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Habeck lover, at Aabenraa
kommer med på en lytter
Kiels affaldsplaner i
Harrislee har vakt bekymring i Aabenraa
Kommune. Men nu
lover miljøminister Robert Habeck at sende et
brev til Aabenraa, der
også er velkommen til
at deltage i et informationsmøde i Harreslev.
ATOMLAGER
Kiel. - I miljøministeriet i Kiel var vi
allerede i gang med at formulere et
brev til Aabenraa Kommune. Desuden er repræsentanter for kommunen og alle interesserede borgere på
begge sider af grænsen velkommen
til at deltage i et kommende informationsmøde om affaldsplanerne i
Harreslev.
Det siger miljøministeriets talskvinde i Kiel, Nicola Kabel, på forespørgsel fra Flensborg Avis.
I første omgang var der stor overraskelse i Aabenraa Kommune over
den manglende information fra
Kiel, da Flensborg Avis forleden
spurgte ind til sagen om tysk affald
fra atomkraftværker, der muligvis
skal lagres i Harreslev tæt på den
dansk-tyske grænse.
Mandag gentog Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V), i
dansk tv, at han savner informati-

RESÜMEE
Bislang waren die dänischen
Kollegen nördlich der Grenze
erst durch Flensborg Avis über
Kiels Pläne mit der Abfalldeponie in Harrislee informiert.
Auf Nachfrage unserer Zeitung
kündigte das Umweltministerium gestern einen Brief an
die Großkommune Apenrade
an sowie ein Informationstreffen in Harrislee, zu dem auch
interessierte Bürger (m/w) aus
Nordschleswig
willkommen
seien, so Habeck und sein Ministerium.

Det er her hos Deponie Balzersen i Harreslev, der muligvis skal deponeres affald fra atomkraftværker.  (Foto: Lars Salomonsen)
on om planerne fra Slesvig-Holstens
miljøminister, Robert Habeck (De
Grønne).
Thomas Andresen ville være skuffet, hvis den tyske nabo gennemførte en så afgørende plan uden først at
banke på den danske nabos dør. Direktør for Kultur, Miljø og Erhverv
i kommunen, Stig Werner Isaksen,
havde heller ikke fået besked om sagen.
Men det vil der nu blive gjort noget
ved. Ifølge Nicola Kabel vil Robert
Habeck i løbet af denne uge være
klar med et brev til Aabenraa Kommune, hvori der bliver redegjort detaljeret for planerne.
- Vi havde i forvejen planlagt at
sende et brev til Aabenraa Kommune. Men der er ingen risiko ved dette affald eller det andet, der skal deponeres. Jeg er dog klar over, at alt
som har med atomkraft at gøre, udløser bekymring. Det gælder også afviklingen af kernekraften, siger Robert Habeck.

mations- og debatmøder, fremhæver ministeren fra Kiel.
Han henviser til forrige uges møder med borgmestrene for de syv
kommuner, som ifølge planerne
kan modtage det omtalte affald.
- Dernæst vil der gennemføres
møder, hvor det ønskes. Til mødet
i Harreslev er interesserede borgere
fra Aabenraa Kommune lige så velkommen som borgere fra Harreslev,
siger Robert Habeck.
- Det er meget magtpåliggende for
os at understrege, at der ikke er tale
om radioaktivt affald. Når et atomkraftværk rummer 100 procent byggemasse, er kun to procent svag,
mellemstærk eller stærk radioaktiv, så vil det blive mellemlagret i
Schacht Konrad, oplyser Kabel.
- Resten består af almindelige materiale, som ikke har højere stråling, end der i forvejen findes i naturen. Det materiale fra demonterede
atomkraftværker, som bliver genbrugt eller deponeret, medfører ingen strålingsfare, uddyber talskvinden.

Lover omfattende dialog

Ufarlig asbest og beton

- Derfor er vi gået i gang med en omfattende og åben dialog med renovationsselskaber, kommuner og miljøorganisationer for at nå frem til en
række aftaler. Dertil kommer infor-

- Således vil der for Harreslevs vedkommende være tale om asbest og
beton fra områderne uden for atomkraftværker, som under alle omstændigheder skulle graves ned, og

Kiel klar med brev

kendt langt ud over byens grænser:
Silvesternacht 2015/16, Kieler Woche, Weihnachtsmarkt og Kieler
Umschlag samt andre idræts- og kulturelle arrangementer.
Derfor havde byrådet i februar
bedt forvaltningen om at udarbejde en redegørelse om sikkerheden i
Kiel. Rapporten skulle især have fokus på overgreb mod kvinder samt
røveri og tyveri samt på de såkaldte »Antanzen«, altså tilnærmelse via
påtvungne danse- og kropskontakter, som var en del af overgrebene
mod kvinder i Köln.

Kun to »danse-overgreb«

SIKKERHED
Kiel. Urolighederne og overgreb
mod kvinder under nytårsaften i
Köln har også fået myndighederne
i Kiel til at undersøge sikkerhedsforholdene i byen. I Kiel afvikles en
række store arrangementer, som er

Cyklisme

Kampagne i
Nordfrisland
Husum. Nordfrislands Amt vil have sine borgere på cyklerne for at
samle kilometer til kampagnen
»Stadtradler«. Foruden at bidrage til et bedre miljø skal de også
samle kilometer til konkurrencen
med 1700 andre tyske kommuner
om at være den mest cykelaktive
kommuner.
Der er tre kategorier i konkurrencen, der løber fra den 13. juni
til den 3. juli: Det mest aktive byråd eller kommuneråd, de fleste
kilometer sammenlagt og det højeste gennemsnit pr. indbygger.
Om det er privat eller arbejdsmæssigt er ligegyldigt. Hver eneste kilometer tæller for deltagere,
der kan tilmelde sig på hjemmesiden www.stadtradeln.de, hvor de
også kan registrere de tilbagelagte
kilometer. 
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Isted

Det er meget
magtpåliggende for
os at understrege, at
der ikke er tale om
radioaktivt affald.
Nicola Kabel,
miljøministeriet

som nu vil blive dækket over med
græs og dermed ikke afgive mere radioaktivitet, end der i forvejen kan
måles fra omgivelserne.
- Det er ikke truffet nogle beslutninger endnu, ingen er blevet forbigået, og ingen vil få trukket afgørelser ned over hovedet, forklarer
ministeriets talskvinde, der ligesom
ministeren ikke vil høre tale om
svagt radioaktiv affald, atomaffald
eller atombelastet affald ved Harreslev.
- Når vi taler om affald, der skal
deponeres i Harreslev og andetsteds, gælder det cirka 35.000 tons
over en afviklingsperiode på over 20
år, pointerer Kabel.  Raning Krueger

Kiel lover sikkerhed under fester som Kieler-ugen
Byrådet i Kiel har bedt
om en rapport om sikkerheden for kvinder
under byens mange
store arrangementer.
Der har kun været få
overgreb, og det er
langt fra kun flygtninge, der står bag lyder
konklusionen.
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Nu foreligger redegørelsen, som
skal drøftes i byrådets indenrigs- og
miljøudvalg den 7. juni. Politidirektionen, der er ansvarlig for rapporten, fastslår, at året 2015 og nytårsnatten i Kiel i modsætning til udviklingen i andre storbyer har været
fredelig (unauffällig).

- Det gælder også for Kielerugen
2015, hvor der er blevet registreret to »danse-overgreb«. Det viser,
at man i Kiel ikke behøver at være
bange for at bevæge sig i det offentlige rum, siger politidirektionen.
Til gengæld henvender sig hvert
år to til fem kvinder, som under Kielerugen er blevet voldtaget eller på
anden måde udsat for tvang, til kriserådgivningen, Frauennotruf Kiel
e.V.
- Det viser, at der er brug for øget
opmærksomhed ikke kun fra sikkerhedsmyndighedernes side, men
også fra medborgerne og gæsterne
under Kieler ugen, oplyser politidirektionen.

Lytte til kriserådgivning
- Kvindenødråbet understreger samtidig at der ikke har været flere
kvinder, som er blevet forfulgt eller forulempet af flygtninge, end af
mænd med tysk kulturel baggrund,

oplyser politidirektionen i sin rapport.
- Med disse konkrete oplysninger
kan man godt imødegå falske påstande og hetz mod undlændinge.
Med udgangspunkt i rapporten vil
vi i byrådet drøfte flere muligheder,
der kan være med til at forbedre sikkerheds- og ligestillingspolitikken i
byen, fremhæver SSWs gruppeformand i byrådet, Marcel Schmidt, til
Flensborg Avis.
- Der må gøres alt for at forhindre den slags overgreb mod kvinder,
som kan skabe utryghed og usikkerhed især hos kvinder. Samtidig vil vi
appellere til alle borgere, at de ikke
vender ryggen til den slags hændelser eller andre former for uro. Sikkerhedsrapporten skal være med til
at forhindre efterlignere, siger Marcel Schmidt.
Raning Krueger

rk@fla.de

Mindehal
genåbnet
Isted. Efter flere måneder med låste døre er Mindehallen (Gedächtnishalle) i Isted igen åben hver
fredag, lørdag og søndag mellem
klokken 11 og 17 til og med september måned. Gerlinde Matthiesen fra Stolk er samtidig ansat af
Isted-Fonden
(Idstedt-Stiftung),
der driver museet, til at have opsynet med institutionen.
Foruden de faste åbningstider er
det også muligt for grupper at bestille en rundvisning med guide.
Foruden den faste udstilling er
der for tiden også en særudstilling om efterkommerne af kolonisterne og deres deltagelse i slaget
ved Isted den 25. juli 1850. Udstillingen fortæller med digitale billedrammer og touchscreen-monitorer historien. Udstillingen er arrangeret i et samarbejde mellem
arbejdskredsen »Plaggenhacke« og
Grænselandsmuseet i Rens i Sønderjylland.
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Aften for værger

Grænser
for hvervet
Slesvig. Tirsdag den 7. juni tilbyder
værgeforeningen (Betreuungsverein) i Slesvig et informationsmøde for værger. På arrangementet,
der begynder klokken 18.30 i foreningens lokaler i Lutherstraße 2,
fortæller en dommer og en medarbejder fra byretten i Slesvig om
værgers juridiske ansvar og grænserne for dees arbejde.
Værger for voksne mennesker,
der er ude af stand til at tage juridisk vare på sig selv, kan enten
have en fuldmagt eller være udpeget af myndighederne. Med en
fuldmagt er værgen i stand til at
træffe vidtgående beslutninger for
deres myndlinge, uden at de skal
indhente en tilladelse fra myndighederne. For udpegede værger er
der mange tilfælde, hvor de skal
indhente juridisk holdbare tilladelser.
Der er kun plads til et begrænset antal deltagere. Derfor anbefaler arrangerøren, at interesserede
tilmelder sig på tlf. 04621-99680.
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Habeck verspricht, Apenrade zu informieren
Kiels Abfallpläne für Harrislee bereiten der Stadt Apen‐
rade Sorgen. Aber nun hat Umweltminister Robert Ha‐
beck versprochen, Apenrade schriftlich zu informieren.
Auch sei man von dort willkommen, an einem Informati‐
onstreffen teilzunehmen.
ATOMLAGER
Kiel. – Im Kieler Umweltministerium sind wir schon dabei
einen Brief an die Stadt Apenrade zu schreiben. Auch sind
Vertreter aus Gemeinden und alle interessierte Bürger
von beiden Seiten der Grenze willkommen zum Informa‐
tionstreffen über die Abfallpläne in Harrislee, sagt die
Sprecherin des Umweltministeriums in Kiel, Nicola Kabel
zu Flensborg Avis.
Anfangs war man in Apenrade sehr überrascht über die
fehlenden Informationen aus Kiel, als Flensborg Avis vor
kurzem zur Sache des deutschen Atommülls, der möglich‐
erweise in Harrislee, dicht an der deutsch‐dänischen
Grenze gelagert werden soll, nachfragte.
Am Montag wiederholte Apenrades Bürgermeister,
Thomas Andresen (V) im dänischen Fernsehen, dass er
Informationen zu den Plänen des schleswig‐holsteinischen
Umweltministers Robert Habeck (die Grünen) vermisse.
Thomas Andresen wäre enttäuscht, sollte der deutsche
Nachbar einen so entscheidenden Plan ohne Kommunika‐
tion mit seinem dänischen Nachbarn durchführen. Der
Abteilungsleiter der Stadt für die Abteilung Kultur, Um‐
welt und Gewerbe, Stig Werner Isaksen, hatte auch nichts
über die Sache erfahren.

aus Apenrade genau so willkommen wie die Bürger aus
Harrislee, sagt Robert Habeck..
‐Wir möchten unbedingt betonen, dass es hier nicht um
radioaktiven Müll geht. In einer hundertprozentigen Bau‐
masse eines Atomkraftwerkes sind lediglich zwei Prozent
schwach, mittelschwer oder schwer verstrahlt, das wird
dann im Schacht Konrad zwischengelagert, berichtet Ka‐
bel.
‐Der Rest besteht aus gewöhnlichem Material mit einer
Strahlungsintensität, die nicht höher ist als in der Natur
üblich. Das zur Deponie freigegebene Material aus de‐
montierten AKW enthält keine radioaktive Gefahr, berich‐
tet die Sprecherin.
Ungefährlicher Asbest und Beton
‐So geht es bei Harrislee lediglich um Asbest und Beton
aus Gebieten außerhalb von AKW, das sowieso zu vergra‐
ben sein würde. Dann wird Gras darüber gesät und da‐
nach wird nicht mehr Strahlung freigesetzt als in der Um‐
gebung normalerweise gemessen wird.
‐Noch sind keine Entscheidungen gefällt worden, niemand
wurde ausgelassen und niemandem werden Beschlüsse
über den Kopf gezogen, erklärt die Sprecherin des Minis‐
teriums. Wie auch der Minister erklärt sie, es gäbe weder
leicht verstrahlten Müll, Atommüll oder atombelasteten
Müll in Harrislee.
‐Hier geht es um etwa 35.000 Tonnen Müll und einem
Abwicklungszeitraum von über 20 Jahren, betont Kabel.
‐Wir möchten unbedingt betonen, dass es hier nicht um
radioaktiven Müll geht
Nicola Kabel, Umweltministerium
Raning Krueger

Kiel schreibt einen Brief
Nun soll aber etwas geschehen. Laut Nicola Kabel wird
Robert Habeck im Laufe der Woche einen Brief an die
Stadt Apenrade mit einer detaillierten Erklärung zu den
Plänen senden.
‐Wir hatten sowieso einen Brief an Apenrade geplant.
Aber der Müll und das andere Deponie‐Material enthalten
kein Risiko. Es ist mir allerdings bewusst, dass alles, was
mit Atomkraft zu tun hat, Sorge auslöst. Das betrifft auch
die Abwicklung von Kernkraft, sagt Robert Habeck.
Verspricht umfassenden Dialog
‐Wir werden deshalb einen umfassenden und offenen
Dialog mit Renovationsgesellschaften, Gemeinden und
Umweltorganisationen führen, um eine Reihe von Verträ‐
gen abzuschließen. Weiterhin sind Informationssitzungen
und Bürgertreffen geplant, beton der Minister aus Kiel.
Er verweist auf die Sitzung letzte Woche mit den Bürger‐
meistern der sieben Kommunen, in denen laut Plan der
Müll entsorgt werden soll.
‐Als nächstes werden nach Wunsch Sitzungen abgehalten
werden. Zur Sitzung in Harrislee sind interessierte Bürger

Für die Richtigkeit:
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