
Esbjerg 7513 7979 · Varde 7521 0679 · Grindsted 7672 0279

Farve: 
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Dinitrol Varm-Voks er selvfølgelig
lige så effektiv som den velkendte,
Dinitrol-behandling mod bilrust.

• Ingen afdryp i indkørslen
• Ingen ubehagelig lugt
•Du er med til at

skåne miljøet

BileNs ANtirust GriNdsted Aps
Chr. Lundsgaards Vej 35 • 7200 Grindsted
Tlf. 7020 2988 • grindsted@bilensantirust.dk

DINITROL metoden er godkendt
af Teknologisk Institut
og anbefales af FDM

Hold din fest hos os og nyd den 
fantastiske udsigt over Ho Bugt

Vi har også mad ud af huset
Bestil 4 x dagens ret ud af huset og 
få en flaske vin med til maden.

Søndertoften 29 Ho
6857 Blåvand Tlf. 75275555

www.restauranthobugt.dk
restauranthobugt@cafeer.dk

Ring og få et uforpligtende tilbud, 
eller kom ud og nyd frokosten 
eller aftensmaden hos os.
Vi glæder os til at se jer.

Ring og få et uforpligtende tilbud, 
eller kom ud og nyd frokosten 
eller aftensmaden hos os.
Vi glæder os til at se jer.

Søndertoften 29 Ho
6857 Blåvand Tlf. 75275555

www.restauranthobugt.dk
restauranthobugt@cafeer.dk

Restaurant Ho Bugt

Kun åben efter aftale om mandagenKun åben efter aftale om mandagen

Restaurant  Ho Bugt
&

Blaavandshuk Golfbaner

JUBILÆUM: Børnene satte rekorder i Vorbasse SIDE 4

MØLLER OG MOTORVEJ: Tre miljøordførere i Folketinget kommenterer SIDE 6

SNART STUDENTER: De store rober indtog gymnasiet SIDE 2-3

SØNDAG
9. maj 2010BILLUND . GRINDSTED . TARM . SKJERN

BILLUND
▲

▲

BILLUND: Der er ikke noget at spil-
le om: Når Energinet.dk fornyer og
fordobler 400 kilovoltshøjspæn-
dingsnettet mellem Tjele og Kassø,

så skal kablerne graves ned. 
Det fastslår miljøordfører Eyvind

Vesselbo (V) over for JydskeVestky-
sten.

Højspændingsnettet går gennem
et kommende byområde i Billund,
og højspændingssagen er i øjeblik-
ket i høring. I den forbindelse har de
lokale politikere bedt om, at kabler-
ne graves ned.

Og det er ifølge Eyvind Vesselbo
ikke noget at bede om:

– Alle nye højspændingslednin-
ger skal graves ned. Det er besluttet
politisk. Jeg har selv været med til at
befordre den beslutning. Alle nye
højspændingsledninger, og i prin-
cippet også de gamle, skal graves
ned.

– Det kan godt være, at Energi-
net.dk ikke er enige i det – men de er
nødt til at følge den beslutning, som
politikerne har taget. Det har jeg
drøftet meget med dem, og jeg ved
godt, at de ikke er enige.

En misforståelse
Og det har han ret i. Ingeniør Chri-
stian Jensen fra Energinet.dk be-
kræfter, at Energipolitisk udvalg i
Folketinget har besluttet, at alle 132
og 150 kilovolt-ledninger skal kabel-
lægges. 

Han er også klar over, at den politi-
ske vision er, at 400 kilovoltled-
ningsnettet skal i jorden.

– Men i aftalen blev det specifikt
nævnt, at Tjele-Kassø-linjeføringen

skal opføres med luftledninger, si-
ger Christian Jensen.

Energinet.dk er parat til at kabel-
lægge korte stræk – som for eksem-
pel ved Billund. 

– Men driftsmæssigt tør vi ikke

binde an med så stor en strækning i
kabler. Nettet kan blive ustabilt, og
der er ingen andre steder i verden,
hvor man har erfaring med så lang
en linjeføring udelukkende med ka-
bler, slutter han.

Folketingspolitiker: 
Højspændingskabler skal graves ned

Af Bent Christensen
Tlf. 7531 0611-27, bch@jv.dk

MODSTRØM: Venstres 
miljøpolitiske ordfører
henholder sig til aftale om,
at højspændingsledninger
skal graves ned. Ja, men 
ikke den gennem Billund,
mener Energinet.dk.

FAKTA
.DERFOR

Kassø-Tjele-linjen er rygraden i det jyske elsystem, og derfor skal den være
stærk, så forbrugerne ikke risikerer at miste strømmen.
Behovet stiger i takt med, at Danmark får mere vindenergi. 
Når vindenergien er der, skal den transporteres frem til forbrugerne, som jo
ikke alle bor tæt på vindmøllerne. 
Desuden skal vi kunne eksportere vindenergi, når vi har så meget, at vi ikke
selv kan bruge den. 
Og når det er vindstille, skal vi kunne importere strøm fra vores nabolande,
fx norsk vandkraft. KILDE: CHRISTIAN JENSEN/ENERGINET.DK

BILLUND: Naboerne omkring Klø-
vervej 18 starter ofte dagen med en
kop kaffe. Stemningen er gemytlig,
mens de snakker og giver hinanden
gode ideer. 

– Ja, vi generer hinanden mest
muligt, men det hjælper ikke, smiler
Peter Iversen, der i går fejrede 30 år
med sit firma PS Skilte.

Naboerne var i den anledning gå-
et sammen om fælles åbent hus i syv
firmaer, og det var godt at varme sig
på kaffe på en råkold majdag.

Peter og Susanne Iversen flyttede
forretning og bolig fra Give til Bil-
lund. Dels var børnene rykket til Bil-
lund og et barnebarn var på vej. Dels
er der en del kunder i Billund. Janu-
ar og februar var helt døde i år, men
siden 1. marts har der været fuld
tryk på alle mulige trykopgaver.

Af Anette Jorsal
Tlf. 2060 4588, ajo@jv.dk

Naboer starter
med kaffe

Naboerne startede åbent hus med en kop kaffe. Fra venstre Søren Jensen fra TMB, som har en del montageopgaver for
Peter Iversen, der skænker kaffe til sin kone Susanne. Derudover Allan Bjerregaard fra Allans Auto, Per Ahm fra Pahm
Consult, der har fået travlt med alarm-opgaver p.g.a. mange indbrud. Yderst til højre Mogens Wisler. FOTO: JOAN KARLSEN

INDBRUD
Bageri gennemrodet
GRINDSTED: Et indbrud hos Guldba-
geren på Krogagervej i Grindsted
blev opdaget ved midnatstid natten
til lørdag. En dør var brækket op, og
alt var rodet igennem, men umiddel-
bart så det ud til, at der ikke var stjå-
let noget. Indbruddet er sket mellem
18.30 og midnat. ajo

BOG
Vorbasse-bogen 
hos boghandlerne
VORBASSE: Jeremy Watts bog om
Vorbasse, som allerede har fået en
del medieomtale. Ud over Jydske-
Vestkysten har den været omtalt i
TV-Syd og i TV2 Nyhederne. 

Bogen kan købes hos boghandler-
ne i Grindsted og Billund og kan be-
stilles hos alle boghandlere. 

Udsalgsprisen er 297 kroner. Den
er udgivet på Bjarne Juuls forlag
Adlandia. ajo


