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PÅ MÆRKERNE

Af Peter Klar

CARBON20  Allerød Kommune 
har haft samlet de lokale Car-
bon20-virksomheder til erfa-
ringsudveksling og teknisk 
"nørde"-møde hos Krøll Cranes 
i Vassingerød.

Efter netværksmødet er Alle-
rød Kommunes lokale Car-
bon20-projektleder Per Møller 
optimistisk omkring de lokale 
virksomheders arbejde med at 
nedbringe CO2-udledningen.

"Jeg forventer, at vi samlet 
vil nå målet på en 20 procents 
reduktion af CO2 udledningen. 
Det er fedt at høre om virksom-
hedernes gode idéer og tiltag. 
Jeg er sikker på, at andre virk-
somheder i Allerød Kommune 
vil blive inspireret til nye tiltag 
og grønnere tankegang," siger 
Per Møller.

Mødets overordnede tema 
var tekniske løsninger og 
erfaringer.

"Jeg kan varmt anbefale at iso-
lere med papiruld," sagde Søren 
Holst Pedersen fra PP Møbler, 
mens Nils Henrik Christiansen 
fra V.B. Byggeindustri fortal-
te om sin virksomheds positi-

ve erfaring med at få installeret 
udeføler på oliefyret.

Svend Erik Vedsø fra Guldager 
fortalte om valget af nye service-
vogne, medarbejderinddragelse 
og "kør grønt"-kurser for virk-
somhedens kørende montører.

Herudover blev emner som 

LED-belysning og strålevarme 
også ivrigt diskuteret.

"Formålet med at holde den-
ne slags praktisk orienterede 
netværksmøder er, at virksomhe-
derne får mulighed for at inspi-
rere hinanden til at tænke grøn 
vækst," siger Per Møller.
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21 lokale virksomheder fra en bred vifte af brancher er med i  ■

Carbon20-projektet i Allerød Kommune.
Deltagerne forpligter sig til at arbejde for at reducere deres CO2- ■

udledning med 20 procent i perioden 2011-2013.
Baggrunden er, at Allerød Kommune har som mål at reducere det  ■

samlede CO2-udslip inden for kommunegrænsen med 25 procent 
i perioden 2006-2015.
Allerød Kommune ønsker at være tæt på CO2-neutral inden 2030. ■

FAKTA

Af Peter Klar

HØVELTE  Et nyt forsvarsforlig, 
der skal spare 2,7 milliarder 
kroner på forsvaret, skal for-
handles, og fl ere partier har 
meldt sig parate til at diskute-
re lukning af kaserner.

I en af de mulige modeller, 
forsvarsminister Nick Hække-
rup har fået analyseret, er der 
ifølge Jyllands-Postens oplys-
ninger lagt op til, at Livgar-
dens kaserne i Høvelte bliver 

lukket, og soldaterne fl yttes til 
Vordingborg, mens Livgardens 
vagtkompagni dog forbliver i 
Gothersgade i København.

Det får Allerøds borgme-
ster Erik Lund til at gå på 
barrikaderne

"Hvordan man overhove-
det kan foreslå lukning af den 
sidste kaserne i Københavns-
området, er mig en gåde. I den 
forbindelse har jeg udfærdi-
get et notat, der beskriver kon-
sekvenserne af en lukning af 

Garderkasernen i Høvelte. 28. 
august har jeg holdt et møde 
med den konservative for-
svarsordfører Lene Espersen, 
hvor jeg fremlagde mit notat, 
og 5. september mødte jeg 
DF's Søren Espersen ved fejrin-

gen af de hjemvendte solda-
ter fra Afganistan. Samme dag 
sendte jeg mit notat til ham," 
siger Erik Lund.

I notatet peger han blandt 
andet på værdien af garder-
ksernens nærhed til Køben-

havn i forbindelse med ter-
roraktioner i København:

"I betragtning af, at vi lever 
i en terrortid og i en tid med 
fanatiske mennesker som 
Anders Breivik i Norge, så er 
Livgardens enheder på Gar-
derkasernen i Høvelte reelt de 
eneste militære enheder, der 
kan komme hovedstaden til 
hjælp ved et terrorangreb. Det 
er naturligvis politiets opga-
ve, men vi kunne se ved Brei-
viks angreb i Norge, at her 
blev Kongens Garde sat ind i 
beskyttelsen af regeringskvar-
teret, til støtte for politiet. Det 
var netop Kongens Garde, for-
di den er det eneste større regi-
ment, der er tilbage i hovedsta-

den. De er placeret i en afstand 
fra centrum af Oslo, der sva-
rer til afstanden fra Høvelte til 
Centrum. Fjernes Livgarden fra 
Høvelte, er er ingen enheder - 
andet end Hjemmeværnet - 
der kan støtte politiet i Køben-
havn. Måske endnu vigtigere 
- såfremt der sker et angreb 
på Kongehuset i København, 
er det planen, at der hurtigt 
skal sendes forstærkning fra 
Høvelte til København. Flyttes 
Livgarden væk fra Høvelte, vil 
vores kongehus uvægerligt bli-
ve mere udsat for, at der ikke 
umiddelbart vil kunne komme 
enheder til støtte," hedder det 
i det notat, Erik Lund har fået 
udfærdiget.

Lund: Høvelte støtter København i en terrortid

Krøll Cranes Direktør Henrik Nielsen viser lokale virksomhedsejere 
rundt i de enorme produktionshaller, mens han fortæller om, hvil-
ke tanker Krøll Cranes har gjort sig omkring energiforbedringer.

Lokale virksomheder netværker i kamp mod CO2

Ifølge Allerøds borgmester vil en lukning
af garderkasernen i Høvelte gøre Kongehuset
og København mere sårbar over for terror og 
"fanatiske mennesker" som Anders Breivik

Vellykket netværksmø-
de i Carbon20-gruppen 
hos Krøll Cranes


