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Rejser: Den tidligere catalanske præ-

75 år: Sangeren i Rolling Stones, Mick
Jagger, runder i dag et skarpt hjørne.
Den evigt dansende sanger har været
frontfigur i rockbandet i mere end 50 år
og bliver nu 75 år.

sident, Carles Puigdemont, gør klar til
at forlade Tyskland. Lørdag tager han
tilbage til Bruxelles for at fortsætte sine
politiske aktiviteter i den europæiske
hovedstad.
Side 13

Nu er det så slut med
denne juridiske farce
efter Puigdemonts overraskende anholdelse på
motorvejen i Sydslesvig
tilbage i marts.
Leder side 19
FRIVILLIGT ARBEJDE

Hjælp til
selvhjælp
Flensborg. Alene i Flensborg er
der 13 ældre, der bruger deres opsparede erfaringer på arbejdsmarkedet til at hjælpe både herhjemme og i udviklingslande.
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TØRKERAMT

Travle
brandmænd
Flensborg. Tirsdag aften måtte
områdets brandmænd rykke ud
til ikke færre end tre brande - 120
mand var blandt andet i aktion til
en markbrand i Skovlund.
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ADVARSEL

Skrot
elcykler
København. Danskerne bør skrotte elcyklerne. Det er meget sundere og mere sikkert at køre på
almindelige cykler, mener dansk
ekspert.
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IMPULSKØB

Lynhurtigt
boligkøb
København. I en ny undersøgelse, som ejendomsmæglerkæden
Nybolig har foretaget, svarer 39
procent af boligkøbere, at der gik
mindre end tre måneder fra de
besluttede sig for at købe ny bolig, til de underskrev købsaftalen.
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Harreslev stadig i spil til
radioaktivt byggeaffald
En arbejdsgruppe under miljøministeriet i Kiel er kommet frem til, at en losseplads stadig er det bedste
sted at skaffe sig af med byggeaffald fra Slesvig-Holstens atomkraftværker.
STRÅLING

Thomas Schumann
ts@fla.de

Harreslev/Kiel. I to år har repræsentanter for kommunerne, miljøforbund og ejerne af Slesvig-Holstens
atomkraftværker holdt møder i en
arbejdsgruppe nedsat af miljøministeriet i Kiel. De har haft til opgave
at finde en løsning på, hvad delstaten skal stille op med byggeaffaldet
fra atomkraftværkerne Krümmel og
Brunsbüttel, når de efter 2021 skal rives ned. I 2016 lykkedes det ikke miljøministeriet at overbevise en række
lokalområder om at tage imod affaldet.
Onsdag præsenterede miljøminister Robert Habeck (De Grønne)
arbejdsgruppens endelige rapport.
Konklusion: En losseplads er stadig
den bedste løsning.
Dermed er lossepladsen Balzersen
i Harreslev igen i spil, når miljøministeriet frem mod udgangen af året
skal undersøge, hvilket er det bedste
sted til at modtage affaldet.
Miljøministeriet fik ellers et nej til
at bruge lossepladsen fra Harreslevs
kommunalbestyrelse i 2016. Og den
lokale modvilje mod byggeaffaldet er
stærk endnu.
- Et deponi skal ikke ligge så tæt
på Danmark, og det skal ikke være et sted, der er beboet, siger Anke
Schulz, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Harreslev for Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW).
Hun er bekymret for konsekvenserne af det bestrålede affald.
Der er tale om såkaldt »frigivet affald«. Ifølge tysk lov kan materiale
fra atomkraftværker, som udsender

Balzersen i Harreslev er stadig inde i overvejelserne om at blive endestation for byggeaffald fra de slesvig-holstenske
atomkraftværker. Arkivfoto: Lars Salomonsen

en strålingsdosis på under ti mikrosievert om året, blive frigjort af den
strenge overvågning der er med radioaktivt materiale og eksempelvis
blive smidt på lossepladsen. Gennemsnitligt er mennesker udsat for
2100 mikrosievert om året fra naturlige strålingskilder - derfor anser de
tyske myndigheder ti mikrosievert
om året for så lille en mængde, at det
er at regne for en bagatel.
Strålingsmængden kan variere i

forhold til hvor man bor - en person
som flytter fra Hannover til Fulda
forøger sin årlige dosis med 900 mikrosievert.
En rygers lunger udsættes for
160.000 mikrosievert om året.
Men Anke Schulz har stadig sine
betænkeligheder.
- Jeg tror ikke, det er så enkelt med
de ti mikrosievert. Det er noget, de
folk, der vil sælge os affaldet til deponiet, siger til os. Hvem kan jeg egent-

Side 4

Gulv- og Gardinbussen
kører over alt.

RESÜMEE

Harrislee wieder im Spiel
Eine Arbeitsgruppe des Umweltministeriums in Kiel ist
sich weiterhin einig, dass eine Deponie der beste Ort für
die Endlagerung von Bauschutt aus Schleswig-Holsteins
Atomkraftwerken ist.
Damit ist die Abfallentsorgung Balzersen in Harrislee
wieder im Spiel. Ende des Jahres wird untersucht, wo
genau der Schutt hin soll. Dem Umweltministerium wurde aber von Harrislees Gemeinderat schon 2016 eine deutliche Abfuhr erteilt.
Und der Widerstand gegen den Bauschutt ist noch immer ungebrochen. Anke Schulz, Südschleswigscher Wählerverband (SSW) und Gemeindevertreterin in Harislee,
will weiterhin gegen die Abladung des Schutts in der Gemeinde kämpfen.

lig tro på. I 1970erne, da vi kæmpede mod atomkraftværkerne, da påpegede de også, hvor ufarlige kraftværkerne var. Som ikke-videnskabsmand kan jeg ikke vurdere det. Jeg
tror ikke på nogen mere, siger Anke
Schulz.
Politikerne vil tage stilling til affaldsspørgsmålet i slutningen af 2019.
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