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SE FLERE 
BILLEDER PÅ

LØRDAG
10.00-11.00: Allerød Biblitek: 

Tumlerier med Spillebillen 
(1-3 år).

10.00-15.00: Centerhallen: Al-
lerødmessen

Allerød Bio
16.00: Min Søsters Børn i 

Afrika

19.30: A Good Day To Die Hard

SØNDAG
16.00: Koncert v. Andreas Bor-

regaard, Engholmkirken

De to kendte herrer fra Allerød, 
forfatter Jussi Adler-Olsen og 
borgmester Erik Lund fl ankerer 
her Lone Kelstrup, som er  pro-
jektleder for det landsdækkende 
projekt Carbon20. De tre ud-
gjorde juryen, der har udvalgt 
de virksomheder, der har fået 
Carbon20 priserne.
 Foto: Allan Nørregaard

ALLERØD: Jussi Adler-Olsen 
har for anden gang vundet 
titlen som danskernes ynd-
lingsforfattere. Han vandt 
også i 2011. Fra november til 
januar måned havde alle be-
søgende på bog og idés hjem-
meside samt alle fans på Bog 
og idés facebook-side mu-
lighed for at være med til at 
kåre årets danske forfatter 
i 2012. Årets danske forfat-
ter 2012 modtager - ud over 
hæderen - et smukt maleri 
af kunstneren Wilmantas 
samt et gavekort på kr. 5.000 
til Bog og Idé. 

Adler-Olsen 
er danskernes 
yndling

ALLERØD: Både en rød Mas-
sey Ferguson traktor og en 
efterspændt grøn skovvogn 
fi k dækkene skåret op nat-
ten til tirsdag, da maskine-
riet holdt ved Kongevejen. 
Det oplyser Nordsjællands 
Politi.

Traktor fi k dæk 
skåret op

KLIMAEVENT: PP 
Møbler, Krøll Cra-
nes og en frisør fik 
miljøpriser på Alle-
rødmessens første 
dag.

ALLERØD:  Det vrimlede 
med lokale og mere globale 
kendisser i Centerhallen, 
da årets Allerød Messe i 
går blev skudt i gang med 
uddelingen af de to Carbon 
20-priser og en ekstra, sær-
lig jurypris.

Landet i Allerød var nem-
lig Danmarks klimagiraf 
nummer ét, den danske kli-
makommisær i EU, Connie 
Hedegaard. Hendes opgave 
var at dele priserne ud - en 
jury bestående af byens 
borgmester, Carbon20-pro-
jektets leder og landets må-
ske mest populære forfatter 
Jussi Adler havde allerede 
besluttet, hvem der skulle 
have priserne.

En økofrisør
Vinderne blev den kendte 
virksomhed PP Møbler, som 
fi k Carbon 20’s Innovative 
Pris og Krøll Cranes, som 
fi k den tekniske pris. Der-
udover havde juryen beslut-
tet sig for at lave en Juryens 
Specialpris til Allerøds før-
ste økologiske frisør, Tina 
Burchhardt, der har Chac 
Moll Frisørsalon.

Krøll Cranes fi k prisen for 
at tage energibesparelser al-
vorligt i et marked, som iføl-
ge juryen ikke er kendt for 

at have miljøet som første 
prioritet. Planerne for 2013 
er at spare 29 tons CO2 ved 
at ændre på belysningen i 
produktionshallerne.

Det gamle familiefi rma PP 
Møbler, som stadig produce-
rer sine danske designklas-
sikere midt i Allerød, fi k den 
innovoative pris for 15 års 
seriøst arbejde med klima-
indsatser. Sidste år lavede 
PP Møbler sin egen skov, 
fyldt med træer som optager 
CO2, og som på et tidspunkt 
kan blive til fl ere møbler i 
hænderne på PP Møblers 
medarbejdere.

Men hvad fi k så en klima-
kommisær til at bruge tid til 
at tage helt fra Bruxelles til 
Allerød for at uddele et par 
priser?

- Det med tid er jo svært. 
Men det er det her, det hand-
ler om. Jeg kan godt sidde i 
EU og prøve at lave lovgiv-
ning, der skal ændre noget. 
Men i sidste ende er det ikke 
noget værd, hvis der ikke er 
nogen, der får det til at ske. 
Så det er skønt at se, at der 
faktisk er nogle mennesker, 
der har forstået at fi nde nog-
le løsninger. Det kommer 
ikke fra politikerne, det 

kommer fra nogle menne-
sker, der får en god idé og får 
ting til at ske, sagde Connie 
Hedegaard blandt andet.

Kunne ikke sige nej
Men hvad får så en bestsel-
lerforfatter til at stille op 
som jurymedlem i en kom-
munal klimakonkurrence?

I november sidste år, da 
Jussi Adler-Olsens seneste 
roman kom på gaden  meld-
te han ud, at han de næste 
mange måneder ikke skulle 
andet end at arbejde på sin 
næste roman om Afdeling 
Q.

- Det er rigtigt, jeg skul-
le egentlig ikke være her. 
Men det var for spændende 
at sige nej til, siger forfat-
teren, som har meget mere 
end krimithrillere på cv’et. 
I hans fortid gemmer sig-
blandt andet en  tid som be-
styrelsesformand og med-
ejer af et tysk solcellefi rma.

- Solceller blev på det tids-
punkt subsideret, så vi byg-
gede en stor virksomhed op 
rigtigt hurtigt, siger Jussi 
Adler-Olsen, som også er 
engageret i at udvikle ener-
gihuse med sit fi rma jussi.
energy, som snart kan snart 
præsentere en prototype.

- Det ligger mig meget på 
sinde at arbejde med miljø 
og bæredygtige projekter. 
Det er også fornuftigt ud 
fra et forretningsmæssigt 
synspunkt at gøre det. Og 
det skal være nu. Når jeg ser 
på min søn og hans jævnald-
rende, har jeg ikke lyst til at 
se passivt til og overlade alt 
det skrammel til dem, siger 
Jussi Adler-Olsen.

Han glæder sig over at 
kunne være med til at skabe 
interesse for Carbon20-pro-
jektet i Allerød Kommune.

- Hvis sådan en konkur-
rence kan hjælpe til at få 
små kreative virksomheder 
til at være med, så har vi op-
nået meget, siger han.

mulvad

Allerødmessen har åben i 
dag fra 10-15. Her kan man 
blive inspireret til at spare 

på energien i hjemmet , i ha-
ven og i trafi kken.

Connie og Jussi delte priser ud

Kasper Holst Petersen, som er 3. generation i PP Møbler, modtog Carbon 20 prisen fra klimakommisssær 
Connie Hedegaard.  Foto: Allan Nørregaard

ALLERØD: Flere steder i Al-
lerød har det ikke været 
muligt at hente skraldet på 
grund af glatte eller ufrem-
kommelige veje. Derfor kan 
man midlertidigt sætte af-
faldssække ud til nærmeste 
vejhjørne, senest klokken 8 
på afhentningsdagen, hvor 
det vil blive samlet op. Det 
oplyser Allerød Kommu-
ne på sin hjemmeside, hvor 
man kan se en liste over de 
berørte veje.

Sæt skraldet på 
hjørnet


