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Nu skal der
findes penge til
forureningen på
Atlas-grunden
Til glæde for udvalgsformand og
den lokale borgerforening skal
regeringen nu finde penge til at
oprense de såkaldte generationsforureninger - heriblandt
Atlas-grunden i Lundtofte
Af Mikkel Brøgger Petersen

FORURENING Oprensning af
forureningen på Atlas-grunden er kommet et skridt nærmere, efter et samlet Folketing

har nemlig besluttet, at regeringen hurtigst muligt skal finde penge til de såkaldte generationsforureninger.
Generationsforureninger er steder i Danmark, hvor

industrien i tidligere generationer har forurenet, og som
vil koste mere at oprense, end
regionerne, som har ansvaret
for forurening, har råd til. Et
af de steder er Atlas-grunden
i Lundtofte.
I vedtagelsesteksten skriver
Folketinget blandt andet, at:
”Det er afgørende, at der
sikres en ekstra og adskilt
bevilling, sådan at den nuværende finansiering af jordforureningsområdet målrettes indsatsen til beskyttelse af
grundvand, natur og sundheden fra de mange mindre jordFolketinget har besluttet, at regeringen skal finde penge til oprensning af de såkaldte generationsforureninger. Blandt andet Atlas-grunden i Lunftofte. Arkivfoto

forureninger, som også kræver
en hurtig indsats.”
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på MASSER af dameog herrebrands

SF fik ikke sit ønske om penge
på finansloven til generationsforureningerne. Derfor er formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF),
tilfreds med, at man nu er ét
srkidt nærmere at finde penge til oprensning af forureningen.
”Nu har regeringen lovet at
finde pengene til at få ryddet
op på generationsforureningerne. Det er en fantastisk god
nyhed, for nu kan vi endelig
skimte en realistisk plan for en
oprensning af Atlas-grunden i
Lundtofte,” siger han og fortsætter:
”En oprensning eller inddæmning af forureningen i
Lundtofte har alt for længe
været sparket til hjørne, men
nu lader det til, at regeringen vil samle bolden op. Selvom forureningen i Lundtofte ikke står først for, så er det
første gang i lang tid, jeg er
optimistisk omkring, at vi får
en reel oprensning,” siger han

og understreger, at en eventuel oprensning ikke får konsekvenser for planerne om ungdomsboligerne, der skal bygges på grunden.
I Lundtofte Borgerforening
glæder man sig også over
nyheden.
”Lundtofte Borgerforening
ser med stor tilfredshed på
regeringens planer med finde penge til oprensning af de
største forureninger i Danmark. Det er på høje tid,” siger
formand Michael M. Jørgensen
til Det Grønne Område og fortæller, at forureningen i Lundtofte optager de lokale meget.
”Jorden på grunden vurderes at indeholde flere tons klorerede organiske stoffer fordelt på hele området og ned
til 40 meter dybde. Denne forurening har givet anledning
til betragtelig grundvandsforurening, som har spredt
sig til området omkring. Nu
når området er ved at blive
bebygget, er bekymringen om
potentielt sundhedsskadeligt
indeklima noget, som optager
os borgere i området meget,”
siger han.

28 HF-elever fra Lyngby skal i efteråret til Finland i seks dage.

100.000
kroner til VUC
Nordisk Råd støtter den lokale VUC
til et samarbejde med en finsk
højskole.
Af Lars Schmidt
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STØTTE 15.190 Euro. Eller - på
dansk: 100.000 kroner. Det er,
hvad Nordisk Råd har valgt at
støtte VUC Lyngby med til et
samarbejde med den finske
højskole Jyväskylä Christian
Institute.
Støtten betyder, at ca. 28
elever fra Lyngby HF til efteråret 2020 kan tage til Finland
og besøge partnerskolen i seks
dage. Elever fra Jyväskylä Christian Institute besøger til gengæld VUC Lyngby i foråret
2021.
”På VUC Lyngby og Lyngby HF er vi meget optagede
af vores kursister og elevers
demokratiske dannelse. Vores
internationale samarbejder er
med til at folde demokrati og
verdensforståelse ud i en konkret kontekst til gavn for både
ansatte og elever,” fortæller
uddannelseschef Trine Ellegaard Christensen,

Demokrati
og ikke-digitale aktiviteter
Formålet med partnerskabet

mellem de to skoler er at styrke de unges sociale, kulturelle
og demokratiske kompetencer og samtidig også at udvide de unges horisont i forhold
til ikke-digitale aktiviteter, fortæller VUC i en pressemeddelelse.
Der er mange fordele ved at
kombinere den almindelige
undervisning med udlandsophold på partnerskoler, fortæller Trine Ellegaard Christensen:
”I det konkrete samarbejde er det min forhåbning, at
både eleverne og lærerne får
udvidet deres verdenshorisont som aktive medborgere.
En af projektets aktiviteter er,
at de finske og danske elever
arbejder sammen omkring
samfundsrelevante temaer gennem dialog og fælles
refleksion.”
Når de finske elever kommer på genbesøg på VUC Lyngby, skal de blandt andet diskutere FNs verdensmål i et fiktivt Europaparlament, spille
demokratispil og deltage i en
ikke-digital skattejagt.

