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24. november 2015 - nej, ovenstående er dog fra branden hos ”Lystrup Grossisten”



  



  

...men den 24. november 2015 var der udslip af 3.000 liter 
”sodavandsekstrakt” på adressen Valdemar Henriksens Vej 4 
i Maribo.

Mads Davidoff og jeg havde, som noget helt naturligt for 
nærmeste naboer, forventet at vi blev orienteret af Lolland 
Kommune's miljøafdeling om dette udslip…

...men nej.

Vi var, efter ca. ½ år, nødt til selv at rette henvendelse til Lolland 
Kommune for yderligere oplysninger - oplysninger der må 
betragtes som noget mangelfulde og utroværdige.
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”Opkant” der kan tilbageholde spild fra 1 beholder.
Jo farligere væsker - jo mindre krav til opsamling eller… ?



  



  



  

?



  
Det er logik at begge dele ( de gule markeringer ) ikke kan 
passe.



  



  

Jeg troede, fejlagtigt kan jeg nu se, at Lolland Kommunes 
administration var vort fælles serviceorgan der kunne  
hjælpe med troværdig information i føromtalte sag.
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”Drypplads” for at hindre nedsivning af olie fra behandlede biler…
...men hvad hjælper det, når naboen lader hånt om beskyttelse af 
eksternt miljø ?



  

Jeg har haft en forventning om at videreførelse af Jørns Auto med 
en ung person i spidsen kunne være en mulighed -

...en ung der kunne få en bedre start end jeg har haft…

...men nej - nu er der ( sandsynligvis ) ingen der vil ”røre” 
ejendommen med en ildtang, hvilket jeg har fået det første bevis 
på.
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Der er flere ting der undrer mig - mest mest det at 
sagsbehandleren til mig telefonisk har udtalt : ”..jeg kan forstå 
at I har et horn i siden på Søren”.

”I” er i denne forbindelse Mads Davidorff og jeg.

Nej det har vi ikke - vi kæder blot udslippet sammen med 
tidligere iagttagelser med bl.a. luftformigt udslip der gjorde 
færdsel bag vort værksted uudholdeligt og medarbejdere fra 
Rovesta Miljø der ”har stået på hovedet i kloaker” i området på 
alle tider af døgnet.
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I privat regi har samme sagsbehandler udtalt til en ledende 
medarbejder hos ”Davidoff Maskinfabrik” : ”Hvorfor driver 
Mads og Jørn hetz mod Søren ?”.

Ja, igen fejlagtigt, troede jeg at Lolland Kommunes 
administration ( og i øvrigt også andre kommuners ) var 
upartiske.

Indrømmet - jeg er blevet klogere med tiden - mgt klgr.
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”Pudsigt” at der skulle prøvebores så langt fra ”kernen” som 
muligt.
Ydermere har vi fået oplysninger af LK omkring 
strømningsretninger i vandårer der er modstridende.



  

Fremtid ?

Sidste mand ( det bliver mig ) lukker og slukker…

...men jeg slår ikke alarmen til - det er der ingen grund til.
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...jeg er jo i ”livets efterår” - ...

...sammenlign blot træerne ovenfor med min ”frisure” - eller 
mangel på samme - mine muligheder mht. værksted er 
begrænsede



  

”Sidste skud i bøssen” : Jeg er i dialog med min 
brancheforening og håber på hjælp gennem mit medlemskab af 
DBR.



  

...alternativt at ”flytte hjem” med ”resterne”



  

7. Ingen kritik uden et forslag.
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Såfremt mindre virksomheder er ønskelige i vort område 
kunne dialog / information på et niveau alle forstår være en 
løsning.

Jeg ved selv fra vor PAVA organisation hvor lidt der skal 
lyttes for at en virksomhedsejer føler sig ”hørt”.

Håndværksrådet har i en undersøgelse stillet spørgsmål til 
Lolland Kommune om der er en politik for at fremme 
SMV'er 

- spørgsmålet burde måske være stillet omvendt !



  

Mails, breve ( nej - de kommer nok ikke frem til modtager ) 
og lignende er fint - men er noget gået i hårdknude ( eller er 
ved det ), er et personligt møde det eneste rigtige…

...f.eks. : ”Jørn, nu laver du kaffe til klokken 10 i morgen 
- jeg kommer med kage og så får vi løst det problem én 
gang for alle”.
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Samtale fremmer forståelsen..

… som Monique Moullé-Zetterström ( direktør for 
mobilselskabet ”Mobilix” ) sagde i tv - reklamer
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Arbejds - Tilsynet ”har set lyset”.
Kontrol - ja, men også dialog om fremtidige investeringer 
i arbejdsmiljø - og rådgivning om samme - f.eks. hos xx 
har jeg set ?? - og det fungerer godt.



  

Over and out
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