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Oplevelser i naturen
koster millioner
FREMTIDSINVESTERING: Byrå-

det skal på det kommende
budgetseminar tage stilling
til, om der fra næste år
skal investeres i natur.
Af Bent Christensen
Tlf. 7531 0611-27, bch@jv.dk

BILLUND KOMMUNE: Byrådets
Vision 2012 handler blandt andet
om, at Billund Kommune skal være
kendt for et godt miljø med en natur
og infrastruktur, der appellerer til et
aktivt fritidsliv. Ligeledes er en del af

strategien i Billund Kommunes udviklingsplan 2018 at skabe naturoplevelser og tilgængelighed til naturen for borgere og turister.
Men natur og oplevelser koster.
Det viser en opgørelse fra kommunens plan- og miljø-afdeling.
Forvaltningen har netop fremlagt
en naturkvalitetsplan og en oplevelsesnaturplan. Det er planer, der koster. Over en femårig periode skal
der bruges over to millioner kroner
til konsulentbistand, og hvis der
gennemføres to-tre projekter pr. år,
skal der afsættes 300.000 kroner til
anlæg af de forskellige typer af projekter, samt et årligt beløb til konsulenthonorar på cirka 50.000 kroner.

Politikerne i teknik- og miljøudvalget har på den baggrund besluttet, at det bliver op til det samlede
byråd på det kommende budgetseminar at tage stilling til, om der fra
næste år skal investeres i natur og
oplevelser.

Stier
For at udmønte kommunens visioner er det nødvendigt at udarbejde
flere forskellige planer, som skal virke parallelt med hinanden. En stiplan skal samle de konkrete stianlæg og stiprojekter, som skal skabe
forbindelse mellem by og land og
skabe let adgang til naturen. Denne
adgang skal både give mulighed for

at dyrke motion og opleve de mange
indtryk og små historier om kultur,
landskab og biologi, som naturen giver, i fredelige omgivelser, og herved fremme både den fysiske og
psykiske sundhed.
Også en stiplan koster.

FAKTA
Billund Kommune har godt 2000
beskyttede naturlokaliteter fordelt
på heder, moser, enge, overdrev og
søer, som tilsammen udgør næsten
5000 hektar. Den gældende naturkvalitetsplan er udarbejdet af Ribe
Amt.

Nye regler for
store olietanke

AFBUD

Politikere dropper
Jobcamp
BILLUND KOMMUNE: Sidste år var
der stor interesse og opmærksomhed omkring Jobcamp arrangementet, hvor kommuner og andre aktører på jobområdet udveksler erfaringer og ideer. I forhold til sidste år,
hvor ledigheden slet ikke havde nået
de højder, den har nu, skulle man
tro, at der var ekstra grund til, at Billund Kommune var en aktiv medspiller, men politikerne i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget har valgt
at melde afbud til Jobcamp 2009
den 8. og 9. oktober.
– Det var noget, jeg gerne så som
en tradition, at vi deltog i, men i år
falder det sammen med, at vi har
første behandling af det kommunale
budget, og det koster immervæk
3500 per mand at deltage, siger udvalgsformand, Bjarne F. Jensen.
Jobcenter Billund sender en enkelt medarbejder af sted for at repræsentere kommunen.
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BILLUND KOMMUNE: Fra 1. januar
træder der nye regler i kraft for
nedgravede olietanke på mellem
6000 og 100.000 liter og for overjordiske olietanke mellem 6000 og
200.000 liter. Tankene skal have installeret en volumenmåler eller timetæller senest den 1. januar 2010,
som skal anvendes i forbrugsregnskabet. Enkeltvæggede olietanke
skal tæthedsprøves og inspiceres af
en særlig sagkyndig inden 1. april
2010 med mindre tanken allerede er
underkastet tæthedsprøvning og inspektion i et regelmæssigt kontrolprogram.
Der er dog undtagelser for kravene om prøvning af tankene.
24 virksomheder i Billund Kommune har én eller flere af de store
olietanke, og de får et brev fra kommunen med besked om de nye regler. Men der kan være andre virksomheder eller landmænd, der benytter sig af store tanke, og som
skal have forholdene omkring tankene bragt i orden i forhold til de nye
regler.
bec

BILLUND

tid og sted
SØNDAG
11.00-17.00: Hjortflodvej 3,
Billund: Åben have.
14.00-23.00: Vorbasse Fritidscenter: Mindekoncert for
Per Hansen.

SPORT I DAG
11.00: Billund Stadion: Fodbold: U15 drenge A – Brande IF

MANDAG
09.30-11.00: Lindegården, Billund: Mandagskomsammen.
12.00-17.00: Lindegården, Billund: Bridge.
13.00-16.00: Lindegården, Billund: Billard og kortspil.

VAGTER
Lægevagten: Ved akut sygdom uden for egen læges konsultationstid kan lægevagten
kontaktes på tlf. 7011 0707.
Alle hverdage 16.00-08.00 og
døgnet rundt lørdage, søndage og helligdage. Vagtkonsultation: Grindsted Sygehus. Kun
efter telefonisk aftale.

BYGGELINJE
Marianne Fjordgaard fra Grindsted laver kostplaner for Team Saxo Banks 28 cykelryttere, heriblandt Nicki Sørensen,
der vandt en etape i årets udgave af Tour de France.
SCANPIX

Lokal ernæringsterapeut fodrer
Team Saxo Banks 28 ryttere
Af Bent Christensen
Tlf. 7531 0611-27, bch@jv.dk

GRINDSTED: Ernæringsterapeut
Marianne Fjordgaard er normalt ikke sportsinteresseret. Men derfor
stod hun nu alligevel i Paris og fulgte sidste etape af Tour de France.
Det skyldes, at hun siden januar har
været rådgiver for de 28 ryttere på
Bjarne Riis’ cykelhold - Team SAXO
Bank.
– Jeg har lavet deres kosttilskudsplaner og løbende fulgt deres fysi-

ske og psykiske reaktioner på mange hårde løb rundt i verden, fortæller Marianne Fjordgaard.
I sin klinik hjemme på Åhavevej
behandler hun normalt privatpersoner, der har problemer med fordøjelsen, allergi og andre symptomer,
hvor kosten spiller en rolle. Det var
hendes viden herfra, der fik Team
Saxo Bank til at henvende sig, så rytterne slipper for at skulle stå af cyklen på grund af tynd mave ...
Marianne Fjordgaard har behandlet alle 28 ryttere – men uden at ken-

de deres navne. For hende var de
blot numre fra 1 til 28. Hendes behandling er sket på baggrund af skemaer med symptomer, som hver enkelt cykelrytter selv har udfyldt.
Team Saxo Bank har været så tilfredse med rådgivningen og kosttilskuddene, som Marianne Fjordgaard har givet, at samarbejdet fortsætter til næste år.

Tidligere stuehus genopstår
SDR. OMME: Kommunen har sagt
ja til en landzonetilladelse på Stakrogevej, så et tidligere stuehus, der nu
anvendes som udhus, igen må anvendes til boligformål, så der bliver
to separate boliger på ejendommen.
Ejeren får sin tilladelse på betin-

gelse af, at der ikke sker en udstykning af ejendommen og at det tinglyses, at der højst må være to boliger
på ejendommen. Baggrunden for at
der meddeles landzonetilladelse til
den ekstra bolig er, at den tidligere
bolig, der nu anvendes som udhus,

Husejer får
sin terrasse
VORBASSE: En husejer på
Østervænget får lov til at opføre en overdækket terrasse
med cykelskur, selv om terrassebygningen overskrider
en tinglyst vejbyggelinje. Tilladelsen gælder dog kun, hvis
en kommende nabohøring falder heldig ud.
Teknisk forvaltning har i
første omgang afvist sagen,
som husejeren har ønsket, at
politikerne i teknik- og miljøudvalget skulle se på. Og det
er politikerne, der er parat til
at se lidt stort på byggelinjen.
Politikerne stiller dog den
betingelse, at terrassen ikke
må fylde mere, end at der
fortsat skal være plads til
plantning af hæk på egen
grund.
bec

ejerskifter
kan sammenlignes med en tiloversbleven driftsbygning, og at der i forbindelse med tidligere tilladelse til
opførelse af ny bolig på ejendommen ikke er stillet klare vilkår til den
fremtidige anvendelse af den tidligere bolig.
bec

Lalandia Billund A/S har
solgt Pilestien 415, Billund, til
Anja Thorup og Morten Thorup. Ejendomsværdien er ikke oplyst

