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Følg med i dit lokalområde

Kurt har nu været
ædru i 25 år /side 5

Stort fremmøde
og spørgelyst til
borgermøde /side 8

Nyt og gammelt
mixes i multikul-
turhus /side 3

Uge 7 - onsdag den 11. februar 2015

SØNDERBORG: I næste uge vil
ni nationers flag vaje ved Al-
sion. For fra mandag lyder Na-
tos startskud til en tre dage
lang konference i Sønderborg,
hvor temaet er at tænke grøn-
ne løsninger ind i landenes
militær. Og her har Sønder-
borg med Project Zero en stor
del af æren for, at man har fået
øje på byen og dens miljøar-
bejde.

Sønderborg er førende
Tovholderne på det storstile-
de arrangement er direktør i
Projekt Zero, Peter Rathje og
Michael Goodsite, professor
og institutleder på Teknologi
og Innovation på Syddansk
Universitet i Odense. Han er
desuden tidligere leder af Na-
tos efterretningstjeneste og
begejstret for Sønderborg til-
gang til energirigtige løsnin-
ger:

- Sønderborg er objektivt
verdensførende i at få en hel
by med i at tænke grønt. Både
private aktører og kommunen
er inddraget - Project Zero er
meget synlig overalt. Jeg er
imponeret, når jeg kører forbi
Linak og Danfoss og ser de sto-
re solcelleanlæg, siger Micha-
el Goodsite, der med sin mili-

tærmæssige baggrund ser
stort potentialle i landenes
forsvar, når det kommer til at
tænke grønne løsninger.

Den korte vej
- Særligt i USA har militæret
enorme ressourcer, og baser
er hele byer, hvor miljømæssi-
ge tiltag kan afprøves hurtigt,
da der er meget korte beslut-
ningsprocesser. På den måde

kan militæret være prøve-
klud, forklarer Michael Good-
site og tilføjer spøgefuldt:

- Og kan man få en soldat til
at tænke grønt, så kan man få
alle til det.

På den måde er implemen-
teringen af grønne initiativer
i militæret tænkt som en vej
til at skabe et bedre miljø for
os alle samtidig med at skabe
job og vækst i branchen. Kon-

kret skal workshoppen mun-
de ud i en håndbog, der skal
hjælpe de enkelte landes mili-
tær til at føre planerne ud i li-
vet.

Arrangementet finder sted
fra 17. til 19. februar og omfat-
ter også en festmiddag i Rid-
dersalen på Sønderborg Slot.
Blandt de over 60 glæster er
USA´s viceforsvarsminister,
viceborgmester Aase Nye-

gaard og Jørgen Mads Clau-
sen, Danfoss.

Nato opruster med viden fra Sønderborg
TOPMØDE: Sønderborg danner rammen om stor Nato-miljøkonference med militær- og virksomhedsledere samt
forskere på miljøområdet

AF HENRIK RATH PAULSEN
hpo@ugeavisen.dk

Fakta 

Nato, US Army, Linak, Fabrikant
Mads Clausens Fond og Sønder-
borg Kommune finansierer rejser,
ophold og arrangementet i Søn-
derborg.

Grøn viden skal blomstre og høstes af Nato på Alsion den kommende uge. Arkivfoto: Claus Thorsted

NORDALS: Sønderborg er blandt ni kommuner, der
har sendt ansøgning til Naturstyrelsen og nu
spændt venter på svar. Kommer de med i en for-
søgsordning, kan der nemlig gives dispensation til
kystnært byggeri med turisme som formål.

Ansøgningen fra Sønderborg Kommune hand-
ler om Nordals Ferieresort, som skal ligge ud til
østkysten af Als ved Universe Science Park. Det er
Visionsgruppen Nordals, som har udviklet kon-
ceptet, der indgår i udviklingen af en samlet Nord-
als Natur- og Oplevelsespark.

Ferieresortet dækker ca. 180 hektar, hvor der
skal bygges hoteller, ferieboliger, campingpladser,
vandoplevelser, restauranter og marina, i alt 400 fe-
rieboliger og 240 hotelværelser. Det vil efter bereg-
ningen give 2500 arbejdspladser i byggefasen 2018-
2024 og 1000 faste job bagefter.

Ulempe vendes til fordel
- Det er helt logisk, at vi prøver at komme igennem
her. Nordals er udfordret – det er en ende af en ø, og
udviklingen i samfundet giver bare ikke medvind
til sådanne områder. Men i forhold til turisme lig-
ger Nordals jo som det skal – her kan beliggenhe-
den vendes til en fordel, og der kan blive rigtigt
mange gode arbejdspladser, siger formanden for
erhvervsudvalget i Sønderborg Kommune Ole
Wandahl Stenshøj (K).

Muligheden for at bygge med dispensation fra
kystzone og strandbeskyttelseslinje er opstået, for-
di regeringen sammen med Venstre, Konservative
og Dansk Folkeparti har vedtaget en forsøgsord-
ning som led i en vækstplan for dansk turisme. Der
er endnu en ansøgningsrunde, som udløber 1. maj,
og i alt kan der gives dispensation til ti projekter.

Ansøgningerne bliver behandlet i en arbejds-
gruppe med repræsentanter fra Erhvervs- og
Vækstministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter og Økonomi- og In-
denrigsministeriet og herefter forelagt regeringen
til udvælgelse.

Venter på svar om 
Nordals Ferieresort

Advokaterne
Kongevej 64

www.ak64.dk / Telefon 7443 4363

Skilsmisse...

Nørrekobbel 17

6400 Sønderborg

Telefon: 70 23 64 65

E-mail: info@casanta.dk

www.casanta.dk

Kontakt os for en 
uforpligtende snak  

om dine behov.

Ring på telefon: 
70 23 64 65

Én leverandør, mange muligheder
• Tryksager

• Print-on-Demand

• Skilteløsninger

• Bildekorationer

• Messesystemer

• Kuvertering og forsendelse

• Personaliseret markedsføring

• Lakeffekter i digitaltryk

• UV print på emner

... og meget mere!

Andreas Carl ApS
Nørrekobbel 9 • 6400 Sønderborg 

 Telefon 74 48 77 77

EGE ULD TÆPPE 
Lækkert uldtæppe i lys 
beige farve. 100% New 
Zealandske uld garner.

Kraftig bagside m/super 
god gangkomfort.

(begrænset parti)

VEJL. PRIS PR. M2 332,- PR. M2
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Ombygning og renovering

GRATIS HØREUNDER SØGELSE

RING PÅ 
70 230 560 

www.dkhc.dk

PROBLEMER MED HØRELSEN?
- prøv GRATIS vores MICRO høreapparat

Vi har de mindste og bedste høreapparater

GOD TV & ANTENNE SERVICE
 SE GRATIS: 
DR1 - DR2 - DR3 - DR K- TV SYD 

med digital antenne

ALLANS RADIO-TV SERVICE - 7441 5554
hyldestub@stofanet.dk -  www.allansradio-tv.dk

INSTALLATION / SERVICE AF ANTENNE

Stort udvalg!
Lave priser! 

Tilbuddene er kun gældende ved afl evering af kuponen. Max 1 kupon pr. 
husstand. Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer, tryk- og 

billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer.

KUPONTILBUD - KUPONTILBUD - KUPONTILBUD

FRA D. 11. FEBRUAR TIL OG MED D. 17. FEBRUAR 2015 

Zendium
2 x 50 ml. 3 varianter.

1000
Pr. pk.

Max. 3 pk. pr. kunde
Herefter pr. pk. kr. 24,99

Alsgade 3 • Sønderborg • Tlf. 7442 2684
Åbningstider: Man.-fre. 9.30 - 17.30 · Lør. 9.30 - 13.00 · Søn. Lukket

Valentines Day...    
Lørdag den 14. februar åbent 9.00 - 13.00

Som dit lokale GF-kontor kender vi 
området og kan give dig personlig 
rådgivning om dit forsikringsbehov.  
Kom forbi eller ring på 
tlf. 74 67 86 54.

GF Grænsen 
er dit lokale forsikringsselskab  

i Sønderborg.

GF Grænsen ∙ Sønderborg ∙ Kollund ∙ Tønder ∙ gf-graensen.dk

Vi sa
marbejder m

ed

OPRET OG INDRYK 
DIN EGEN ANNONCE

KLIK ind på annoncebooking.dk

Sulten 
efter 
meget 
mere for 
pengene?

SÅ NEMT ER DET!
Køb en deal

Modtag værdibevis
Bestil og nyd

Bestil på sweetdeal.dk


