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Solomøde i byrådssalen
Da Viborg Kommune for nylig
skulle stemme om blandt andet
opstilling af otte nye vindmøller i
Tjele var borgmester UlrikWilbek

(V) eneste tilstede-
værende i byråds-
salen. På grund af
coronakrisen blev
byrådsmødet holdt
online med de øvrige
byrådsmedlemmer.
Afstemningen om
de nye vindmøller i
Tjele endte i øvrigt
med et ja.

FLASKER FÅR NYT LIV
Plastflasker uden pant får et nyt
liv som følge af et unikt forsøg, som
Horsens Kommune harmedDansk
Retursystem. Somden første kom-
mune i landet sikrer Horsens, at
plastflaskerne kan holdes i omløb så
længe sommuligt – til stor gavn for
klima ogmiljø. Siden juli 2019 er der
indleveret 579 kilo plastflasker i en
særlig container på genbrugspladsen
i Horsens. Her er de blevet hentet af
Dansk Retursystem, som sælger pla-

MOJN TIL TURISTERNE
Mojn.Denne karakteristiske hilsen
bliver turister oftemødtmed, hvis de
ferierer i det sønderjyske og turnerer
rundt i SønderborgKommune.Men
nu vil de også få hilsenen på skilte,
hvor der vil ståMojn Sønderborg. Det
sker i forbindelsemed, at 11 turistin-
spirationssteder fremover giver turi-
sternemulighed for at få turistinfor-
mation og -service. Konceptet er døbt
”Mojn Sønderborg –Turistinspirati-
on”, og konceptpakken indeholder lo-
go, beachflag og skilte samt en touch-
skærmmeddigital turistinformation.
De 11 aktører vil i et vist
omfang også kunne
yde personlig service,
oplyser kommunen.
Den geografiske for-
deling af turistinspi-
rationerne er sket i
samarbejdemedTu-
ristforeningen
i Sønderborg
Kommune.

Skrald, skrald ikke
FrederikssundKommune har fået
forbudmod at benytte Kronprins
Frederiks Bro, når skraldebiler-
ne skal over Roskilde Fjord for at
tømme borgernes skraldespande.
Kommunen havde ellers fået dispen-
sation af politiet til at benytte den
gamle bro i stedet for den nyopførte
KronprinsesseMarys Bro. Da den
nye bro, som det koster et beløb at
passere, blev opført, fik lastbiler over
3,5 ton forbudmod at passere den
gamle og gratis Kronprins Frederiks
Bro. Kommunens lastbiler fik dog
en dispensation ud fra nogle regler
i anlægsloven, og det er disse regler,
politiet nu tolker anderledes.

6,7%
af det samlede butiksareal i hele landet stod tomt ved

årsskiftet, hvilket er en bundrekord.
*

tekst RUDI HOLM, ruh@kl.dk
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sten tilbage til fødevareindustrien,
der så genanvender de brugte flasker.
Et rigtigt godt tiltag formiljøet, kal-
der Dansk Retursystem initiativet. I
Horsens serman det som et skridt på
vejen til en øget forfining af affalds-
sorteringen, fortæller AnneDorthe
Christensen fraHorsens Kommune.

KOMMUNE
SÆLGER MUSEUM
Det over 100 år gamle Landbrugsmu-
seummed gamle gårde, staldbygnin-
ger og historiske rekvisitter er ikke
længere på kommunale hænder. I
begyndelsen afmarts solgte Lyngby-
TaarbækKommune nemlig Land-
brugsmuseet til Ejendomsselskabet
Kongevejen 79-85A. Ifølge de nye
ejere vil de gamle bygninger blive
istandsat, og så vil der blive opført
nogle eventlokaler, blandt andet en
cafe. I alt vil der blive en byggemu-

SELVSEJLENDE FÆRGE
En færge uden en kaptajn ved roret.
Det kan blive fremtiden på rutenmel-
lemFaaborg ogBjørnø. I hvert fald
har Faaborg-MidtfynKommune slået
sig sammenmedTucoMarineGroup
for at undersøgemulighederne for en
selvsejlende færge på ruten, der i dag
betjenes af en lille færgemedplads
til 20 personer. Faaborg-Midtfyns

borgmester,Hans Stavnsager
(S), konstaterer, at der vil
være et enormt potentia-
le i selvsejlende færger,
blandt andet vil det give
beboerne på øerne en
helt anden fleksibilitet
end i dag ogmedvirke
til at gøre detmere at-

traktivt at bo på øerne. Afta-
len går i første omgang udpå

at undersøgemuligheden for at finde
samarbejdspartnere og finansiering
til at starte projektet op.
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AABENRAA I
BEVÆGELSE
Aabenraa Kommune har som
den første kommune i Danmark
opkvalificeret samtlige af sine
folkeskoler til at være certifice-
rede idrætsskoler. Det sker efter
en massiv satsning, hvor 110
idrætsundervisere har gennem-
ført et længerevarende forløb
over to år, som har skærpet deres
kompetencer på området både
praktisk og teoretisk. Samtidig
har Aabenraa Kommunes fol-
keskoler arbejdet aktivt med at
sikre minimum 45 minutters be-
vægelse på en skoledag.

lighed på 15.000 kvadratmeter in-
klusive de oprindelige bygninger på
området, oplyser kommunen. En ny
lokalplan skal fastsætte rammerne
for de nye ejere.

Hjemmebibliotek
Mange er hjemme i disse dage,
og kan derfor ikke kommeen
tur på biblioteket og blive
underholdt, inspireret
eller klogere.Mendet
lader sig faktisk fint
gøre, selv omdøren til
de fysiske biblioteker
er lukket. Blandt
andet har den digitale
udlånstjeneste for e- og lyd-
bøger, eReolen, gennemden
seneste uge oplevet en stigning på
50procent i antallet af udlån. Også
bibliotekernes digitale filmtilbud,
Filmstriben, har oplevet større ef-
terspørgsel. HosKøgeBibliotekerne
brugermanogså Instagramog
Facebook-sider til at gøre borgerne
opmærksompådigitale begivenhe-
der i litteraturens verden ogmulig-
heden formusikkoncerter, somman
kan se derhjemme. frov
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