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der ikke noget nærmere tidspunkt på, men her blev der
set fire mænd klædt i sort tøj.
– Vi har en formodning
om, at det er de samme gerningsmænd. Så hvis nogen
har set noget, hører vi gerne

fra dem, siger politikommissær Kristian Harbo Sørensen.
Politiet kan kontaktes på
telefon 114.

FakTa
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Projekter, der
modtager tilskud under
tilskudsordningen,
skal bidrage til at
nå de overordnede
mål om at fremme
erhvervsudvikling og
forbedre rammevilkårene i
landdistrikterne. Inden for
tilskudsordningen kan
der således ydes tilskud til
projekter, der har til formål:
1. At fremme job- og
vækstskabende
erhvervsudvikling inden for
følgende temaer:
a) Etablering og udvikling
af små virksomheder og
mikrovirksomher.
b) Fremme af
erhvervssamarbejde i
landdistrikterne, herunder
samarbejdsprojekter.
c) Fremme af innovation i
landdistrikterne.

spar-købmand Morten Lang
stod ansigt til ansigt med
fire indbrudstyve natten til
mandag. Arkivfoto:
Lars Fahrendorff

2. At forbedre
rammevilkårerne i
landdistrikterne inden for
følgende temaer:
a) Basale servicefaciliteter
b) Fornyelse af landsbyer
c) Innovation
Koordinator Solvejg Kappel
kan kontaktes på tlf. 7320
2600 eller 2014 8609.
koordinator@laghaderslev-toender.dk

Haderslevs eldrevne dambåd blev sidste sommer en realitet, og har også sejlet denne sommer. Båden er støttet med LAG-midler.
Arkivfoto: jacob schultz

Tre millioner kroner
til at skabe nye jobs
og grøn omstilling

LAG Haderslev-Tønder fået en million kroner ekstra til spændende
projekter. Første ansøgningsfrist den 18. november.
Udvikling

Inge Rogat Møller

irm@jv.dk

ster. Men det værste, hver
gang man har et indbrud,
er alt et andet; reparationer
af døre, udskiftning af låse,
utryghed blandt personalet.
Skrabespil og lidt kontanter
og hvad de tager; det er materielle ting og i princippet
værdiløse i forhold til, hvad
mennesker er. Et indbrud
om natten er altid bedre
end et røveri om dagen. Det
er forsikret og det koster nogle penge, og jeg har en selvrisiko.
Efter indbruddet gik han
hjem og sov.
– Det har været en spændende nat. Men min kone
sov ikke igen. Vi har prøvet
det før. Jeg har arbejdet 25 år

inden for detail. Det sker ikke hver dag, men det sker en
gang imellem. Det kan godt
være der går fem år; men det
sker igen. Politiet var rigtig
hurtigt ude. Men de har ikke tid til efterforskning. Hvis
politiet havde nok ressourcer, så vidste de slemme fyre,
at de blev fanget hver gang,
og så gjorde de det ikke. Hvis
dommen ikke falder straks,
og den ikke er hård nok, så
forstår de det ikke.
Mandag middag var han
så ved at få skiftet samtlige
låse, for tyvene tømte også
hans nøgleboks.
– De tog sgu det hele med,
konstaterer Morten Lang.

Haderslev-Tønder: De 30
millioner kroner, regeringen og erhvervsminister Lars
Kollerup (S) har afsat ekstra i
2020 til projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og
grøn omstilling i landdistrikterne, kommer også grønne
og innovative projekter i Haderslev og Tønder til gode.
- Vi har fået 50 procent
mere, altså en million, og
det betyder, at vi har i alt 3
millioner kroner til at skabe
arbejdspladser, grøn udvikling og bæredygtighed med,
siger en glad LAG-koordinator, Solvejg Kappel, som fortæller, at ingen af pengene
endnu er disponeret.

- Så jeg håber, at man nu
finder de gode projekter
frem og søger, tilføjer hun.
Der er i alt tre muligheder
for at ansøge om pengene,
nemlig 18. november, 8. februar og 5. maj.
- Alle midlerne skal være
øremærket den 1. juli 2020,
oplyser Solvejg Kappel, der
håber, at mange vil byde ind:

grøn omstilling og jobs

- Jeg glæder mig i hvert fald
til at se spændende og gode
ansøgninger, men det er altså ikke nok at skifte to termoruder i et forsamlingshus.
Der skal mere til, understreger Solvejg Kappel, der opfordrer potentielle ansøgere fra Haderslev og Tønder
kommuner til at henvende
sig til hende:
- Så jeg kan være behjælpe-

lig med ansøgningerne.
Den lokale aktionsgruppe
har prioriteret den grønne
omstilling, bæredygtighed
og skabelsen af arbejdspladser. 75 procent af projektmidlerne går derfor særligt
til sådanne projekter.
- Og det må godt være innovative og komme lidt højt
op i flyvehøjden, lyder det fra
koordinatoren, som endnu
en gang understreger, at LAG
Haderslev-Tønder er meget
optaget af at skabe arbejdspladser.

To spændende projekter

Hun peger på to meget forskellige projekter, der har
modtaget LAG-midler, som
har gjort en forskel.
Dambåden i Haderslev
har i alt fået cirka en million
krone på grund af sit grønne

islæt og turisme-aspektet:
- Den eldrevne motor er
enormt fremsynet, og uden
LAG-midlerne var dambåden nok ikke blevet til noget,
siger Solvejg Kappel, der glæder sig over, at båden denne
sommer har haft sin første
hele sæson med mange gæster.
En anden succeshistorie
er virksomheden Retap, der
samlede sine aktiviteter fra
København og Tyskland i
Agerskov i Tønder Kommune. De fire medarbejdere er
lige som omsætningen øget
kraftigt. I dag er der mere end
20 medarbejdere.
I år er der uddelt LAG-midler til 15 projekter. Næsten
tre millioner kroner er delt
ud til store og små projekter

