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BYGGEGRUNDE: Det 
våde vintervejr har 
forsinket arbejdet 
med at kloakere 
Nicolinelund ved 
Strøby Egede. Lang-
somt, men sikkert 
vokser den helt nye 
bydel frem bag den 
nyanlagte støjvold.

STRØBY EGEDE: Kloakerin-
gen af  Stolpegård-udstyk-

ningen: Nicolinelund har 
siden efteråret og hen over 
foråret været ét af de stør-
ste anlægsarbejder i Stevns 
Kommune. Klar Forsyning 
har arbejdet på separatklo-
akering samt etablering 
af pumpestation og regn-
vandsbassin, mens ejerne af 
udstykningen - ægteparret: 
Anker Nielsen og Käte Gjø-
rup - har planlagt detaljer i 
udformningen af det nye bo-
ligområde. 

Begge par-
ter har haft 

egne entreprenører og råd-
givere koblet på byggemod-
ningen, der trods vintervejr 
og mange involverede fra 
alle sider bliver betegnet 
som et vellykket forløb.  

- Selv om vi naturligvis 
indimellem har haft forskel-
lige interesser, har vi haft et 
rigtig godt samarbejde med 
både Klar Forsyning og de-
res rådgiver fra MOE, kon-
kluderer Anker Nielsen.

F.eks. har det været nød-
vendigt for forsy-
ningsselskabet at 
overtage et areal i 
udstykningen til et 
regnvandsbassin, 
der kan opsamle 
regnvand fra boli-

gerne:
- Det har vi været nødt til 

at acceptere. Til gengæld 
har Klar Forsyning fundet 
en løsning, så pumpestatio-
nen, der skal føre spildevan-

det væk fra området, ikke er 
placeret på udstykningen 
men bygges ind som en del 
af støjvolden ud mod Stevns-
vej. Jeg har oplevet en stor 
åbenhed til at fi nde løsnin-
ger, siger Anker Nielsen i en 
pressemeddelelse.

Jan Smedegaard har væ-
ret projektleder for Klar 
Forsyning. Han forklarer:

- Vi har holdt møder om 
blandt andet tilkoblingen af  
de enkelte husstande til det 
store kloaksystem. Det har 
været et fi nt, professionelt 
samarbejde, hvor den stør-
ste udfordring i projektet vel 
har været vejret.

105 nye boliger
Når udstykningen: Nicoli-
nelund er fuldt udbygget, 
vil en helt ny bydel med om-
kring 105 boliger være skudt 
op mellem Strøby Egede og 
Strøbyskolen. To ud af tre 

boliger vil være parcelhuse, 
resten række- og klyngehu-
se. De første 30 grunde er 
byggemodnet, og 42 af de i alt 
70 parcelhusgrunde er enten 
solgt eller reserveret. 

Hele bebyggelsen er af-
grænset af en støjvold ud 
mod Stevnsvej. I volden er 
pumpestationen, der sender 
vandet videre til Strøby La-
deplads Renseanlæg, ind-
bygget. 

I udstykningens sydligste 
hjørne ud mod Stevnsvej 
har Klar Forsyning etable-
ret et regnvandsbassin, som 
ifølge projektleder Sanne 
Lund fra MOE er på 3.000 
kvadratmeter. 

Bassinet opsamler og ren-
ser regnvand, inden det via 
de nye ledninger sendes un-
der Stevnsvej og videre ud 
til Tryggevælde Å.

Det var ikke mindst netop 
i forbindelse med rørenes 
tilslutning til åen, at grave-
maskinerne havde svært 
ved at manøvrere på grund 
af de store mængder vand 
fra oven i løbet af vinteren, 
siger hun.

Ny bydel vokser frem bag støjvolden
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MANDAG
19.00: Sydstevns Klubhus: 

Bankospil, arr.: Sydstevns 
G&I

19.00: 3F-Huset, Store Heddin-
ge: Anonyme Alkoholikere

19.00: Mødestedet, Hårlev: 
Hvad skal vi med land-
bruget? Debatmøde med 
folketingsmedlem Lisbeth 
Bech Poulsen (SF), arr.: SF 
Stevns

TIRSDAG
19.30: Himlingøje Forsam-

lingshus: Sommersang fra 
højskolesangbogen

19.30: Hårlev Kirke, konfir-
mandstuen: Sangcafé med 
Nikolaj Skaaning, arr.: Hår-
lev Sogns menighedsråd

HÅRLEV: Lørdag mellem kl. 
14.16 og 14.26 blev en brun 
pung stjålet på Bredgade i 
Hårlev. Ejeren af pungen 
har anmeldt, at pungen er 
stjålet op af lommen, men 
har ikke selv bemærket 
noget. Pungen indeholdt 
sundhedskort og kørekort, 
diverse medlemskort, et 
Visa-Dankort samt 300 kro-
ner i kontanter.

Pung stjålet 
i Hårlev

Nicolinelund er en helt ny bydel i Strøby Egede, hvor 105 nye boliger skyder op. Foto: Erik Nielsen

Jan Smedegaard fra Klar For-
syning står her på volden med 
den indbyggede pumpestation, 
der afgrænser Nicolinelund ud 
mod Stevnsvej. I baggrunden ses 
regnvandsbassinet, der opsam-
ler regnvand fra det nye bolig-
område. Privatfoto
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sn.dk/stevns

ROKADE: Dagskolen 
og Ungdomsdag-
skolen flytter til 
henholdsvis Hårlev 
og Rødvig, mens 
Tryggevælde Øst bli-
ver en fysisk del af 
Hotherskolen.

Af Henrik Fisker

STEVNS: Efter måneders 
diskussion frem og tilbage 
har Børneudvalget nu lagt 
sig fast på, hvor tre stevn-
ske institutioner skal bo i 
fremtiden. Det betyder fl yt-
tedag for både Dagskolen 
og Ungdomsdagskolen, der 
i dag har adresse i Boestof-
te, samt for børnehaven 
Tryggevælde Øst i Hårlev. 
Flytningerne skal endeligt 
godkendes af Kommunalbe-
styrelsen onsdag 29. juni.

Dagskolen er et special-
klassetilbud for børn til og 
med 6. klasse, mens Ung-
domsdagskolen er det tilsva-
rende tilbud for elever fra 7. 
klasse og op til det fyldte 18. 
år. Begge disse skoler har i 

dag til huse på den nedlagte 
Boestofteskolen, som Stevns 
Kommune i efteråret 2013 
solgte til Gymnastikefter-
skolen Stevns. I forbindelse 
med handelen indgik kom-
munen en lejeaftale med ef-
terskolen, så de to dagskoler 
kunne bevare deres adresse.

Denne lejeaftale udløber 
imidlertid 30. juni 2017, hvor 
efterskolen selv skal bru-
ge lokalerne, og derfor har 
Stevns Kommune gennem 
nogen tid været på udkig 
efter en afl øser for placerin-
gen i Boestofte. Flere kom-

mune ejendomme har været 
i spil, men nu har Børneud-
valget tru� et en afgørelse.

- Vi er nået frem til, at 
Dagskolen fl ytter til Dalen 
5, hvor vi tidligere havde en 
børnehave. Det er en god løs-
ning, fordi den giver optima-
le muligheder for inklusion 
af eleverne på Hotherskolen. 
Samtidig åbner det mulig-
hed for, at vi organisatorisk 
kan placere Dagskolen som 
en del af Hotherskolen, siger 
børneudvalgsformand Jan-
ne Halvor Jensen (DF).

Samtidig fl ytter Ungdoms-
dagskolen ind i det gamle 
Rødvig Børnecenter på 
Skørpinge Mark 7. Her lyder 
begrundelsen, at en place-
ring i Rødvig vil give gode 
muligheder for samarbejde 
med det lokale erhvervsliv 
- herunder ikke mindst at 
udvikle skolens maritime 
del med praktikforløb og un-
dervisning omkring Rødvig 
Havn.

De to placeringer vandt 
foran Munkegården i Store 
Heddinge, Materielgården i 
Hårlev, Ellehallen i Strøby 
Egede og det tidligere klub-
hus for Boldklubben Vallø i 
Hårlev.

Flytningerne til de nye 
lokaliteter skal ske senest 
om et år, men først når de 
to bygninger er renoveret 
og bygget om til at modtage 
eleverne. Det koster anslået 
330.000 kroner i Hårlev og 
200.000 kroner i Rødvig. In-
den arbejdet kan gå i gang, 
skal der først laves nye lo-
kalplaner for de to områder.

Uenighed om børnehave
Mens der var enighed i Bør-
neudvalget om placeringen 
af de to dagskoler i Boestof-
te, blev en tredje fl ytning 
vedtaget ved afstemning. 
Formanden: Janne Halvor 
Jensen stemte imod fl ytnin-
gen af børnehaven Trygge-
vælde Øst til Hotherskolens 
matrikel, men den blev ved-
taget af de fi re øvrige med-
lemmer af udvalget.

Flytningen til Hothersko-
len er først og fremmest be-
grundet med pædagogiske 
hensyn. I indstillingen fra 
forvaltningen - som et fl er-
tal af Børneudvalget nu har 
tiltrådt - peger på »en lang 
række pædagogiske fordele 
ved at fl ytte de ældste og sko-
leklare børnehavebørn ind 
på skolen«.

Men forældrebestyrelsen 
for område Hårlev - der ud 
over Tryggevælde Øst også 
omfatter børnehaven Bul-
derbo - peger i sit hørings-
svar på, at »forslaget om at 
blande skole- og børneha-
vebørn er en dårlig ide«. 
Bestyrelsen nærer en »stor 
bekymring for, at nogle børn 
vil blive tabt på denne be-
kostning« og frygter, at »der 
vil være forældre, som væl-
ger anden pasningsmulig-
hed for deres børn, specielt 
hvis man på forhånd har 
besluttet, at barnet skal gå 
på privatskole«, hedder det i 
høringssvaret.

- Jeg stemte imod, fordi for-
ældrebestyrelsen kommer 
med en række væsentlige 
indvendinger mod fl ytnin-
gen. Desuden vil en fl ytning 
af Tryggevælde Øst koste 
1,2 million kroner i form af 
nye anlægsudgifter, og det 
er mange penge at bruge på 
et projekt, som forældrene 
ikke ønsker, siger Børneud-
valgets formand.

Såfremt Kommunalbesty-
relsen godkender alle tre 
fl ytninger, indebærer det 
samlede anlægs- og fl ytteud-
gifter for 1.950.000 kroner.

Tre institutioner skal � ytte

»  En fl ytning af Tryg-

gevælde Øst vil koste 1,2 

million kroner i form af 

nye anlægsudgifter, og 

det er mange penge at 

bruge på et projekt, som 

forældrene ikke ønsker.

Janne Halvor Jensen (DF), 
formand for Børneudvalget


