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LåsTrUp: Ganske som ventet fik en 
lodsejer nord for Låstrup, der har øn-
sket at etablere fire store vindmøller, 
som kan dække det årlige elforbrug 
for godt 10.000 husstande, et afslag 
på ansøgningen fra Viborg Kom-
mune.

Det blev resultatet af en timelang 
debat på onsdagens byrådsmøde, 
hvor kun to medlemmer - SF’s Kai O. 
Andersen og Flemming Gundersen 
fra Enhedslisten - stemte for indstil-
lingen fra klima- og miljøudvalget 
om, at planlægningen skal fortsætte  
- blandt andet med en såkaldt VVM-
redegørelse, der beskriver projektets 
indvirkning på miljøet.

Socialdemokraterne undlod at 
stemme med henvisning til, at der 
ikke foreligger et kvalificeret grund-
lag at træffe en beslutning på, fordi 
der ikke er udarbejdet en VVM-rede-
gørelse.

Partiet var også indstillet på at føl-
ge en opfordring fra lodsejeren om 
at udsætte sagen med henvisning til, 
at der er kommet nye oplysninger 
i sagen. Men den opfordring blev 
nedstemt af byrådets flertal. /6

Nej til vindmøller 
i Låstrup
En lang debat til onsdagens byrådsmøde endte 
med et nej til fire store vindmøller ved Låstrup. 

Det blev til et nej til fire store vindmøller ved Låstrup. Arkivfoto.

umaa.dk

Find det i Ugeavisen 
Møldrup-Aalestrup
umaa.dk

HUSK!
VI HAR MANGE FORSKELLIGE

HJEMMELAVEDE BURGERE

MED HJEMMELAVET TILBEHØR

Se menuen og andre forslag på
www.moeldrupkro.dk

Tlf.: 8669 2367
PÅ GODT GENSYN IKROGRILLEN

Jernbanegade 14 · 9632 Møldrup
Se menuen og andre forslag på www.moeldrupkro.dk

Kr.65,-

Prøv vores
lækre
hjemmelavede
AMERICAN
PULLED PORK
af nakkekam. Serveres i lækker
bolle med hjemmelavetcoleslaw,
iceberger, B.B.Q. ketchup
og løg. Dertil lidt
pommes frites.

Dagens middag
denne uge:

Torsdag:
Stegt flæsk m. persillesovs
Fredag: Hvidkålsrouletter
Lørdag : Skinkeschnitzel

m. brasede kartofler,
salat og bearnaise.

Kr. 65,-
Søndag:

Indbagt farseret mørbrad.
Kr. 70,-

HVAM SLAGTERI & GÅRDBUTIK
VI HOLDER ÅBENT ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG KL. 10-17

SUPERBILLIGT

KUN 325,-

Gl. Viborgvej 86 · Hvam · Tlf. 9864 8003 · Mød os på

Tilbuddene gælder 1. - 3. februar

EPAKKEN U

Bestil
venligst

ugepakken i
forvejen...

KRYDDERKAM
Ca. 2,2 – 2,5 kg

Pr. stk. kun99,-

00 g friskhakket oksekød, 8-10% fed
800 g friskhakket svinekød, 8-10% fed

Ca. 1 – 1,2 kg krydderkam
2 x 500 g medister (frost)

4 stk. kyllingebryst
4 stk. skinkerulle

m. ost, bacon, tomat
4 stk. oksesteaks

SVINEFARS
10-12% fedt

5 kg 110,-
FRIT VALG
FADKOTELETTER
SKINKESTRIMLER
REVELSBEN
2 kg i pose

Kun7995
KALVE
WIENER-
SCHNITZLER
Pr. stk. 35,-
Tá 4 stk. for

100,-
Laila og Jørgen

Hoved den 14, Sk ls · Tlf. 8669 0202

Dagens
middag

55 k . p . kuve t
Leve es graTiS Sk ls by

kl. 17.00 - 18.30

Onsd den 1. feb u : P ne ede kotelette
To sd den 2. feb u : ½ kyll n
F ed den 3. feb u : Mø b d yde
Sønd den 5. feb u : Flæskeste
M nd den 6. feb u : Bolle k y
T sd den 7. feb u : F sspyd
Onsd den 8. feb u : B ksem d
To sd den 9. feb u : H mbu e y
F ed den 10. feb u : Ste t flæsk
Sønd den 12. feb u : Kåldolme e
M nd den 13. feb u : Fyldte p ndek e
T sd den 14. feb u : i sk stuvn n
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Låstrup/Viborg: Ganske som 
ventet fik en lodsejer nord 
for Låstrup, der har ønsket at 
etablere fire store vindmøl-
ler, som kan dække det årlige 
elforbrug for godt 10.000 hus-
stande, et afslag på ansøgnin-
gen fra Viborg Kommune.

Det blev resultatet af en ti-
melang debat på onsdagens 
byrådsmøde, hvor kun to 
medlemmer - SF's Kai O. An-
dersen og Flemming Gunder-
sen fra Enhedslisten - stemte 
for indstillingen fra klima- og 
miljøudvalget om, at planlæg-
ningen skal fortsætte  - blandt 
andet med en såkaldt VVM-
redegørelse, der beskriver 
projektets indvirkning på mil-
jøet.

Socialdemokraterne und-
lod at stemme med henvis-
ning til, at der ikke foreligger 
et kvalificeret grundlag at 
træffe en beslutning på, fordi 
der ikke er udarbejdet en 
VVM-redegørelse.

Partiet var også indstillet 
på at følge en opfordring fra 
lodsejeren om at udsætte sa-
gen med henvisning til, at der 

er kommet nye oplysninger i 
sagen. 

Men den opfordring blev 
nedstemt af byrådets flertal 
blandt andet med henvisning 
til, at lodsejeren ikke havde 
anført, hvilke nye oplysninger, 
der er i sagen.

 I den borgerlige gruppe var 
kun Venstres Nina Hygum 
enig med Socialdemokra-
tiet, SF og Enhedslisten i, at 
sagen burde udsættes.

undrer sig over nej
Socialdemokraternes grup-
peformand Per Møller Jensen 
undrede sig over, at flertallet 
vil lukke sagen, før den er or-
dentligt belyst. Og han undre-
de sig også over, at alle partier 
erklærede sig som tilhænge-
re af alternativ energi og grøn 
omstilling.

- Men, når det kommer til 
vindmøller, siger I alligevel 
nej, konstaterede gruppefor-
manden, der blev suppleret 
af sin partifælle, Mads Panny, 
der mente, at flertallet ikke 
tager det grønne ansvar alvor-
ligt.

De konservatives Nikolai 
Norup argumenterede med, 
at en placering i Låstrup er for 
tæt på beboede områder, og 
at partiet siger nej, fordi ingen 
kan udelukke, at vindmøller 
udgør en sundhedsrisiko for 
både mennesker og dyr.

protester har gjort indtryk
DF's Ove Kent Jørgensen er-
kendte, at de mange lokale 
protester har gjort indtryk og 
understregede, at partiet ikke 
har noget imod vindmøller 
som sådan.

Michael Nøhr fra Venstre 
afviste at bruge tid og penge 
på en såkaldt VVM-redegørel-
se med henvisning til, at møl-
lerne er placeret forkert.

Flemming Gundersen 
kaldte det besynderligt, at fler-
tallet siger nej uden at konse-
kvenserne er belyst nærmere 
og så opfordrede han til, at 
kommunen går i dialog med 
Forsvaret om at bruge noget af 
det store militære øvelsester-
ræn vest for Viborg til at op-
stille vindmøller langt væk fra 
de nærmeste naboer.

Ingen vindmøller  
i Låstrup
det borgerlige flertal i byrådet vender tommelen nedad for 
projektet med fire store vindmøller på op til 150 meters højde. 
så projektet droppes nu uden yderligere undersøgelser.

Omkring 20 borgere fra Låstrup-området havde taget turen til byrådsmødet i Viborg. Foto: Morten Dueholm 

Søgjobpå
Læsmere om
stillingen på:
jfmedier.dkEn del af Jysk Fynske Medier

BUDNET.DK SØGER

Budleder til Viborg
Jysk Fynske Medier er en virk-
somhed dannet ved en fusion
mellem Jyske Medier, Fynske
Medier og Syddanske Medier.

Senest er Midtjyske Medier
kommet med i familien.
Det nye mediehus er landets
næststørste med en budget-
teret omsætning på 2 milliarder
kroner og omkring 1700
medarbejdere.

Koncernen udgiver 13 dagblade
med et læsertal på en gen-
nemsnitlig hverdag på 475.000
og på en gennemsnitlig søndag
på 347.000. Hertil kommer 64
ugeaviser med et samlet oplag
på mere end 1,7 millioner
eksemplarer, ligesom
koncernen ejer 5 lokalradioer
med et gennemsnitligt estim-
eret ugentligt lyttertal på mere
end 700.000. Hertil kommer
en bred palet af digitale medier
med mere end 1,5 million
brugere og mere end 89
millioner sidevisninger.

Endelig ejer Jysk Fynske Medier
distributionsselskaber, et
reklamebureau, et webbureau,
grafiske virksomheder, trykkerier,
filmselskaber og andre medie-
relaterede virksomheder.

Budnet er en del af Jysk FynskeMedier og er Danmarks største
eftermiddagsdistributør af dagblade.
Vi søger enmedarbejder til daglig kontakt med voresmange dyg-
tige avisbude og vognmænd. Se gerne budnet.dk for yderligere
information om os. Ansættelse i Viborg-afdelingen hurtigst muligt.

Om jobbet:
• Den daglige kontakt med bude herunder ansættelser og
afskedigelser

• Reklamationsbehandling
• Afsætte ledige ruter/finde afløsere
• Sikre, at tidsfrister overholdes
• Optimere herunder sikre, at distributionens bud- og
vognmandskorps benyttes på bedste vis i dagligdagen

• Løn efter kvalifikationer

Faglige kvalifikationer:
• Du skal kunne kommunikere på engelsk
• Rutineret bruger af almene it-systemer
• Engagement i foreningslivet vil være en fordel
• Du skal have lokalkendskab og være bosiddende i Viborg

Ansøgning
Send din ansøgning og CVmed emnefeltet ”Budleder” til
job@jfmedier.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte distributionslederMads Simonsen på
tlf. 27 74 83 13 eller påmail masi@budnet.dk.
Ansøgningsfristen er 10. februar 2017.
Vi indkalder løbende til samtale og afslutter rekrutteringsproces-
sen, når den rigtige kandidat er fundet.


