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INDLAND • •  Alt er næsten klar
Mindst 100 stats- eller regeringschefer kommer til 
klimatopmøde i København, hvor alt er ved at være 
klar i Bella Centret.  side 10

Lions Julelotteri kører nu på de sidste tre uger af 
salgsperioden. Lotteriet, som afvikles i samarbejde 
med Folketidende, har i over 25 år været en fast be-
standel af aktiviteterne op til jul. Lodsedlerne kan 
købes i banker, kiosker, dagligvarebutikker og spe-
cialforretninger over hele Lolland Falster til og med 
22. december.

Lodsedlen er et skrabelod, så man kan straks se, 
om man har vundet en af de mange fi ne gevinster 
sponseret af forretningsdrivende, eller pengepræ-
mier, som der også er mange af. Gevinstnumrene 
kan ses i den med Folketidende udsendte gevinst-
avis eller på www.lions-lf.dk.

Den 23. december kan man i Folketidende se, om 
man har vundet en af hovedgevinsterne på hen-
holdsvis 25.000 kroner og 2 x 5.000 kroner. Over-
skuddet fra lotteriet går ubeskåret til Lions hjælpe-
arbejde lokalt, nationalt og internationalt.

Slutspurt for julelotteri

LOLLAND   En grøn, 
oppustet ballon af 

“normal størrelse” viser på 
Toyotas stand, hvor me-
get 20 gram af den store 
klima-skurk, CO2, fylder. 
Ved siden af på standen på 
klimamessen i København 
står bilfi rmaets elbil iQ, 
der lanceres i 2012 og som 
man kan køre CO2-netu-
ralt i, hvis man da tanker 
“grøn” strøm til den.

I 100 m2 bolig og 100 m2 
have viser Home Green 
Home,  hvordan man kan 
indrette hus og hverdag 
udelukkende med pro-
dukter, som ikke skader 
miljøet, menneskene eller 
klimaet, og som allerede er 
tilgængelige i dag. Og det 
gælder alt fra byggemate-
rialer over maling til tøj og 
tandbørsten. 

På klimamessen har bør-
nene også deres eget bidrag 
til klimadebatten: Spar på 
vandet, gå i bad sammen, 
er et af budskaberne fra 
deres maleworkshop.

 Men kan man gøre en 
dyd ud af nødvendighe-
den og bruge de ventede 

klimaforandringer til at få 
det bedste ud af det? Det 
er Lolland Kommune med 
til at give et bud på. Fire 
forskellige projekter blev 
fremlagt på klimamessen 
fredag. I løbet af 100 år 
ventes havvandet at stige 
0,75 til 1 meter og mæng-
den af nedbør vil stige med 
otte til ni procent, forven-
ter eksperterne.

Mange steder - blandt an-
det på Lolland - vil det ikke 
kunne betale sig at forsøge 
at pumpe vand væk mere, 

og Lolland Kommune gi-
ver i stedet et bud på, hvor-
dan man kan indtænke 
naturens præmisser - deri-
blandt oversvømmelser - 
og altså acceptere, at ver-
den forandrer sig.

Fire fi rmaer, Niras kon-
sulenterne, Cowi A/S, 
Grontmij I Carl Bro og Sbs 
rådgivning har allet fået 
til opgave at bruge Ydø 
ved Albuen på Vestlolland 
som eksempel. Ydø er et 
inddæmmet område un-
der kote 0, der omfatter en 

campingplads, et sommer-
husområde og et område, 
udlagt til feriebebebyg-
gelse.

Der er dog ikke planer 
om, at de foreslåede ek-
sempler skal realiseres der. 
De skal bruges som inspi-
ration til planlægningen af 
områder med lignende ge-
ografi ske forudsætninger.

Alle fi re fi rmaer lukker 
vandet ind igen i det ind-
dæmmede område - men 
gør det under kontrollerede 
forhold og skaber øer som 
før inddæmningen. Huse 
på stolper og husbåde går 
igen i fl ere af forslagene.

Sammen med øvrige 
ideer fra ind- og udland 
samler de nu i en eksem-
pelsamling, som vil blive 
videreformidlet til ind- og 
udland.

Miljøministeriet har væ-
ret medfi nansierende på 
projektet, og KL fungerer 
som samarbejdspartner. 
Nu kobles Verdensbanken 
og OECD også på.

MARIANNE KNUDSEN
mk@folketidende.dk

Klima-demonstrationsprojekter fra Lolland ud til hele verden 

Ta’r hånd om havstigning 

I fi rmaet Niras bud på en klimasikret ferieby fungerer indsøerne 
mellem øerne som rekreative områder for kanosejlads, fi skeri 
mv., men også reservoirer, der kan håndtere ekstrem-regn. Om-
rådets naturværdier højnes ved nye strandsøer, der med grønne 
korridorer forbindes til de eksisterende naturarealer langs diger-
ne.  FOTO: JAN KNUDSEN 

Hver dag,
mandag til fredag!

business i FOLKETIDENDE 

JULETILBUDFANTASTISK

I december bliver Rostock omdannet til det rene juleeventyr. Bjældeklang, juleknas og nisser i alle af-
skygninger invaderer gaderne og giver alle med hang til jul fuld valuta for alle pengene. Lige nu giver 
Scandlines maden på ud- og hjemturen for 2 personer i restaurenten om bord, og ydermere giver vi 
dig 20% på dine parfume og kosmetikkøb om bord, når blot du køber for mere end DKK 1000,-*.  
Julekupbilletten bestilles på www.scandlinestrips.dk. God fornøjelse og god jul.
*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

JULEKUPBILLET :
GEDSER-ROSTOCK T/R
STOR BRUNCHBUFFET FOR 2 
VALGFRI HOVEDRET FOR 2

KUN DKK 700,-
Gælder mandag - onsdag til og med 16. december 
kl. 09.00 og hjemrejse kl. 17.00 eller 19.00
Personbil under 6 meter max 9 personer


