord kun en nødløsning.
- Det er jo ikke noget,
som vi kan blive ved med
at gøre altid, som driftsle-

deren siger.
Derfor arbejder Guldborgsund Forsyning netop
nu på et helt nyt projekt,
der skal løse problemet
med spildevandet på de to
veje i Maglebrænde.
- Måske skal der lægges
nogle andre rør ned. Det
kan også være, at vi etablere en ny pumpestation
midt på strækningen, siger
Morten Evald.
Han regner med, at det
nye projekt kan gennemføres i løbet af det kommende efterår.

BJARNE ARILDSEN
ba@ftgruppen.dk

Ønsker kirkeliv i Ønslev
Måske skal Ønslev Kirke
være kun være lejlighedskirke til de store begivenheder, siger Ivan Hansen.
ØNSLEV Hvad skal Ønslev

Ønslev Kirke skal i fremtiden bruges mindre.
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Kirke bruges til i fremtiden?
Den debat vil ØnslevEskilstrup Menighedsråd
gerne have gang i.
I rådet har man set, at
antallet af kirkegængere
i Ønslev ikke er ret stort.
Derfor besluttede rådet
tidligere i år, at der ikke
længere skulle holdes så

mange gudstjenester i Ønslev Kirke.
Målet var at få flere med
til de gudstjenester, som
der trods alt er i kirken.
Men der er ikke tal på, om
der nu kommer flere.
Lejlighedskirke
På siden Kirkenyt i Nordfalsters Avis har menighedsrådsmedlem
Ivan
Hansen et forslag til, hvad
man også kan gøre i den
lokale kirke i fremtiden.
- Man kan gøre Ønslev
Kirke til lejlighedskirke til

barnedåb, bryllupper, begravelser, særlige gudstjenester og koncerter. Så kan
Eskilstrup Kirke blive den
faste søndagskirke, mener
Ivan Hansen.
Han ser gerne, at andre
også blander sig i debatten om kirkens fremtid, så
der kommer mere lokalt liv
omkring den.
- Ønslev Kirke er jo det
eneste, som vi har i lokalområdet, efter at Brugsen
er lukket, siger Ivan Hansen fra menighedsrådet.
ba

