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Julelotteri i
hyggeklubben
SPJELLERUP: Hyggeklubben
i Spjellerup Præstegård afslutter året efter gudstjeneste søndag den 9. december
klokken 14.30 i Spjellerup
Kirke.
Bagefter er kaffebord,
amerikansk lotteri og julehygge i konfirmandstuen,
hvor alle er velkomne. Man
skal medbringe en lille gave
til lotteriet, og så vil Regitze
Marker læser en julehistorie, hun afløser sognets faste præst, Torben Petersen,
der er udsendt som soldaterpræst i Estland indtil 1.
marts 2019.
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mellemrum.
13.00-16.00: Nordskovskolen:
Husk Sagen
navnHaslevs
og bilÆldre
lard
adresse under brevet
13.30-16.00: Haslev Bibliotek:

Socialt samvær, Ældre Sagen Haslev
14.00-16.00: Café Paraplyen:
Spilleeftermiddag
14.00-17.00: Grobund: Haslev
Bridge Klub, undervisning
15.00-17.00: Faxe Sundhedscenter: Kåre Stigel åbner ny
økologisk frisørsalon
16.00-17.00: Haslev Hallen:
Jumping Fitness for teens
16.30: Haslev Bibliotek: Fyraf-
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98 procent CO2-neutral varme
NY KEDEL: Haslev
Fjernvarmes skifte
fra halm til flis vil
øge virkningsgraden af brændslet
med 33 procent.

Det medfører at antallet af
lastbiltransporter vil være
under halvdelen af i dag, og
halmspildet på vejene slutter også, siger Allan Pedersen.
Og så er der lige endnu en
fjer i hatten:
- Vi får i dag halmen leveret fra lokale landmænd og
nogle, der bor 40-50 kilometer væk. Fremover vil vi
kunne hente flisen meget
tæt på, nærmest for enden af
vejen, siger Allan Pedersen
uden at nævne det specifikke gods, han hentyder til,
der kunne være Bregentved.

Af Nikolaj Rasch Skou
HASLEV: Politikerne i teknik- og miljøudvalget har
netop godkendt, at der arbejdes videre med en investering på 70 millioner kroner
hos Haslev Fjernvarme i et
helt nyt varmeværk ved siden af det gamle.
Faxe Kommune skal nemlig godkende projektforslaget for et nyt flisfyringsanlæg, der skal erstatte det
gamle halmvarmeværk. Og
Haslev Fjernvarme ser gerne, at godkendelsen kommer
hurtigst muligt, da der er en
ny lovgivning på vej, som
kan gøre projektet dyrere
for fjernvarmeforbrugerne.
- Vores halmfyrede kraftvarmeværk fylder 30 år til
foråret, og det kan ikke køre
videre i 10 eller 20 år uden
en stor hovedreparation.
Derfor søger vi tilladelse til
at bygge et helt nyt flisfyret
varmeværk i 2021, fortæller

Stadig ingen tvang
Haslev Fjernvarmes halmlade rummer kun brændsel til to-tre døgns drift. Det planlagte flisværk vil kunne
køre dobbelt så lang tid på et fyldt lager. Det halverer antallet af lastbilkørsler. 
Foto: Thomas Olsen
Haslev Fjernvarmes driftsleder Allan Pedersen.

Ved siden af de gamle

Flisværket skal ligge øst for
halmværket ved siden af
solvarmen, og samlet set vil
mere end 98 procent af Haslevs fjernvarme fremover
være grøn.
- Virkningsgraden på halmen er i dag 86-87 procent,
og den vil blive 114 procent
med flisen. Det betyder, at

vi vil opnå en 33 procent
højere virkningsgrad end
i dag, og det giver en så fornuftig forbrugerøkonomi, at
vi forventer at kunne bygge
det nye værk uden at hæve
varmeprisen, siger Allan
Pedersen.

En renere teknologi

Nøglen til den imponerende
virkningsgrad er en såkaldt
absorptionsvarmepumpe,
der vil hente varmen ud af

skorstensrøgen, og samtidig
installeres der en ny røggasrensning, som opfylder de
miljøkrav, der vil være gældende fra 2025.
- Der er en anden væsentlig miljøgevinst ved det nye
varmeværk, nemlig at vi vil
få markant færre transporter ind gennem byen. I dag
har vi højst halm til to-tre
døgns drift om vinteren,
mens der på det nye værk vil
være flis til fem-seks døgn.

Haslev Fjernvarmes priser
har altid været så attraktive, at der aldrig har været
nogen tvangstilslutning til
fjernvarmen. Sådan vil det
også være med flisvarmen.
- Vi sænker ikke priserne, men holder dem stabile,
og det har givet os en stærk
økonomi. De 18 millioner
kroner, som vi i 2012 betalte
DONG for købet af halmvarmeværket, dem har vi nu
afskrevet, og dermed skabes
der nye muligheder. Det var
ellers vores forventning, at
det ville tage 11 år at afskrive halmvarmeværket siger
Allan Pedersen.

Uddelte dummebøder - fængslet til jul
STRAFBART: Endnu en ung mand er
varetægtsfængslet
for et røveri begået
bag Bykroen natten
til lørdag. Han nægter sig skyldig.
Af Cecilie Hänsch
HASLEV: »Du får en dummebøde på 400 kroner for at
komme til min by«.
Sådan var beskeden natten til lørdag til en 18-årig
mand fra Greve, der var taget på Bykroen. Han turde
ikke andet end følge med ud

tensfilm om 1995
17.00: Sofiendalskolens Festsal: Cikus Baldonis juleforestilling
17.00-18.00: Faxe Bibliotek:
Gratis advokathjælp ved
Kim Steen
17.00-18.00: Haslev Hallen:
Jumping Fitness for voksne
18.30-20.30: Faxe Kirke: Ung
Koralklang øver
19.00: Rønnede Hallen: RIF’s
banko
19.00: Karise Højskole: Banko
19.00: Grobund: Haslev Bridge
Klub
19.00-21.30: HUSET i Faxe

på gaden, hvor han i utvetydige vendinger og med
et fast tag i den ene skulder
blev bedt om at åbne sin MobilePay-app og overføre pengene.
Tidligere fredag aften fik
en 18-årig mand fra Haslev
et knytnæveslag i ansigtet
og besked om, at han skyldte
1000 kroner. Hans ur og 400
kroner i kontanter blev taget fra ham - og han fik klar
besked på ikke at sige noget
til nogen - og da slet ikke til
politiet. Den episode skulle
være foregået inde på byggepladsen, hvor Haslev Museums bygning er ved at blive
revet ned.
To unge mænd er nu varetægtsfængslet frem til 20. de-

cember for at være dem, der
begik røverierne. Den ene
- en 17-årig dreng - blev varetægtsfængslet i søndags,
den anden - en 20-årig mand
- blev varetægtsfængslet
onsdag eftermiddag.
I retten i Næstved ønskede
den 20-årige ikke at udtale
sig, så det eneste, dommer
Anders Martin Jensen fik
ud af ham, var hans navn og
hans fødselsdato.
Gennem sin beskikkede
forsvarer, Lotte Hebel Andersen, gjorde han det dog
forståeligt, at han nægtede
sig skyldig; uanset at vidneforklaringer anfører ham
som den, der slog under røveriet.
- Du bliver varetægts-

Ladeplads: Kreativt håndarbejde
19.30: Vester Egede Kirke:
Koncert med trioen Amaze
(Entré: 100 kroner, som går
til sognets julehjælp)
19.30: Teestrup Forsamlingshus: Banko

vedvej: Bankospil. Arr.
Haslev Pensionist- og Efterlønsforening
14.00: Aktivitetscenteret
Dalgården, Rønnede: Bankospil, arr. Dalby Rønnede
Pensionistforening
14.30-16.30: Butik Oasen,
Faxe: Strikkeklub
16.00-17.15: Vibeengskolen,
Haslev: Bråby Børneklub
18.00: Karise Sognegård:
Julehygge med Familie og
Samfund Karise

FREDAG

09.00-12.00: Faxe Aktivitetscenter: Motion for ældre
09.30-10.30: Faxe Svømmehal:
Svømning for ældre
09.30-13.30: Oasen, Grøndalsvej 8, Haslev: Malerhold
13.00: FDF-Huset, Bregent-

fængslet for røveriet og truslerne ved museet, men ikke
for røveriet ude på gaden.
Jeg må give forsvareren ret,
når hun bemærker, at det er
et noget tyndt signalement
»en mand af mellemøstligt
udseende i en dynejakke«,
konstaterer dommer Anders Martin Jensen.
Men
varetægts-fænglet
bliver han altså. Fordi dommer Anders Martin Jensen
mener, der er en bestyrket
mistanke for at det er den
20-årige, der har begået røveriet ved Haslev Museum
mod en 18-årig mand.
- Og jeg mener, der er en
gentagelses-risiko, altså at
du kunne gå ud og begå lignende kriminalitet, forkla-

BIOGRAFER
Biografen Kanten
Torsdag

18:00: Robin Hood
18:00 og 20:30: A Star is Born
20:30: Mortal Engines

Fredag

16:00: Grinchen - Med dansk
tale
18:00: Robin Hood
18:00 og 20:30: A Star is Born
20:30: Mortal Engines

Haslev Bio

rer dommer Anders Martin
Jensen.
Den sigtede blev i februar
2018 idømt 20 dages fængsel
for vold.
Og nu kan han altså de
kommende uger se indersiden af Roskilde Arrest.
Fristforlængelsen torsdag
20. december er allerede
planlagt til at skulle foregå
vi såkaldt videolink klokken 10.30.
Videolink er en særlig art
video-konference, som betyder at arrestanten ikke
skal fragtes til og fra retten
for den relativt korte tid, en
fristforlængelse typisk varer.

Torsdag

15:00: Robin Hood
17:30: A Star is Born
20:30: Mortal Engines

Fredag

15:00: Robin Hood
17:30: A Star is Born

Radio Rollo
Torsdag

18.00-21.00: Hannes hit parade

Fredag

18.00-19.00: Grøn hverdag
19.00-22.00: Fredags-café
22.00-01.00: Fredagsmixet

