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Harreslev ruster sig til
700 kritiske borgere

Vidner søges

Indbrud
i biler
Flensborg/Lyksborg. Der har i
weekenden været indbrud i en
række biler i både Flensborg
og Lyksborg.
I alle tilfælde er en siderude
blevet smadret, og i mange tilfælde er tasker, man har kunnet se udefra, eller andre personlige genstande blevet stjålet.
Indbruddene skete i biler,
som stod parkeret i Flensborggaderne Solitüde, Lise-MeitnerStraße, Saturnbogen, Weidebogen, Adelbyer Kirchenweg,
Am Fördeufer, Wilhelmstraße,
St.-Jürgen-Straße og Mommsenstraße. I Lyksborg gik det
ud over to biler på vejene
Strandweg og Hundewald.
Politiet hører gerne fra eventuelle vidner på tlf.: 0461-484
0 og minder samtidig om, at
man ikke bør lade sine ting
ligge i sit køretøj eller betragte
bagagerummet som et »pengeskab«. 
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Kommunen regner med
en masse deltagere fra
begge sider af grænsen,
når miljøministeriet
holder informationsmøde om deponeringen af
affald fra atomkraftværker i Harreslev.
OPBAKNING
Harreslev. Kommunen er forberedt
på et stort fremmøde både af danskere og tyskere, når det slesvig-holstenske miljøministerium tirsdag den
28. juni kl. 18.30 inviterer befolkningen til et informationsmøde om den
planlagte deponering af byggeaffald
med en svag stråling fra slesvig-holstenske atomkraftværker på en privat losseplads tæt på den dansk-tyske
grænse.
- Vi vil være på den sikre side og
har derfor udpeget skolens Sporthalle I på Holmberg med over 700 pladser til mødet. I rådhuset er der plads
til cirka 200 tilhørere, men hvis der
kommer flere, vil vi ikke beskyldes
for ikke at have taget informationsmødet alvorligt, siger forvaltningenschefen på rådhuset, Christian Petersen.
Ud over interesserede borgere fra
Harreslev og Hanved regner kommunen også med en række deltagere fra

Polizei
Det er hos Balzersen Deponie i Harreslev, der muligvis skal rumme det omstridte affald. 
Danmark.
- Vi har været i kontakt med Aabenraas borgmester, Thomas Andresen,
og jeg ved, at der i forskellige danske medier er blevet opfordret til at
deltage i vores informationsmøde, så
det kan godt være, at der også kom-

RESÜMEE

700 Plätze zur Verfügung
Um allen interessierten Bürgern beiderseits der Grenze gerecht zu werden, stellt die Gemeinde Harrislee die große Sporthalle I am Holmberg
mit über 700 Plätzen zur Verfügung, wenn das Kieler Umweltministerium am 28. Juli zu einer Informationsveranstaltung über die geplante
Deponierung von leicht strahlendem Bauschutt aus Atomkraftwerken
in Harrislee zu informieren. Das Bürgerhaus bietet nur etwa 200 Plätze.
»Ich weiß nicht, ob so viele Hunderte kommen, aber keiner soll hinterher sagen, wir hätten die Info-Veranstaltung nicht ernst genug genommen«, erklärte Christian Petersen von der Gemeinde Harrislee. Umweltminister Robert Habeck (Grüne) wird an der Veranstaltung voraussichtlich nicht teilnehmen. Er sei aus terminlichen Gründen nicht in Lage,
selbst zu kommen, werde aber hochrangige Experten aus seinem Minis-

mer mange danskere, forklarer Christian Petersen.
Det bliver dog efter al sandsynlighed ikke miljøminister Robert Habeck (De Grønne) selv, der vil orientere om deponeringen.
Ministeren sender højtstående embedsmænd, der ved, hvad det handler om, Ministeren siger, at han ikke
har tid til at komme til syv forskellige informationsmøder, og det drejer sig jo om syv kommuner i SlesvigHolsten, der skal modtage byggeaffald fra atomanlæg, siger Harreslevs
forvaltningsleder.
Ifølge eksperter fra ministeriet
drejer det sig om byggeaffald, der er
så svagt strålende, at strålingen næsten ikke kan måles, fordi der i forvejen altidkan registreres en svag radioaktiv stråling i naturen.
Byggeaffaldet kommer fra atomkraftværkerne i Krümmel og Brunsbüttel og det atomare forskningsanlæg i Geesthacht. Affaldet skal deponeres på syv forskellige lossepladser
i Slesvig-Holsten, deriblandt Balzersen Deponie ved Mühlenweg 1 i Harreslev. Deponeringsplanen hænger
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Vi vil være på den sikre
side.
Christian Petersen,
forvaltningschef
Harreslev kommune

sammen med Tysklands ændrede
energipolitik, der inkluderer nedlæggelsen af atomkraftværkerne. I den
forbindelse skal Harreslev sammen
med seks andre slesvig-holstenske
kommuner modtage i alt 35.000 tons
svagt strålende byggeaffald, som
skal sendes til lossepladserne indtil
år 2029. Der er tale om en meget lav
stråledosis på ti Mikrosievert, som
ikke anses for at være farligt.

Holger Johannsen

hj@fla.de

Nutella stråler mere end atomkraftværker
Der manglede 200 stole
til de mange borgere,
der ville deltage i det
første informationsmøde om deponering
af byggeaffald fra atomkraftværker i Melsdorf
ved Kiel.
TRÆNGSEL
Harreslev/Melsdorf. Der var overraskende stor opbakning fra befolkningen, da miljøministeriet sidste uge
informerede borgerne om deponeringsplanerne i Melsdorf ved Kiel.
Flere end 200 interesserede borgere
måtte følge debatten udenfor, da der
slet var stole nok til alle ind i hallen.
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Eksperter fra miljøministeriet i Kiel
prøvede at formindske borgernes bekymringer over for udsigten til, at
der snart bliver deponeret svagt strålende byggeaffald fra atomkraftværker i deres nabolag.
- Der er radioaktiv stråling overalt.
Der kommer faktisk mindre radioaktiv stråling ud i luften fra et atomkraftværk end fra et glas Nutella, forklarede Jürgen Müller, strålingsekspert i Slesvig-Holstens miljøministerium på det pågældende møde.
Ifølge oplysninger fra miljøministeriet bliver byggeaffaldet fra atomkraftværker pakket så tæt ind, at der
ikke kan komme støv ud af disse såkaldte bigpacks. Derudover bliver
de bygget ind i depotet og dækket af
med slidstærk materiale.
- På den måde vil man undgå støvudvikling i området, sagde den lokale borgmester, Anne Katrin Kittmann
(SPD), fra Achterwehr kommune.
- Men det ændrer intet ved vores

principielle indstilling over for deponeringsplanen, tilføjede hun på
debatmødet, der fandt sted tirsdag i
sidste uge.
Kommunen har i årevis prøvet
at få depotet, der ligger i bydelen
Schönwohld, nedlagt.
Der findes også et borgerinitiativ,
»Bürgerinitiative gegen Atommüll
in Schönwohld«, der kæmper imod
depotet. Flere oplysninger om kampen mod deponeringen af affald fra
atomkraftværker på www.bi-kamis.info.
Melsdorf er ligesom Harreslev en
af syv kommuner i Slesvig-Holsten,
der skal huse let strålende byggeaffald fra atomkraftværker. Affaldet
har ifølge miljøministeriet i Kiel kun
en meget lav stråling, som ligger under ti mikrosievert.
- Det er planen, at strålingen på
depoterne skal måles af uafhængige
eksperter, men kun som stikprøve.
Ellers er det op til depoterne ejere

selv at holde øje med strålingen, lød
det fra miljøministeriets eksperter.

hoj

hj@fla.de
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Räuber
nach
kurzer
Flucht
gestellt
Harrislee. Ein 38jähriger erbeutete bei einem Raub am
Sonntag Alkoholika und stellte
sich nach intensiver Fahndung
der Polizei.
Gegen 16.25 Uhr wurde der
Mann dabei beobachtet, wie er
Alkohol in die mitgeführte Tasche steckte und das Geschäft
in Harrislee verlassen wollte,
ohne zu bezahlen.
Zwei Mitarbeiter hielten ihn
daraufhin auf und stellten ihn
zur Rede. Dem Mann gelang jedoch die Flucht, indem er eine Mitarbeiterin schubste und
Pfefferspray zückte.
Dieses setzte er aber nicht
ein, sondern flüchtete in einem VW Golf. Nach intensiver
Fahndung und Kontaktaufnahme mit dem Fahrzeughalter
des VW stellte sich der 38jährige Mann schließlich selbst bei
der Polizei.
Das Pfefferspray wurde sichergestellt, der Mann erkennungsdienstlich behandelt. 
(dpa)
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Nutella strahlt mehr als ein AKW
200 Stühle fehlten noch für die vielen Bürger, die
an der ersten Informationssitzung zur Lagerung
von Bauschutt aus Atomkraftwerken in Melsdorf
bei Kiel teilnehmen wollten.
GEDRÄNGE
Harrislee/Melsdorf. Überraschend groß war das Inte‐
resse der Bevölkerung, nachdem das Umweltministe‐
rium letzte Woche die Bürger über die Deponie‐Pläne
in Melsdorf bei Kiel in Kenntnis gesetzt hatte. Mehr
als 200 interessierte Bürger mussten die Debatte von
außen mitverfolgen, denn es gab in der Halle schlicht
nicht genügend Stühle. Die Experten vom Umweltmi‐
nisterium in Kiel versuchten die Sorge der Bürger
über die Aussicht, dass schwach strahlender Atom‐
müll aus Atomkraftwerken bald in ihrer Nachbar‐
schaft gelagert werden soll, zu zerstreuen.
‐Radioaktive Strahlung gibt es überall. Ein AKW sen‐
det tatsächlich weniger radioaktive Strahlung in die
Atmosphäre als ein Glas Nutella, erklärte Jürgen Mül‐
ler, Strahlungsexperte des Umweltministeriums von
Schleswig Holstein in der Sitzung.
Laut Umweltministerium wird der Bauschutt aus den
AKW so dicht verpackt, dass kein Staub aus den soge‐
nannten Bigpacks entweichen kann. Darüber hinaus
werden sie in die Deponie eingebaut und mit ver‐
schleißstarkem Material bedeckt.
‐Auf diese Weise will man Staubentwicklung im Ge‐
biet verhindern, sagte die örtliche Bürgermeisterin
Anne Katrin Kittmann (SPD) aus der Gemeinde Ach‐
terwehr.
‐Das ändert jedoch nichts an unserer prinzipiellen
Einstellung den Deponieplänen gegenüber, fügte sie
in er Sitzung am letzten Dienstag hinzu.
Die Gemeinde versucht schon seit Jahren, die Depo‐
nie im Stadtteil Schönwohld zu schließen. Es gibt auch
eine Bürgerinitiative gegen Atommüll in Schöhn‐
wohld, die gegen das Depot ankämpft. Mehr Informa‐
tion zur Kampagne gegen Lagerung von Atommüll
unter www.bi‐kamis.info.
Melsdorf ist wie Harrislee eine der 7 Gemeinden in
Schleswig Holstein, die für die Lagerung leicht ver‐
strahlten Atommülls aus Atomkraftwerken ausge‐
wählt wurden. Der Müll ist laut Umweltministerium in
Kiel lediglich schwach radioaktiv, unter zehn Mikro‐
sievert.
‐Geplant ist, die Strahlung an den Depots von unab‐
hängigen Experten stichprobenweise messen zu las‐
sen. Ansonsten müssen die Deponie‐Betreiber selbst
die Strahlung im Auge behalten, verlautete es von
den Experten des Umweltministeriums.
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