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Standset med 
hash i bilen
DianalunD: En 49-årig 
mand fra Dianalund blev i 
forbindelse med en færdsels-
kontrol torsdag standset på 
Holbækvej i Dianalund. 

I bilen fandt betjentene 
132,6 gram hash, og den 
49-årige blev derfor sigtet 
for salg af euforiserende 
stoffer. 

Ved en efterfølgende ran-
sagning på den 49-åriges 
bopæl blev der fundet yder-

ligere 15,8 gram hash.

Knallertkontrol
Sorø: Politiet havde tors-
dag mellem klokken 16.30 
og 18.00 en knallertkontrol i 
den nordlige del af Sorø. 

28 køretøjer – både knal-
lerter og biler – blev stand-
set, men der blev ikke afslø-
ret nogen ulovlige knaller-
ter. 

En enkelt bilist blev sig-
tet for at køre uden at have 
spændt sikkerhedsselen.

naTur: Sorø Kom-
mune har netop fået 
16 mio. kr. fra EU 
til genopretning af 
højmoser i Åmosen. 
Yderligere fem mio. 
kr. kommer fra Mil-
jøministeriet. 

ÅMoSEn: Formand for byrå-
dets teknik- og miljøudvalg, 
Linda Nielsen (SF) er en glad 
kvinde i disse dage. 

Fra EU er netop indløbet 
16 mio. kr. og sammen med 
de fem mio. kr., der kommer 
fra Miljøministeriet er det 
nu muligt at gå i gang med et 
naturgenopretningsprojekt 
i Åmosen. 

Det handler om 222 hekt-
ar højmose ved henholdsvis 
Verup Mose og Sandlyng 
Mose. Højmose, der skal re-
staureres og sikres, så det gi-
ver bedre levevilkår for høj-
mosens dyre- og planteliv. 

Stor opbakning
Det kræver højere vand-
stand i højmosen, der kun 
modtager vand via nedbør, 
og det skal gøres på en måde, 
så de omkringliggende land-
brug kan afvande deres 
marker udenom højmosen. 

Genopretningen indebæ-
rer også rydning af planter, 
buske og træer, der ikke na-
turligt hører til i en højmo-
se. 

Linda Nielsen er glad for, 
at opbakningen blandt lods-
ejerne har været stor:

- Særlig ejerne af Bodal 
Gods, som ejer størstedelen 
af projektjorden, har udvist 
et helt fantastisk engage-
ment. Uden dem var det ikke 
blevet en realitet, siger hun. 

Kompenseret
Lodsejerne bliver kompen-
seret. Ud af de i alt 21 mo-
se-millioner, går de 13 mio. 

kr. til lodsejerne. 
Når udgifter til admini-

stration er trukket fra, er 
der omkring syv mio. kr. til-
bage til at udføre selve pro-
jektet. 

Højmoser er en sjælden 
naturtype, der efter mange 
årtiers tørvegravning og 
intensiv dræning stort set er 
forsvundet i ikke bare Dan-
mark, men også resten af 
Europa.

- Udover at sikre højmo-

sen vil projektet helt sikkert 
bidrage med øget opmærk-
somhed og udvikling i na-
tur-turismen i Naturpark 
Åmosen, mener Linda Niel-
sen. 

Guldborgsund Kommune 
har i øvrigt fået et lignende 
beløb til at lignende højmo-
seprojekt. 
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16 mio. kr. fra EU gør 
højmose-projekt muligt

Linda Nielsen er begejstret over, at naturgenopretning af Åmosen er kommet et stort skridt videre.  
 Foto: Anders Ole Olsen

Sorø Kollegiet er tættere på den renovering, der vil bane vejen for, 
at Ankerhus Boligselskab kan fusionere med Sorø Boligselskab.  
 Foto: Rasmus Giese Jakobsen

boligEr: Anker-
hus Boligselskab er 
tættere end før på 
den renoverings-
plan, der skal gøre 
en fusion med Sorø 
Boligselskab mulig.

Sorø:  Problemerne ser ud 
til at nærme sig en løsning 
i det kriseramte Ankerhus 
Boligselskab. 

Sorø Boligselskab, der har 
administreret Ankerhus 
Boligselskab siden 2010, er 
blevet sat til at lave en hand-
leplan for de fire kollegier, 
som Ankerhus Boligselskab 
råder over. 

Planen skal bane vejen 
for, at Landsbyggefonden og 
Sorø Kommune vil gå i med 
i en renovering og ombyg-
ning af de fire kollegier. Det 
kan redde Ankerhus Bolig-
selskab fra en truende kon-
kurs, fordi Sorø Boligsel-
skab er villig til at overtage 
det kriseramte selskab, når 
kollegierne er renoveret.

- Vi skal hurtigst muligt 
have en plan færdig. Det er 
et meget svært arbejde, men 
målet er, at det bliver engang 
i slutningen af juni, siger Pia 
Møngaard Smith, forret-
ningsfører i Sorø Boligsel-
skab.

Positiv tilbagemelding
Pia Møngaard Smith har 

sammen med repræsentan-
ter for Sorø Kommune været 
til møde i Landsbyggefon-
den i et forsøg på at overbe-
vise fonden om at støtte re-
noveringen af kollegierne 
økonomisk.

- Landsbyggefonden er 
meget positive, men de har 
ikke forpligtet sig til noget 
endnu, siger Pia Møngaard 
Smith.

Planen er som nævnt ikke  
lavet endnu, men forret-
ningsføreren kan allerede 
nu løfte sløret for dele af den.

Man går væk fra det oprin-
delige oplæg til ændringer 
Sorø Kollegiet, som er det af 
de fire kollegier, der er i den 
værste stand.

Nu er planen, at man byg-
ger de nuværende 33 kollegi-
eværelser om til 12 familie-
boliger og sløjfer de fire ung-
domsboliger, der udgør den 
ene bygning. De erstattes af 
12 depotrum.

Det skyldes, at der slet ikke 
er behov for så mange ung-
domsboliger i Sorø, som An-
kerhus Boligselskab råder 
over. 

I øjeblikket står 25-30 pro-
cent af Ankerhus Boligsel-
skabs 133 boliger tomme.

Hvis alt falder på plads 
som ventet, forventer Pia 
Møngaard Smith at renove-
ringerne kan sættes i gang 
den 1. februar til næste år.
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Boligselskab  
nærmer sig 
redning

Sorø: Alle de praktiserende 
læger i Sorø Kommune skal 
til et fællesmøde i Odense 
tirsdag den 28. maj, Det be-
tyder, at alle lægepraksis er 
lukkede denne dag. 

Det meddeler Luise Stenz 
fra Lægerne Dr. Kaars-
bergsvej i Sorø. Luise Stenz 
er formand for Sorø Læge-
laug. 

- Selvfølgelig arrangerer 
vi nødberedskab, så det 
bliver muligt at komme til 
læge ved akut sygdom. I 
Sorø Kommune bliver der 
en »akut-læge« i nord og én i 
syd, siger hun. 

Mødet er en reaktion på re-
gionernes opsigelse af over-
enskomsten og regeringens 

efterfølgende lovindgreb.
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Læger holder  
lukkedag

Den 28. maj har to praktise-
rende læger i Sorø Kommune 
åbent for nødbehandlinger.  
 Foto: Thomas Arnbo

Der blev plantet masser af flotte sommerblomster, da der var bedste-
forældredag i Børnehuset Troldehaven.  Privatfoto

DianalunD: Der blev plantet og hygget, da Børnehuset Trol-
dehaven i Dianalund for nylig holdt bedsteforældredag.

Børnene plantede sammen med deres bedsteforældre som-
merblomster, som hele sommeren vil være med til at skabe 
miljø og stemning på legepladserne. Sommerblomsterne er 
samtidig med til at tiltrække insekter der i løbet af somme-
ren, inddrages i de pædagogiske snakke og aktiviteter.

Tidligere på måneden holdt børnehuset en vellykket akti-
vitetsdag, hvor forældre hjalp til med at få gjort legepladsen 
sommerklar. Over 140 personer deltog i dagen

Sommerblomster kom i kummerne

Møde i missionshuset
TErSløSE: Missionærmedhjælper Jacob Østergaard fra Sla-
gelse holder oplæg, når der tirsdag den 28. maj kl. 19.30 er 
møde i Tersløse Missionshus.

Der vil være kaffebord og alle er velkomne.


