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ALLERØD-
REDAKTIONEN

LØRDAG
9.00: Hele kommunen: Spild-

opmagerne samler ind til 
loppemarked.

10.00: Allerød Tennisklub: Al-
lerød Tennis Cup.

17.00: Mungo Park: Kvinde 
kend din krop (udsolgt).

SØNDAG
9.30: Allerød Bibliotek: Cy-

keltræning landevej/MTB 
med Allerød Cykle Klub. 

10.00-14.00: Værestedet Kilen 
holder åbent 1. søndag i 
mdr. fra okt.-marts.

11.00-16.00: Blovstrød Hallen: 
Blovstrød Banen kører hver 
time.

14.00-15.00: »Bedsteforældre 
for asyl« demonstrerer 
foran Sandholmlejren.

Allerød Bio
16.00: Poppers pingviner.
19.30: Brudepiger.

Drive In Bio
21.00: Cowboys & Aliens.
21.00: The Zookeeper.
21.00: De satans chefer.

BIOGRAFER

LYNGE: En 13-årig pige blev 
torsdag klokken 13.45 taget 
med fi ngrene lidt for langt 
ned i sminkedåsen i Super-
brugsen på bytorvet. Det 
oplyser Nordsjællands Po-
liti, der også kunne fortælle, 
at pigen, da hun blev taget, 
havde makeup for i alt 450 
kroner på sig. Hendes foræl-
dre og de sociale myndighe-
der er nu kontaktet. 

13-årig fanget 
med fi ngrene i 
sminkedåsen

LYNGE: En 61-årig lokal mand 
blev torsdag klokken 16.55 
stoppet af politiet ved et ruti-
netjek på Uggeløse Bygade. 
Efterfølgende viste der sig 
tydelige tegn på, at manden 
var påvirket af alkohol, og 
han blev efterfølgende sendt 
til hospitalet, hvor han fi k 
foretaget en blodprøve, oply-
ser Nordsjællands Politi.

Stoppet med 
alkohol i blodet

Klima og miljø står 
højt på den interne 
dagsorden hos Alle-
rød-virksomheden 
PP Møbler, som også 
har indgået et mil-
jøsamarbejde med 
Allerød Kommune.

ALLERØD: - Vi har en CO2-
neutral produktion, fordi vi 
bruger vores eget træ, i form 
at træspåner, til at varme 
op med. Dermed udleder 
vi ikke CO2 ved at varme 
op med enten olie eller gas. 
Vi skåner derimod miljøet 
for 40 tons CO2 årligt, siger 
Søren Holst Pedersen, der 
er snedkermester og admi-
nistrerende direktør i PP 
Møbler, som holder til i Al-
lerød.

 Han står og fortæller om 
virksomhedens grønne pro-
fi l foran et stort varmean-
læg, som PP Møbler bruger 
til at varme op med.

- Anlægget er et af de mest 
miljøvenlige af sin slags i 
Danmark, og det forsynes 
hvert år med 110 kubikme-
ter træspåner fra vores egen 
produktion, fortæller Søren 
Holst Pedersen.

Allerød Kommune er en 
del af det tværkommunale 
samarbejde om miljø og kli-
ma Greencities, som inde-
holder 16 mål om, hvordan 
klimaet kan forbedres. Et af 
de mål handler for kommu-
nerne om at inddrage lokale 
virksomheder i kampen om 
en grønnere verden, hvor 
det EU-støttede Carbon20-
projekt spiller en central 
rolle.

- Målet er en reduktion af 
CO2-udledningen med 20 
procent for de deltagende 
virksomheder inden ud-
gangen af år 2013, står der i 
en kommunal skrivelse om 
Carbon20-projektet i Alle-

rød Kommune.

Vindmøller

PP Møbler er en af de virk-
somheder, som er med i Car-
bon20-samarbejdet med Al-
lerød Kommune, men virk-
somheden var i forvejen 
grønnere end de fl este.

- I de 56 år virksomhe-
den har eksisteret, har vi, i 
større eller mindre omfang, 
være bevidste om miljøet. I 
1997/1998 var vi den første 
virksomhed i Danmark, 
som fi k et miljøcertifi kat, 
hvilket blandt andet var 
med til at brande os og vores 
produkter som grønne, si-
ger Søren Holst Pedersen.

PP Møbler fremstiller næ-
sten udelukkende Wegner-
designede stole og borde.

PP Møblers samarbejde 
med Allerød Kommune om 
Carbon20-projektet tog sine 
første spæde skridt i januar 
2011, og for en måned siden 
har PP Møbler underskre-
vet en kontrakt med Allerød 
Kommune om, at man vil ar-
bejde hen imod en grønnere 
virksomhedsprofi l.

- I kontrakten står endnu 
ikke, hvad vi konkret vil 
gøre for miljøet, men vi har 
nogle projekter på bedding, 
som jeg regner med vil ind-
gå i kontrakten i fremtiden. 
Det drejer sig om en skov, 
som vi planlægger at anlæg-

ge. Den skal hedde PP Sko-
ven og kommer til at bestå af 
egetræer, ask og kirsebær-
træer. Desuden går vi med 
nogle planer om at etablere 
to eller tre husstandsvind-
møller 500 meter herfra, 
som vi ville kunne trække 
grøn energi fra, som skal 
erstatte vores nuværende 
strømforbrug, der er den 
meste miljøbelastende post 
ved vores produktion, siger 
Søren Holst Pedersen.

Træ er genialt

Netop skoven, som PP Møb-
ler vil anlægge, vil også bi-
drage til et sundere klima.

- Træ er jordens mest kli-

mavenlige byggemateriale. 
Træet suger nemlig CO2 til 
sig fra luften, som så lagres 
i træstammen og senere i de 
produkter, som bliver lavet 
af træet. Når træet så sene-
re bliver brugt som brænd-
sel, vil det kun udlede den 
mængde CO2, som det su-
gede til sig. Det er jo genialt, 
siger Søren Holst Pedersen.

Han har endnu fl ere grøn-
ne ambitioner end blot vind-
møller og beplantning af 
skov på hjernen.

- Hvis kommunen på et 
tidspunkt får anskaffet sig 
el-biler, vil vi også være vil-
lige til at gå med i det pro-
jekt, siger Søren Holst Pe-
dersen. nhh 

PP Møbler har klima på hjernen

Helle Helles seneste 
roman kommer til 
Mungo Park i det 
nye år, efter Alle-
rød-teatret har købt 
rettighederne.

ALLERØD: Mungo Park har 
købt rettighederne til Helle 
Helles seneste roman »Dette 
bude skrives i nutid«. Det 
er første gang Helle Helles 
litteratur dramatiseres til 
teatret.

Romanen udkom i april 
2010 og blev modtaget med 
begejstring. Politiken gav 
topkarakter med seks hjer-
ter, mens Berlingske anbe-
falede bogen som en »Virke-
lig skøn læseoplevelse« og 
gav fem stjerner. Jyllands-
Posten gav Helle Helle titlen 
som »uoffi ciel danmarksme-
ster i antydningens kunst«, 
mens Information kaldte 

bogen for »Et slankt og non-
chalant mesterværk fra 
Helle Helles hånd«. Nu bli-
ver den succesfulde roman 
til en teaterforestilling.

- Min nye roman skal dra-
matiseres. For mig lyder det 
umuligt. På den anden side 
er det Mungo Park, der skal 
gøre det. Jeg er fuld af for-
ventning, siger Helle Helle.

Det er Mungo Parks direk-
tør Martin Lyngbo, der skal 
stå for både dramatiserin-
gen og iscenesættelsen. 

- For mig at se er Helle 
Helle den bedste nulevende 
sprogbruger, vi har. Der er 
derfor både ærefrygt og be-
gejstring forbundet med at 
skulle arbejde med litterært 
materiale af så høj kvalitet, 
siger Martin Lyngbo.

21-årig pige

»Dette burde skrives i nu-
tid« følger den 21-årige Dor-

te Hansen, som bor til leje i 
Glumsø på Vestsjælland. 
Hver dag tager hun toget til 
København for at passe sit 
studie, men når sjældent 
frem til universitetet. Der er 

meget, der forstyrrer - for-
tiden, forældrene på trap-
petrinet og godstogene, der 
kommer buldrende natten 
igennem.
Prøverne starter til oktober 

og den forventede premiere-
dato er sat til den 29. februar 
2012.
Helle Helle debuterede i 
1993, efter en karriere som 
forfatter af lejlighedssange, 
med »Eksempel på liv« og 
har siden udsendt novelle-
samlingerne »Rester« i 1996 
og »Biler og dyr« i 2000. Ro-
manen »Hus og hjem« kom i 
1999 efterfulgt af en række 
udgivelser sluttende med 
»Dette burde skrives i nu-
tid«. Helle Helle har modta-
get en række priser og præ-
mieringer, blandt andet Kri-
tikerprisen, PO Enquist-pri-
sen, Beatriceprisen og Otto 
Rungs Forfatterlegat. Hun 
var nomineret til Nordisk 
Råds Litteraturpris i 2009 
og er tildelt livsvarig ydelse 
af Statens Kunstfond.

nhh 

Helle Helle indtager Mungo Park

Helle Helle ved siden af Mungo Parks direktør Martin Lyngbo.  
 Foto: Mungo Park

Søren Holst Pedersen, der er snedkermester og administrerende direktør i PP Møbler, giver gode tips til sin søn, Kasper Holst Pedersen.  
 Foto: Thomas Arnbo


