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SOLVARMEANLÆGGET
Hvorfor gør man ikke som i Marstal?
Af Ole Torp
oletorp@nrdc.dk
Christen Bager er en af de mange
borgere i Dronninglund, som undrer sig over, at der ikke rigtigt
sker noget mht. projekt solvarmeanlæg i Dronninglund. Han er
født og opvokset i Marstal, og
netop der har man for længe siden indset, at fremtiden hedder
solvarme

Christen Bager,
Dronninglund, undrer sig
sammen med mange andre
over, hvorfor der ikke sker
noget i retning af at få det
vedtagne solfangeranlæg
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Vigtigt at brande sig
”Dronninglund - byen ved
skoven” var et slogan man
for år tilbage brugte for at
brande sig. Det er blevet
endnu mere vigtigt i disse år,
og Christen Bager foreslår,
at man slår to fluer med et
smæk ved at etablere solvarmeanlægget og udnytte det
til et nyt brand: ”Vi har solen, og vi har en beliggenhed, der gør Dronninglund
specielt egnet til at udnytte
dens kræfter. Det har nogle
allerede fundet ud af. Faktisk valgt en stor kreds andelshavere i Dronninglund
Fjernvarmeværk i foråret at
sige endeligt ja til opførslen
af Danmarks største varmeanlæg baseret på solenergi.
Nu var vejen banet for noget
nyt og spændende.”
Dronninglund - byen i
solen
”Her kunne vi endelig have
fået noget vigtigt og positivt
at blive kendt for. Desuden
kunne vi sikre os en god, sikker energikilde til rimelige
priser fremover. Vi kunne
markere os som miljørigtige
- en grøn og for den sags
skyld en gul by. Fantastisk
bosætningssted. Et klart signal til unge familier om, at
man i Dronninglund tør gå i
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spidsen og prøve noget nyt.
Her kunne man stå sammen
og skabe noget. Vi kunne lave et nyt slogan: ”Dronninglund - lige i solen” eller
”Dronninglund - byen i solen.”
Mulighederne
er
mangfoldige.”

Find et resultat!
Men siden den ekstraordinære
generalforsamling,
hvor projektet blev vedtaget,
er der ikke sket ret meget i
sagen, og det undrer såvel
Chritsen Bager som mange
andre i Dronninglund:
”Hvorfor sker der ikke mere?
Ifølge dagspressen skyldes
det indsigelser fra lodsejere,
der af forskellige grunde ikke er så interesserede i at blive naboer til et solfangeranlæg. Det er de i deres gode
ret til, men det er da alligevel
træls. Kommune, ministerium o.a. har ellers sagt god
for projektet. Nu må bestyrelsen for Dronninglund
Fjernvarmeværk og de involverede lodsejere derfor forsøge at blive enige, mens tid
er. Udsigten til et økonomisk
tilskud på 20 mio. kr. til et
sted i Udkantsdanmark
hænger i en meget tynd tråd,
og udsættelse vil formentlig
føre til, at økonomien i projektet undermineres. Derfor
påhviler der alle parter et
meget stort ansvar for at finde et resultat. HURTIGT!”
En appel
Christen Bager retter en appel til de implicerede parter:
”Fra mit lille hjørne har jeg

svært ved at fatte, at der ikke
skulle kunne findes en løsning, hvor man f.eks. ”slører” anlægget og på den måde eventuelt prøver at imødekomme nogle af lodsejernes indsigelser. Det er selvfølgelig ubelejligt, men lodsejerne har ret til at fremføre
deres bekymringer, om end
de kommer lidt sent.”

Marstal
”Måske skyldes nogle af dem
usikkerhed og mangel på reel viden. Hvordan ser sådan
et anlæg ud i virkeligheden,
og hvordan opleves det af
brugerne - og ikke mindst af
naboerne?” spørger Christen Bager, inden han kommer med en interessant oplysning: ”Jeg er født og opvokset i Marstal på Ærø,
hvor man praler med at have
verdens p.t. største solfangeranlæg, og når jeg fortæller marstallerne om problemerne i Dronninglund, siger
de blot: ”Lad dem komme
herover og se vores anlæg, så
kan vi snakke om tingene.”
Lad os komme i gang!
”Jeg tilbyder derfor gerne at
være både rejsearrangør og
rejseleder for fjernvarmebestyrelse og berørte lodsejere, hvis de ønsker en tur til
Marstal, Ærø, så de ikke blot
kan se et, men flere solfangeranlæg, møde brugere og
naboer - og i det hele taget
høre om øens energipolitik.
Der satser man faktisk både
på sol og vind - og så meget,
at man om en kort årrække
regner med at være næsten
100% selvforsynende med
energi. MEN - Find nu sammen, og lad os komme i
gang!”
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Succes med
Skansemarked og
Sortkrudtfestival

De nye, historiske markedstelte udgjorde små,
selvstændige ”aktivitetscentre”.
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Af Lindy Hangstrup
hangstrup@privat.dk

Årets Skansemarked og
Sortkrudtfestival sprængte
alle rammer, da det i weekenden blev afviklet på Skansen i Hals. Således var der
flere aktører og stande med
heraf øgede oplevelser og
aktiviteter for store som
små.
Som noget nyt etablerede
man i år en egentlig handelsgade i skansegården. Til den
ende havde Hals Museum
indkøbt tidstypiske telte, der
blev stillet til rådighed for de
mange boder, værksteder og
aktiviteter, der udfoldede
sig i skansen.
Teltene er doneret af Hals
Sparekasse, Ulsted Sparekasses Fond, Spar Nord Fonden og Museumsforeningen
for Hals Museum.

Og så havde man ikke behov
for at tage tegnebogen frem i
dagens anledning, idet der
var mange gratis aktiviteter
for store og små: afprøvning
af skydefærdigheder på
håndlavede våben til enhver
aldersgruppe, bagning af
snobrød, støbning af tinsoldater og kugler, brug af hoppeborg og det sjældne syn af
en rigtig smed i arbejde ved
essen.
Nordjyske Sortkrudtskytter
udstillede og demonstrerede i al stilfærdighed dagen
igennem gamle våben, uniformer m.m. Til gengæld var
det alt andet end stilfærdigt,
når Sortkrudtskytterne med
jævne mellemrum trådte an
på volden og lod deres pistoler, geværer og kanoner bekendtgøre, hvem der for en
dag havde indtaget skansen.
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Bjarne Eriksen
Filialdirektør

40-års jubilæum
/

Tirsdag 9. august 2011

... aldrig mere angst
for løs protese!
Vi hjælper gerne med
rentefri ﬁnansiering,
og giver 5 års garanti.

Vi har haft glæde af filialdirektør
Bjarne Eriksen i 40 år.
Kom og vær med til at fejre det her i
banken fredag den 19. august 2011
fra kl. 14.00 til kl. 16.00.
Dronninglund Afdeling
Slotsgade 64, Dronninglund
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