02 / lørdag 29. november 2014

Lemvig
dLemvig
Lørdag den 29.
november

Søndag den 30.
november

9.30-14.00: Lemvig Kristne
Friskole: Julemarked.
10.00: Stald Lehmann,
Hedegårdvej 34, Lomborg:
Åben weekend.
10.00-12.00: Lemvig
Julenisser går i gaderne.
Arr. Lemvig Handel.
10.00-13.00: Kirketorvet,
Lemvig: Gammeldags
hestevognskørsel. Arr.
Lemvig Handel.
10.00-13.00:
Produktionsskolen
Nordvestjylland: Julemarked.
10.00-13.00: Kirketorvet,
Lemvig: Mini-jule-legeland.
Arr. Lemvig Handel.
10.00-15.00: FDF,
Harboøre: Salg af juletræer
og pyntegrønt.
10.00-17.00: Aktivitetshuset:
Mindernes Jul.
10.00-17.00: Rysensteen:
Julemarked.
10.00-17.00: Galleri
Nordenkær: Juleåbent.
11.00-17.00: Keramiker
Lone Pedersen, Nørre
Nissum: Juleudstilling.
12.00-16.00: Klostermølle,
Gudum: Julemarked i
den gamle vandmølle.
12.30-16.30: Gammelgård
Glas: 15 års jubilæum.
13.00-16.00:
Solsikkegården: Jule outlet og
julehygge. Arr. Solsikkerne.
13.00-16.00: KulturCenter
Tuskær: Åbent hus.
13.00-17.00: Høgsgårdvej 7,
Nørre Nissum: Juleudstilling
med Mariane Majgaard
og Hans Morten.
13.00-17.00: Fransk Livsstil:
Jul i Fransk Livsstil.
13.00-17.00: Bruns
Garage, Fjaltring: Jul.
13.00-17.00: Gustavs
Værksted, Fjaltring:
Jule-åbent.
14.00: Lemvig
Ungdomsgård: Julemarked.

10.00: Stald Lehmann,
Hedegårdvej 34, Lomborg:
Åben weekend.
10.00-17.00: Rysensteen:
Julemarked.
10.00-17.00: Galleri
Nordenkær: Juleåbent.
11.00-17.00: Aktivitetshuset:
Mindernes Jul.
11.00-17.00: Keramiker
Lone Pedersen, Nørre
Nissum: Juleudstilling.
12.00: Lomborg Gymnastikog Idrætsefterskole:
Julemarked. Arr. KFUMSpejderne og De grønne
Pigespejdere Lomborg-Rom.
12.30-16.30: Gammelgård
Glas: 15 års jubilæum.
13.00-16.00: KulturCenter
Tuskær: Åbent hus.
13.00-17.00: Høgsgårdvej 7,
Nørre Nissum: Juleudstilling
med Mariane Majgaard
og Hans Morten.
13.00-17.00: Fransk Livsstil:
Jul i Fransk Livsstil.
13.00-17.00: Gustavs
Værksted, Fjaltring:
Jule-åbent.
13.00-17.00: Bruns
Garage, Fjaltring: Jul.
14.00-17.00: Gjellerodde:
Østerssafari - gourmetmad
i gummistøvler. Arr.
JyllandsAkvariet.
16.30: Midtpunktet,
Nørre Nissum: Juletræet
tændes. Arr. Nørre
Nissum Sogneforening.
19.30: Gudum Kirke:
Koncert med trompetist
Per Nielsen. Arr.: GudumFabjerg Menighedsråd.
19.30: Lemvig
Valgmenighedskirke: Koncert
med Struer Brass Band.

Sport
16.00: Vestjysk Bank
Arena: Basket: LemvigNorge Øst (dameligaen).

Film
Bio-Huset, Lemvig:
17.30: Mockingjay Part
1. 20.00: Fury.

Sport
12.00: Vestjysk Bank
Arena: Basket: LemvigNorge Vest (dameligaen).

Film
Bio-Huset, Lemvig:
17.30: Mockingjay Part
1. 20.00: Fury.

Mandag den 1.
december
19.30: Nees Forsamlingshus:
Pladespil.

Begravelse
14.00 fra Bøvling Kirke:
Niels Abildgård Larsen.

KKort Nyt
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Nu skal
vi ud med
raslebøssen
Konkurrence. Arbejdsgruppen skal samle 200.000 kroner til
arkitekt-konkurrencen, og det er man ikke i tvivl om, man kan.
Af Lars Kamstrup
kamp@bergske.dk

thyborøn: »Nu skal vi ud
med raslebøssen. Og vi skal
nok få samlet de 200.000 kroner ind.«
Jesper Fruergaard, medlem af arbejdsgruppen bag
vandkulturhuset Vandværk
i Thyborøn, er fortrøstningsfuld, efter Lemvig Byråd onsdag aften bevilgede 550.000
kroner til arkitekt-konkurrencen for de store planer i Thyborøn Fritidscenter.
I forvejen havde Lokale- og
Anlægsfonden sagt god for
halvdelen af de 1,5 millioner
kroner, arkitekt-konkurrencen vil koste, så nu resterer
der 200.000 kroner, som skal
samles ind lokalt i Thyborøn.
Det vil ske, når arkitekt-konkurrencen skal starte, og Jesper Fruergaard er slet ikke i
tvivl om, at de penge nok skal
komme i hus.
»Vi er ikke gået ud med raslebøsserne endnu. Men vi har
kontakter og talt med nogle,
så jeg er ikke det mindste bekymret. De penge skal vi nok

samle sammen,« lover han.
Jesper Fruergaard med flere fulgte debatten i byrådet
onsdag aften, og de kunne notere sig den hårde debat, og at
det var et Venstre-flertal inklusiv Dansk Folkeparti, der
stemte konkurrencen i hus.
»Vi kunne høre, at der er politikere, som ikke helt er med
på, hvor vi står, og så er der
sikkert mange borgere, der
heller ikke er det. Vi vil derfor
gøre meget ud af at orientere
om sagens gang. Nogle politikere efterlyste noget mere nøjagtigt materiale. Men det er jo
det, vi først nu skal til at udarbejde. Nu skal idéerne fra vores workshop arbejdes ind i et
projekt, så materialet til arkitekt-konkurrencen kan udarbejdes, og arkitekterne kender det indhold, vi gerne vil
have. Det er vanddybder, faciliteter og meget andet.«
I Thyborøn Fritidscenter er
man ved at finde datoer, hvor
arkitektfirmaerne kan komme og se nærmere på forholdene, så de kender baggrunden for deres opgave.
»Det er rådgiverne, som for-

bereder arkitekt-konkurrencen. Der bliver lavet et materiale, og så kan firmaer byde
ind på, at de gerne vil med. Så
vil rådgiverne og deres eksperter finde ud af, hvem de
mener bedst kan løse opgaven ud fra erfaring, idé med
videre. Så bliver fire arkitektfirmaer indbudt til at komme
med deres bud,« oplyser Jesper Fruergaard.
Tidsplanen siger, at de fire
udvalgte har foråret til at komme med deres bud.
»Til sommer står vi så med
vinderen, og ud fra det skal vi
finde økonomien. Vi har Lokale- og Anlægsfonden godt inde
i billedet, da vi allerede samarbejder. Men der skal flere
fonde med. De skal imidlertid se det færdige projekt, inden de vil tage stilling til, om
de vil være med, og hvad de
eventuelt vil skyde i det. Vi
har allerede nogle kontakter
til fonde, men mere kan jeg ikke sige om det på nuværende
tidspunkt,« siger Jesper Fruergaard.

Ny ledning til Nørre Nissum må ve
Høringssvar. HMN Naturgas er
skeptisk, så byrådet venter på
en nærmere redegørelse, inden
der bliver givet grønt lys.
Af Benny Gade

Haze afslører navne søndag

gade@bergske.dk

Harboøre: Mens vintermørket er ved at sænke sig over
Vestjylland, er forberedelserne til 2015-udgaven af musikfestivalen Haze Over Haarum i fuld gang.
Søndag offentliggør festivalen de første navne, der skal
spille på sommerens festival. Allerede nu kan man på festivalens instagram-profil gætte på, hvem der står på scenen. Desuden vil der blive solgt billetter til festivalen i
klubhuset på Søndergade i Harboøre, hvor navnene musiknavnene løbende vil blive præsenteret. Eventen løber
af stablen fra klokken 14 søndag.

Lemvig: HMN Naturgas
skaber usikkerhed om den
kommende varmeforsyning
til Nørre Nissum. Byrådet i
Lemvig udskød onsdag aften
behandlingen af en ny forsyningslinie til varmeværket for
at give tid til at skaffe et ordentligt svar til naturgasselskabet. Formanden for Lem-

vig Kraftvarme, Niels Stidsen,
er dog ikke bekymret. Uanset
udfaldet af sagen vurderer
han, at Nørre Nissum er sikret varmen fra Lemvig Kraftvarme.
Sagen handler om hvilken
brændselstype, som kraftvarmeværket i Nørre Nissum
kan anvende. Hidtil har været fyret med naturgas, hvilket gennem årene også har
vist sig at være en dyr løsning.

Fjernvarmeforbrugerne har
derfor betalt adskillige tusinde kroner mere end husstande i de omkringliggende byer.
Varmeværket har siden
opførelsen været tvunget til
at bruge gas, men naturgassen kan dog udskiftes med
biogas. Det er netop, hvad der
sker, når værket i Nørre Nissum fusionerer med Lemvig
Kraftvarme og Klinkby Varmeværk, der begge baserer
sig på naturgas. Værket i Nørre Nissum skal ikke have tilført biogas, men skal der imod
have varmt vand fra Lemvig
Kraftvarme. Dermed er det en
vurderingssag, hvor vidt det
vandet er opvarmet med flis

eller biogas.
Lemvig Kraftvarme forbereder samtidigt en udbygning
på Merkurvej i Lemvig. Værket skal både anvende biogas
og flis, og HMN Naturgas har
regnet på tallene. Den bider
især mærke i, at de kommende fliskedler får en så stor kapacitet, at de også kan dække
varmebehovet i Nørre Nissum. Dermed kan det i realiteten være flis, der kommer
til at opvarme Nørre Nissum.
Det har den meddelt i et høringssvar til Lemvig Kommune og gør samtidigt opmærksom på, at selskabet ikke blev
hørt, da sagen var fremme allerede i sommerens løb.
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p NETAVISEN
folkebladetlemvig.dk

Følg med i de lokale, regionale, nationale
og internationale nyheder på netavisen.

Jesper Fruergaard: Vi skal nok få samlet de 200.000 kroner ind lokalt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Arkivfoto.

ente
Kommunen har efterfølgende haft et rågivende ingeniørfirma til at se på sagen,
lige som Lemvig Kraftvarmeværk også har bedt om kommentarer fra Planenergi, der
har projektet det nye værk.
Begge når frem til, at der ikke
bør være problemer i projekteringen, da tallene kan svinge afhængig af metoden, der
regnes efter.
På onsdagens byrådsmøde
skulle byrådet have godkendt
anlægget af den nye forsyningslinje fra Lemvig til Nørre Nissum, men valgte at udskyde punktet, mens der kommer klarhed over sagen.
Uanset udfaldet har Nør-

re Nissum Kraftvarme fået
uventet hjælp fra Folketinget,
hvilket også får Niels Stidsen
til at være knap så bekymret.
Regeringen vil nemlig give
50 såkaldte barmarksværket
frit brændselsvalg, hvilket også kommer til at omfatte værket i Nørre Nissum. Så snart
lovgivningen derfor er faldet
på plads, kan varmeværket i
Nørre Nissum selv bestemme
hvilket brændsel, den vil anvende og dermed gøre sig fri
af naturgassen.
»I mine øjne er der derfor
ingen problemer,« vurderer
Niels Stidsen.
Det vurderer han heller ikke ville være tilfældet, selv om

Formanden for Lemvig Varmeværk, Niels
Stidsen, er ikke bekymret. Arkivfoto.

lovindgrebet ikke var kommet. Varmeforsyningsplanen
var nemlig skruet således
sammen, at Nørre Nissum
ville få krav på biogassen før
værket i Lemvig, hvis den fik
ført en gasledning frem. Det
viste sig blot mere hensigtsmæssigt at anvende en ny og
større gasmotor i det nye varmeværk i Lemvig og føre vandet frem til Nørre Nissum.
Frank Rosager, der er Planlægningschef for HMN Naturgas afviser heller ikke, at
sagen i dag ikke får de store
konsekvenser for Nørre Nissum.
»Det vigtigste for os med
høringssvaret var at marke-

re, vi burde være hørt allerede første gang, at projektforslaget blev sendt i høring. Det
blev vi ikke, men nu sikrer vi
os, at vi bliver hørt for fremtiden: Vi har en pligt til at blive
hørt og vurdere, om det samfundsmæssigt er ok,« siger
han og oplyser, at der allerede nu verserer en dialog med
kommunen om sagen.
»Og så finder vi nok en løsning på det. Det plejer vi at gøre,« siger han.

