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Tranekær Slot  vil bygge tre 
kæmpevindmøller ved Pære-
gård med en samlet årlig pro-
duktion på 27-33 mio. kWh - 
svarende til et årligt el-forbrug i 
6750-8250 husstande.
Området  mellem Ravnebjerg 
Skov og Pæregård Skov er ikke 

udlagt til vindmølleområde.
Et kommuneplantillæg  vil der-
for være påkrævet.
De tre vindmøller  kommer li-
geledes i nærkontakt med såvel 
kystbeskyttelseslinje som skov-
byggelinje.
Afstandskrav  i forhold til total-

højde og støj til nærmeste nabo-
er på henholdsvis 520 meter og 
560 meter samt decibel er ifølge 
ansøgningen overholdt.
I Landskabsanalysen  for Lan-
geland får området karakteri-
stikken ”særligt sårbare udsig-
ter”.

Tre kæmpe vindmøller kræver kommunal dispensation
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■Tranekær Gods 
kæmper for at overleve. 
Christian greve Ahle-
feldt- Laurvig forsøger 
sig nu med et vindmølle-
projekt på anparter. 

■Hvad er formålet, er her ikke 
vindmøller nok på Langeland?
- Jeg prøver at drive en virk-
somhed. Jeg gør det, fordi vi 
har brug for det. Vi er også 
ramt af finanskrisen. Det bli-
ver ikke billigere, vi har en 
masse bygninger og gammel 
gæld. Det må jeg forholde 
mig til, og jeg ser det her som 
en mulighed for at få flere 
penge i kassen. Vi forsøgte 
med solceller, det gik ikke, så 
nu prøver vi med vindmøller.

■Hvorfor lige ved Pæregård, 
området er ikke udlagt til 
vindmøller i kommuneplanen?
- Fordi det blæser som ind i 
helvede, og uanset hvor på 
Langeland, vi ville placere 
vindmøller, ville det være en 
katastrofe. Vi søger om dis-
pensation, intet er statisk, 
tiderne ændrer sig, og vi prø-
ver. Vi har valgt et område, 
hvor der er færrest naboer.

■Hvorfor lægge sig ud med 
naboerne, er du klar til en ny 
”Lejbøllesag”?
- Det ved jeg ikke. Jeg håber 
på dialog ved at række ud til 
folk, så de hører det fra mig 
først, og jeg har inviteret dem 
til orienteringsmøde på slot-
tet mandag 28. april.

■Hvad er budgettet, og hvor-
dan skal det finansieres?
- Vindmøller er dyre, de ko-
ster vel 30 mio. kr. stykket. 
Det skal finansieres via lån og 
anparter. Det er det, vi skal 
snakke om på mødet den 28.

Møller 
på nabo-
anparter

■Christian greve Ahlefeldt-
Laurvig vil sælge vindmøller 
på naboanparter.

Langeland: Tyveknægte hol-
der ikke fri weekenden. Det 
stod klart for både privatper-
soner og virksomheder på 
Langeland efter weekenden. 
Her blev der nemlig begået 
fire tyverier fordelt på for-
skellige byer.

Startede i syd
Fredag over middag fik po-
litiet den første anmeldelse 
om et tyveri fra et fritidshus 
på Ågabet i Bagenkop. Her 
var en udendørs PH-lampe 
af kobber blevet fjernet fra 
husets ydermur. Lampen er 
cirka 50 år gammel, omkring 
45 centimeter i diameter og 
grønlig efter at have hængt 
ude i mange år.

Samme dag tikkede en an-
meldelse om tyveri ind fra 
Rudkøbing. En virksomhed 
på Havnepladsen havde fået 

stjålet en gasflaske til en skæ-
rebrænder samt en redukti-
onsventil, som lå opbevaret 
på virksomhedens gårds-
plads. 

Tyve i Tullebølle
Søndag fik Fyns Politi en an-
meldelse fra Klavsebøllevej i 
Tullebølle. Her havde ukend-
te gerningsmænd snuppet en 
helt ny, rød havetraktor af 
mærket Jonsered, som stod 
parkeret under et halvtag ved 
ejendommen. 

Havetraktoren har en vær-
di af 14.000 kroner. Tyveriet 
er sket mellem lørdag klok-
ken 17 og søndag klokken 14. 

Et andet sted i Tullebølle, 
nemlig på Nordre Løkkeby-
vej, havde der også været tyve 
forbi i weekenden. Her var 
det en påhængsvogn, der var 
forsvundet. 

Registreringsnummeret er 
ZZ3607 og på den står der 
’Kierulff A/S - VVS kvalitet 
fra Langeland’ med blå skrift.

Har nogen set eller hørt 
noget til tyverierne, kan Fyns 
Politi kontaktes på 114. 

Af Mette-Marie Andersen
mema@faa.dk

Tyve på spil  
i weekenden
■Fyns Politi fortæller, 
at flere private og 
erhvervsdrivende 
har haft besøg af 
tyveknægte hen over 
weekenden

Rudkøbing: Frivilligcenter 
Langeland melder sig nu på 
banen med endnu flere kur-
ser.

Denne gang er det målret-
tet de ældre og de øgede krav 
om, at stort set alle danskere 
fremover skal kommunikere 
med det offentlige og modta-
ge post digitalt på computere.

I forbindelse med digitali-
seringskravet tilbyder Frivil-
ligcenteret i samarbejde med 
Langeland Kommune, Æl-
drerådet, Ældresagen og Da-
tastuerne, ”Tænd og Sluk” PC 
kurser, samt hjemmeunder-
visning til seniorer, der ikke 
er mobile.

Første kursus holdes om 
formiddagen den 5. maj på 
Frivilligcenter Langeland på 
Fredensvej 1 og går under 
navnet SeniorIT

Det begynder med under-
visning i helt grundlæggende 
viden, og ender med, at kur-
sisterne skal oprette en digital 
postkasse, så de fremover vil 
få alt post fra det offentlige 
tilsendt elektronisk.

Kurserne vil blive gennem-
ført som små hold på maksi-
malt seks personer, og man 
skal selv medbringe en PC, 
hvis det er muligt.

Indtil videre har syv frivil-
lige undervisere meldt sig fra 
Datastuen Langeland og Æl-
dresagen, men det er muligvis 
ikke nok, hvis kurserne bliver 
populære.

Fra den første november i 
år skal så mange som muligt 
være tilmeldt den Digitale 
Postkasse, da al post fra det 
offentlige fra denne dato vil 
blive fremsendt digitalt.

Tilmelding kan ske via 
mail til kontakt@frivilligcen-
terlangeland.dk eller på tlf.: 
22344533.

Af Alexander Dornwirth
aldo@faa.dk

Alle ældre skal 
med på vognen
■Krav om digitale 
ældre får frivillig-
center til at melde  
sig på banen


