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TID OG STED
Mandag

09.30-12.00: Arealer ved fodbold- og buebaner, Sorø:
Foreningen GLAD spiller
krocket. 10.00-12.00: Sorø
Bibliotek: Babytræf.
10.00-13.00: Oasen, Dianalund: Patchwork.
13.30: »Hyggekrogen«, Rudsgade 8, Ruds Vedby: Bridge.
14.00-16.00: Oasen, Dianalund:
Sang og musik.
19.00: Ruds Vedbyhallen:
Banko.

Sommerferieaktiviteter

11.45-13.00: Friluftsbadet i
Ruds Vedby: Vand-aktiviteter.
12.00-14.00: Stenlille Ridecenter: Ridning.
13.00-14.00: Stenlille Hallen:
Hip-hop.
18.00-20.00: Stenlille Hallen:
Karate.

Tirsdag

9.30: Hyggekrogen, Rudsgade
8, Ruds Vedby: Socialt samvær.
9.30-11.30: Sorø Hallen: Ældre
Sagen, Sorø spiller petanque.
14.00-17.00: Oasen, Rosenvej 5,
Dianalund: Strikkecafé.
14.00-16.00: Søparken, Ruds
Vedby: Røde Kors nørklegruppe mødes.
19.00-20.00: Sorø Sognegård:
Anonyme Alkoholikere har
møde.
19.00-21.00: Lillemarksvej 12,
kld. Sorø: Depressionsforeningen har selvhjælpsgruppe.

Sommerferieaktiviteter

10.00: Ruds Vedby Skole: Start
på Netparty 2.
12.00-14.00: Stenlille Ridecenter: Ridning.
16.00-18.00: Frederiksberg
Skole: Orienteringsløb.

Det kræver en særlig dragt, handsker og åndedrætsværn, når de pcb-fyldte vinduer skal fjernes. Her bliver det sidste støv suget væk.
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Pcb suges væk fra borgerhus
PCB: Dianalund Borgerhus er på vej til
at blive fri for pcb.
Arbejdet kræver
skrappe forholdsregler.
Af Rasmus Giese Jakobsen

Alt byggeaffaldet puttes i en aflåst container inden det køres til
Nord i Nyborg.

DIANALUND: Kombinationen af høj solskin og giftige
vinduer i Dianalund Borgerhus gør det varmt at være
ansat i Byg & Service Gruppen i øjeblikket.
Det er nemlig firmaet, som
har fået opgaven at fjerne
vinduerne i Dianalund Borgerhus, som er fyldt med
giftstoffet pcb.

Den opgave kræver, at
medarbejderne er pakket
ind i særlige dragter og iført
åndedrætsværn. En varm
fornøjelse.
- De er pakket fuldstændig
ind. Samtidig sørger vi for,
at støve så lidt som muligt,
siger Thomas Olsen, der er
indehaver af Byg & Service
Gruppen.

BIOGRAFER
Victoria Teatret
Mandag

19.00: »Transformers: Age of
Extinction« - 3D

Tirsdag

19.00: »Transformers: Age of
Extinction« - 3D

Bent Sørensen er medejer af Tagsnedkeren fra Stenlille, som står for
at skærme af og sætte de nye vinduer i borgerhuset.

I alt skal der skiftes 130
vinduer i borgerhuset, hvor
også Dianalund Bibliotek
holder til.
Både borgerhus og bibliotek holder åbent i de godt
seks uger arbejdet står på.
Tagsnedkeren fra Stenlille
har sørget for, at der er sat
afskærmning op ind mod lokalerne.
- Vi koordinerer med viceværten, hver gang vi flytter
til en ny sektion, så de får
flyttet gardiner og skriveborde, siger Bent Sørensen,
medejer af Tagsnedkeren.

100 gange over grænsen
Det var ansatte i hans firma,
der opdagede, at der er pcb i
vinduerne.
- Vi var gået i gang med at
pille vinduerne ud, men det
var ikke til at rive fra hinanden. Samtidig kunne vi se, at
vinduerne aldrig havde været skiftet, og da vi kom til at
tale om, hvornår rådhuset
blev bygget, besluttede jeg
at køre en prøve ind til teknologisk institut, siger Bent
Sørensen.
Prøven viste, at byggeaffaldet var 100 gange mere
giftigt, end der hvor grænsen går for farligt affald.
Derfor blev arbejdet indstillet, mens Sorø Kommune
fandt ud af, hvad der skulle
ske.
Fundet af pcb betød, at

Thomas Olsen ejer Byg & Service Gruppen, som har specialiseret sig i
at fjerne miljøfarligt materiale.
udskiftningen af vinduerne
blev 450.000 kr. dyrere end
planlagt.
Heldigvis er arbejdet ikke
så besværligt, som det kunne have været.
- Det ser ud til, at det næsten ikke bliver nødvendigt

at skære i træet. Det betyder, at vi undgår det meste
støv, siger Thomas Olsen.
Alt byggeaffaldet bliver
lagt i en aflåst container inden det bliver kørt til Nord
i Nyborg.
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