Nicolinelund overdrager sit
kloaknet til forsyningen
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■■ STRØBY EGEDE: Byggemodningen af Nicolinelund er nået
til en milepæl. Der er nu anlagt og forbundet kloakker til
samtlige villagrunde og gårdhavehusenes første etape langs
Stevnsvej. Derfor overdrages
hele kloaknettet i det nye villakvarter i Strøby Egede nu til
KLAR Forsyning.
- Aktivitetsniveauet har været meget højt i Nicolinelund de
sidste par år. Vi har byggemodnet området, samtidig med at
de nye naboer har været i fuld
gang med at bygge deres huse.
Der har været trængsel på de
smalle veje, og vejret har ikke
altid været lige godt, så både
naboer og kloakteamet har i
den grad haft brug for gummistøvlerne, fortæller Anker
Nielsen, som sammen med
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sin hustru Käte Magdalene
Gjørup står for udviklingen af
Nicolinelund på deres gård,
Stolpegaard.
Erfarne samarbejdspartnere
Den lokale entreprenør Jan
Nielsen har - med byggeformand Bjarne Nørhave i spidsen - været på overarbejde i
Nicolinelund, blandt andet
fordi vejene i kvarteret snor sig
organisk ind mellem husene. I
traditionelle udstykninger ligger
byggegrundene som perler på
en snor, men når vejene snor
sig som i Nicolinelund, er kloakkerne nødt til at følge med.
- Jan Nielsen og hans dygtige folk har gjort et utroligt flot
stykke arbejde under til tider
ret pressede forhold. Bjarne,
der er kommet på fornavn med
flere af naboerne, har sammen

spændende beplantning samt
de smukke, diskrete lamper begynder nu rigtigt at folde sig ud.
Og det nyder vi dagligt sammen
med vores mange nye naboer.
Landsbyer, gadekær og eng
Udstykkerparret er klar med
en markant udvidelse af Nicolinelund på det store markområde ned mod kysten. På sigt vil
der på dette område blive etableret fire landsbyer med hvert
sit gadekær, samt en meget stor
fælles eng for hele Nicolinelund
til gavn for både de nye kommende naboer og for områdets
insekt- og dyreliv.
- Den nye etape byder også
på bæredygtig regnvandsopsamling, hvilket Anders Vallentin og Ole Rasmussen har
givet god inspiration til. Vi
mangler de sidste detaljer, før
lokalplansarbejdet kan bringes til ende, men vi forventer,
at vi er klar til udvidelse – og
herunder endnu flere snoede
kloakker – i løbet af 2018, slutter Anker.

med kollegerne været meget
hjælpsomme med alle slags
opgaver, og har været gode
sparringspartnere, når konkrete problemer skulle løses. Det
er lige fra at få den rette bue i
sætningen af kantsten til hjælp
med flytning af buske, fortæller
Anker og fortsætter.
- Vi har også haft et fantastisk godt samarbejde med
KLAR Forsynings projektleder
Anders Valentin og har hele vejen haft glæde af en sikker og
rolig styring fra vores rådgivende ingeniør Ole Rasmussen fra
Dines Jørgensen & Co.
Ankers hustru, Käte, stemmer i.
- Man ser jo ikke lige kloakkerne til hverdag, og heldigvis
for det, men de snoede veje og
de kommende grønne områder med æbletræer og anden

Er du mellem 14 og 25 år og
ønsker at fordybe dig i musik?
Drømmer du om at studere på et musikkonservatorium, leve som professionel
musiker, eller måske bare om at blive rigtig god til at spille musik?
MGK Sjælland forbereder dig til optagelsesprøven ved musikkonservatorierne og giver dig mulighed
for at udvikle dine musikalske evner gennem et intensivt musikalsk undervisningsforløb.
Du kan tilmelde dig optagelsesprøven på www.musikalskgrundkursus.dk og fristen er 1. februar 2018.
Optagelsesprøver klassisk linje 8.-9. marts 2018. Optagelsesprøver øvrige linjer 19.-23. februar 2018.

Fra venstre ses udstykker Anker Nielsen, Anders Valentin fra KLAR Forsyning, Ole Rasmussen
fra Dines Jørgensen & Co, samt Jan Nielsen og Bjarne Nørhave fra entreprenørvirksomheden Jan
Nielsen A/S. (Privatfoto)

MGK er et 3-årigt kursus med et ugentligt
undervisningsskema på op til 10 timer
Derudover arrangeres der kursusweekender, koncerter,
turnéer, studieindspilninger, jamsessions og workshops.
Du kan vælge mellem
• Klassisk linje • Rytmisk linje • Musikproduktion og Tonemester linje

Nu er det HVID januar

Der er 100 elevpladser på MGK Sjælland og hvert år optager vi omkring 35 nye elever.
Ved skemalægningen tages hensyn til anden skolegang.
Du finder yderligere information samt video og lydoptagelser fra koncerter med
elever fra MGK Sjælland på mgksjaelland.dk

■■ STEVNS: Jul og nytår er lig
med flere kalorier og mere
alkohol. Og januar er lig med
slankekure og udsalg.
Det nye er »Hvid januar« ,
som er en alkoholfri måned.
Det oplyser Stevns Kommune

Informationsmøder
Der afholdes et antal informationsmøder i januar.
Datoer, tid og sted udmeldes på www.mgksjaelland.dk

Læs mere på www.mgksjaelland.dk
Følg os på
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i en ny kampagne.
Hvad er »Hvid januar«?
Hvid januar er en måned helt
uden alkohol. Ideen er at tage en
længere periode uden alkohol.
Altså ingen vin, ingen øl
og ingen spiritus i en måned.
På den måde får man brudt
vanen, mærker en forskel på
energikurven, vægten og ikke
mindst pengepungen.
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- Hvis man gerne vil drikke mindre og leve sundere,
kan »Hvid januar« være en
rigtig god anledning til at
ændre sine vaner, siger Tina
Mørk, Centerchef for Sundhed og Omsorg og uddyber:
- For mange er alkohol blevet en vane. For de fleste er
det svært at lægge livsstilen
om, hvis ikke man tager en
beslutning og handler. Derfor
er »Hvid januar« en god anledning for dem, der gerne vil
drikke mindre og leve sundere,
slutter siger Tina Mørk.
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