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Zejt-ung: Det er nu fem år siden, at
Zejt-ung - nyhedssiden for børn - for første gang blev bragt på Flensborg Avis’
side 16. Fødselsdagen fejres i september
med et tilbageblik på nogle historier,
Zejt-ung tidligere har omtalt.
Side 16

Johnson har kun én plan.
Og den handler om at
udtræde med et brag om
halvanden måned uden
en aftale med EU.
Leder side 19

Forfatterbesøg: Ud af en brevveksling fra skyttegravene under Første Verdenskrig er sprunget en fin og original
roman. Journalist Anna Elisabeth Jessen
fortæller i bogen »Om hundrede år« en
sønderjysk families historie.
Side 17

Harreslev stadig i spil for
affald fra atomkraftværker
Tre af syv mulige lossepladser for affald med tilknytning til atomkraftværker er ifølge SSW droppet.
Harreslev hører ikke til de tre droppede. Rapport fremlægges i dag i Kiel.
AFFALD

RESÜMEE
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Harrislee gilt immer noch als
möglicher Standort zur Deponierung schwach radioaktiver
Abfälle von den Atomkraftwerken an der Elbe. Darüber ist der
SSW-Fraktionsvorsitzende
in
der Harrisleer Gemeindevertretung, Bjørn Ulleseit, nicht gerade begeistert. Er versteht die
Sorgen der Bürger, die den Beteuerungen der Behörden nicht
glauben, dass das Material ungefährlich sei und erinnert an
die Irrtümer im Zusammenhang
mit der Deponie in Asse. Am
heutigen Montag will Umweltminister Jan Philipp Albrecht
(Grüne) die Ergebnisse eines
Gutachtens vorstellen.

Niels Ole Krogh

Landmålingsingeniør Thomas
Krause var med til at gøre reklame
for sit fag. Foto: Martin Ziemer

HVERVEAKTION

Landmålerne
mangler
ansøgere
Flensborg. Lørdag formiddag gjorde »Landesamt für Vermessung
und Geoinformation SchleswigHolstein« opmærksom på sig selv
som arbejdsgiver ved hjælp af en
gruppe unge gøglere på gågaden i
Flensborg.
- Bankassistent eller arkitekt
kender alle, men ingen kender os.
Deres interesse skal vækkes, og
isen skal brydes. Her får vi tid til
en samtale; folk bliver stående og
snakker, sagde landmålingsingeniør Thomas Krause. Side 3

Harreslev Kommune er stadigvæk
i spil til at blive vært for 35.000 ton
affald fra bygninger i tilknytning til
el-selskabet Vattenfalls to atomkraftværker ved Elben i Slesvig-Holsten.
- I mellemtiden er antallet af mulige adresser for affaldet faldet fra syv
til fire, og vi er desværre en af de fire,
siger SSWs gruppeformand i byrådet
i Harreslev, Bjørn Ulleseit. Informa
tionen har han fra affaldsfirmaet Balzersen, der har en større losseplads i
Harreslev Kommune.
- Balzersen har hele tiden nægtet
at modtage affaldet. Det stoler vi på,
men vi kan ikke helt gennemskue
processen i miljøministeriet i Kiel.
Her havde vi i juli en samtale med en
højtstående embedsmand, siden har
vi ikke hørt noget, siger SSWeren.
I miljøministeriet i Kiel bekræftes
det, at der nu foreligger nye informationer, der er afgørende for, hvor affaldet i sidst ende lagres. Her ønsker
pressetalsmanden dog ikke at løfte
sløret. Det vil ske på et pressemøde i
dag, mandag, hvor miljøminister Jan

Firmaet Balzersens losseplads i Harreslev, hvor der muligvis skal deponeres
affald fra de skrottede a-kraftværker ved Elben. Arkivfoto: Lars Salomonsen

Philipp Albrecht (De Grønne) vil redegøre for undersøgelserne og præsentere de kommende skridt.
Miljøministeriet har henvist til, at
der ikke er tale om radioaktivt affald fra selve atomkraftværkerne. Og
der er understreget, at det overholder mindste
kravet på maksimalt ti
mikrosievert.
- Affaldets stråling er ikke større
end fra eksempelvis en fabrik, der
producerer isoleringsmateriale, har
ministeriet tidligere skrevet.
- Det ændrer ikke på, at borgerne

her i Harreslev er opskræmte. Det
kan godt være, at affaldet ikke er
nævneværdigt radioaktivt, men omvendt skræmmer sporene. Vi har set
mange sager i Tyskland, hvor myndighederne har begået fejl, når det
gælder affald fra atomkraftværker.
Tænk bare på Asse, hvor affaldet blev
deponeret i saltminer i tønder. Ikke
just nogen heldig kombination med
vand, salt, metal og radioaktivt materiale. Det er vi som kommune nødt
til at tage højde for, siger Bjørn Ulleseit.

Han henviser til, at affaldet fra
atomkraftværkerne er et anliggende
for delstaten og Vattenfall som ejere.
- De må tage ansvaret. Vi kan og
må klare på vores opgave som de,
der varetager de lokale borgeres interesser, siger SSWeren.

Et liv
bag
muren

FORGIFTNINGER

Pas på giftige
svampe
København. Den årlige svampejagt er begyndt i skovene, og i
den forbindelse har Giftlinjen på
Bispebjerg Hospital allerede konstateret de første forgiftninger.
Overlæge Niels Ebbehøj fra Giftlinjen fortæller, at antallet alvorlige forgiftninger i de seneste år
har været støt stigende. Side 10

Dennis C. førte et liv i social ubalance, der kulminerede i et røverisk overfald på en taxichauffør. Det fik han en dom på
toethalvt års fængsel for. Når han har afsonet straffen i ungdomsfængslet i Slesvig, vil den 20-årige starte på et nyt
liv. Foto: Martin Ziemer

Slesvig. Fuglesang og motorlyde fra
forbikørende biler trænger ind sammen med solstrålerne gennem det
åbne gittervindue i det lille, spartansk møblerede besøgsrum på ungdomsfængslet på Königswiller Weg i
Slesvig, hvor Dennis C. er fange.
11 måneder bag kolde, nøgterne
mure og massive tremmer har den
20-årige allerede bag sig, der i sommers begik et væbnet røveri mod en
taxichauffør - og blev snuppet af politiet. Dennis C. fik en fængselsdom på
to år og seks måneder.
- Jeg vil lade fortiden bag mig og
starte et helt nyt liv, siger den unge
fange og understreger, at han valgte
Slesvig som sit nye centrum for »tiden bagefter«.
- Jeg skal ikke tilbage til mit gamle miljø, ellers vil kommer jeg bare
igen i fængsel, siger den unge røver.
Side 8-9

