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Det sker typisk lige omkring sommerferien, og vi tænker, at det måske er, fordi der er nogle unge, 
der keder sig, siger Gitte Stryger

NYSTED  Foreningen Nysted Vandtaarn 
har taget hul på sommersæsonen i det 
gamle, gule vandtårn. I løbet af de før-
ste to åbningsdage besøgte henholdsvis 
syv og fi re gæster tårnet, og da forenin-
gen holdt åbent i lørdags slog besøgs-
tallet det sammenlagte resultat fra de 
to dage. 
 Weekendens varme vejr afskrækkede 
altså ikke folk fra at gå på opdagelse 
i det gamle vandtårn - eller måske var 
det netop, fordi dets indre har kølige 
temperaturer, at dagen bød på et for-
holdsvist godt fremmøde. 
 Uanset hvordan vejret arter sig frem-
over, behøver potentielle gæster dog ik-
ke at frygte at komme til at fryse, for tu-
ren op ad vindeltrappen til toppen kan 
sagtens give varme i kinderne. Tårnet 
er åbent alle lørdage og søndage i juli, 
første weekend i august og mandag og 
tirsdag 3-4. august, alle dage fra klok-
ken 14 til 16.  

KØL AF I VANDTÅRNET

I klart vejr kan man fra toppen se langt mod 

syd. FOTO: INGRID RIIS
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SAKSKØBING  - Det er 
bare ikke okay, det 

her. Især ikke over for vo-
res dyr, for de bliver jo 
bange.

Da pædagog Gitte Stry-
ger, hendes kolleger og 
børnene fra Bruhns Gård i 
Sakskøbing vendte tilbage 
til børnehaven efter week-
enden, mødte der dem et 
sørgeligt, men desværre 
velkendt, syn.

I løbet af weekenden har 
ballademagere kastet sten 
efter børnehavens heste, 
ødelagt nettet ind til høn-
segården, så hønsene er 
løbet ud, smadret en vand-
slange og brudt en låge 
ind til stalden op, og det 
er langt fra første gang, at 
pædagogerne oplever hær-
værk på stedet.

For eksempel bød som-
meren 2013 på tre tilfælde 
af ravage af forskellig art, 
og ved et “besøg” året før, 
måtte en høne lade livet.

- Da hønen blev slået 

ihjel, meldte vi det til poli-
tiet, men det skete der ikke 
rigtig noget ved. Ellers har 
vi en aftale med vores na-
boer om, at de ringer til os, 
hvis de ser noget, forklarer 
Gitte Stryger.

Hun fortæller, at en na-
bo på et tidspunkt tog en 
dreng i at tisse i sandkas-
sen, og hendes mistanke 
går da også på, at det er 
unge, der ikke har andet at 

lave, der står bag uroen i 
børnehaven.

- Det sker typisk lige om-
kring sommerferien, og vi 
tænker, at det måske er, 
fordi der er nogle unge, der 
keder sig, siger hun.

Hun mener ikke, at bør-
nehaven kan gøre meget 
mere for at forebygge pro-
blemet, end den gør i for-
vejen.

- Vi er forbi og fodre dyre-

ne både lørdag og søndag. 
Det næste skulle så være at 
få decideret overvågning, 
men vi synes altså ikke, 
det kan være rigtigt, at det 
skal være nødvendigt, si-
ger hun.

Hun påpeger, at alle er 
velkomne til at bruge lege-
pladsen uden for åbnings-
tiden, men understreger 
samtidig, at det altså skal 
ske på ordentlig vis.

- Jeg vil gerne opfordre 
forældrene til at være op-
mærksomme på, hvad de-
res børn går og laver, og 
bede alle, der ser eller hø-
rer noget mistænkeligt, om 
at kontakte os, siger hun.

CHRISTINA OBERSCHELP
cob@ftgruppen.dk

Børnehaven Bruhns Gård 
oplever igen ballade 

Børnehaven har tidligere væ-

ret mål for hærværksmænd. I 

juni 2013 gik det for eksem-

pel ud over døre og låger.

I weekenden har nogen udøvet hærværk mod børnehaven Bruhns 
Gård, og det er langt fra første gang, at stedet får ubudne gæster
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STARTER TORSDAG  9. JULI KL. 9.00

BJÖRN BORG

LINDBERGH

Udsalgsåbent lørdag helt til kl. 14.00!
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Kæmpe udsalgsrabatter i hele butikken spar
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