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Permatopias Venner bliver
stiftet den 20. januar
KARISE: Søndag den 20. januar
bliver „Foreningen Permatopias
Venner” stiftet. Det sker på en generalforsamling der afholdes på
Karise Skole kl. 15.30.
Det er tre beboere i Permatopia der har taget initiativet til den
nye venneforening, nemlig Sasse
Flodgaard, Inger Maaløe og Marie
Bille.
Men inden den stiftende generalforsamling er der rundvisning i
Permatopia mellem kl. 14.00 og
15.15. Her vil der blive fortalt om
Permatopia, ligesom man vil kunne høre Permatopiakoret synge.
Et kor der ledes af Ingeborg Fangel
Mo, der står bag Teatret SAUM.
Den ene af initiativtagerne til
Permatopias Venner, Sasse Flodgaard, er i øvrigt operasanger ved
Det kgl. Teater, men er ikke med i
Permatopiakoret - så vil man høre
hende, må man en tur i Det kgl.
Teater...
Meningen med Permatopias
Venner er at udbrede budskabet
om bæredygtighed, og se sig selv
som en del af dette fællesskab
- for lærer vi ikke at passe bedre
på vores verden, har den ingen
fremtid, siger Sasse Flodgaard,
og tilføjer at bæredygtighed skal
være en folkesag.
Tanken er at den nye forening
kan være med til at arrangere
foredrag og kurser, men også at
medlemmerne kan være en del
af Permatopia selv om man ikke
bor der - altså være med til at
lære at passe stedet, herunder

også landbruget på nye måder.
Et landbrug der betyder at man
er selvforsynende, foreløbig med
grøntsager og æg.
Permatopia er opført så miljøvenligt som overhovedet muligt.
Stedet opvarmes med jordvarme, men solceller ser man ikke i
Permatopia, fordi produktionen
heraf, påvirker miljøet negativt,
fortæller Sasse Flodgaard.
En vindmølle har man i Permatopia. Den er ikke kæmpestor,
men så tilpas stor at den laver
strøm nok til stedet, og tanken
er, at man vil købe nogle fælles
elbiler, som skal oplades med den
strøm vindmøllen producerer.

 læs mere på hjemmesiden permatopia.dk
 Permatopias Venner
oprettes på en stiftende
generalforsamling den
20. januar kl. 15.30 på
Karise Skole.
Af Torkild Svane Kraft

Sasse Flodgaard,
Inger Maaløe, Marie Bille

Permatopia
 Permatopia ligger i Karise. Der er indkørsel fra
Græsvej.
 Permatopia er et
økologisk, bæredygtigt bofællesskab med
tilhørende landbrug.
 Arealet er på 29 hektar.
13% er boliger, resten
landbrug.
 Permatopia består af
44 almene boliger,
23 ejerboliger og 23
andelsboliger.
 Første spadestik til
Permatopia blev taget
lige inden julen 2016.
Der var rejsegilde i maj
2017.

UDSALG
på alle glas
bl.a. ZEISS, RODENSTOCK og HOYA

Natbus til Karise
- ja tak
Indlæg af:
Marianne Ørgaard,
Byrådsmedlem for Borgerlisten
Karise
Borgerlisten (L) ønsker natbussen fra Køge til Karise bevaret.
Region Sjælland har besluttet
at nedlægge natbussen, rute N99
Køge - St. Heddinge via Karise.
Stevns kommune ønsker at bevare ruten, og har derfor rettet henvendelse til Køge og Faxe kommune, med henblik på et samarbejde
vedrørende rute N99.
Køge kommune har klart meldt
ud, at de ikke ønsker at indgå i et
sådan samarbejde. Udmeldingen
fra Faxe kommune er desværre

mere uklar, og her har sagen ikke
været behandlet politisk.
I følge Movias oplysninger er
den estimerede udgift for Faxe
Kommune vedrørende strækningen Hårlev-Karise kun 40.000 kr.
pr. år.
Natbussen kører natten til lørdag, søndag samt på helligdage
kl. 1.13, kl. 2.43 og kl. 4.15.
Borgerlisten finder at beløbets
størrelse er minimalt, og set i lyset af at natbussen er den eneste
transportmulighed for borgerene
i Karise området i nattetimerne,
ønsker Borgerlisten (L) at Faxe
kommune indgår i et samarbejde
med Stevns kommune, vedrørende bevarelse af rute N99 til Karise.

30%*
*Gælder hele januar v/køb af komplet brille

v/ Optiker Fie Blume
Præstøvej 78 • 4640 Faxe • Tlf. 79 30 14 30 • fmb@sundhedscenter-optik.dk
ÅBNINGSTIDER:

Adelgade 28, 4720 Præstø
Tlf. •7370
9696
• www.optik28.dk
Mandag•9-16
Tirsdag
9-17• info@optik28.dk
• Onsdag 9-16 • Torsdag
9-16 • Fredag 9-15
Åbningstider: Mandag - Fredag kl.www.sundhedscenter-optik.dk
9.30 - 17.00 - Lørdag kl. 10.00 - 13.00

