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DÆK: Bildækkene i 
Egebjerg er nu på 
den politiske dags-
orden, men ny virk-
somheds planer om 
pyrolyseproduktion, 
giver bekymring.

EGEBJERG: Tre måneder ef-
ter at Horten advokater i en 
rapport slog fast, at de man-
ge tons bildæk på fabrikken 

på Egebjerg Hovedgade, er 
ulovligt affald, der bør søges 
lovliggjort ved indskærpel-
se, og såfremt det ikke hjæl-
per til at få dækkene fjer-
net, så en politianmeldelse 
af dækkenes ejer, Egebjerg 
Ejendomsselskab, bliver ad-
vokaterne nu inddraget på 
ny.

I hvert fald har Odsherred 
Kommune betalt advoka-
terne for mere uddybende 
at svare på, hvordan kom-
munen skal forholde sig til 
dækoplaget, og rapporten 
fra advokaterne ventes at nå 
politikerne på mandag.

Formanden for kommu-
nens klima- og miljøudvalg, 
Claus Starup (K) forventer, 
at der så kommer skred i sa-
gen.

– Kommunen undersøger 
lige nu den juridisk korrekte 
måde at få fjernet dækkene 
på hurtigst muligt. Jeg er 
sikker på, at gryden ikke går 
af kog, før der er en løsning 
på sagen. Det er min opfat-
telse, at alle kræfter er sat 
ind på at finde en løsning. 
Jeg forstår godt frustratio-
nen hos naboerne. Dæksa-
gen er opstået, før jeg blev en 
del af byrådet, så derfor ser 

jeg det som en udfordring, 
der følger med opgaven som 
formand for udvalget. Vi vil 
have det løst hurtigst mu-
ligt, og det arbejder vi på, 
siger han 

Håber på kontrol
Virksomheden Green Ener-
gy Circle har varslet, at de 
snart starter testkørsler og 
produktion på deres pyroly-
seanlæg, der stadig står på 
fabrikken.

En oplysning, der bekym-
rer formanden for Egebjerg 
Bylaug, Lena Faurshou.

–  Jeg forventer, at vores 

nye byråd følger processen 
tæt, jeg forventer at vores 
embedsmænd sørger for at 
alle tilladelser er på plads, 
at alle miljømæssige love 
og regler er overholdt, og 
at tilsynet er skærpet. Mig 
bekendt er de to resterende 
pyrolyse maskiner opstillet 
nærmere byen end dem, der 
sprang i luften den 8.oktober 
sidste år. Jeg kan mærke, 
at jeg bliver bange nu, siger 
hun.

Også Maibrit Ahasverus, 
fra Egebjerg, er stærkt kri-
tisk.

–  Ikke flere forsøg på dette 

discountanlæg, uden nogen 
former for sikkerhed. Ikke 
engang en ordentlig skor-
sten med filter til at tage den 
farlige dioxin-udledning. 
Politikerne var, da de deltog 
i valgmøde, enige i at pyroly-
se i byen er for farligt. Ingen 
ansvarlig kommunalbesty-
relse kan give en sådan til-
ladelse. Nu må der ryddes op 
som lovet, skriver hun i en 
mail. 

kønig

Dækløsning kan nærme sig i Egebjerg

INTERNATIONAL: 
Tom Høyem har 
nået mere end de 
fleste, og selv om 
alderen råber pen-
sion, så er Europa 
stadig hans arbejds-
plads. Men Højby er 
hans faste anker.

Af Martin Hoffmann Kønig

TENGSLEMARK LYNG: Tid-
ligere Grønlandsminister, 
medpartistifter, valgobser-
vatør i store dele af verden, 
lektor, udenrigskorrespon-
dent, rektor i Høng og første 
danske rektor på Europa-
skolen i Oxford, Munchen 
og Karsruhe, konsulent for 
stort tysk entreprenørfirma 
og siden 2004 medlem af by-
rådet i Karsruhe, hvor han 
er gruppeformand. Og nu 
stiller han op til selskabet 
Andels repræsentantskabs-
valg i Danmark.

Når man øjer 80-årige Tom 
Høyems CV bliver man en 
anelse svedt, og når man hø-
rer, hvor hurtigt hans sæt-

ninger forlader hans mund, 
så er man ikke i tvivl om, at 
han har meget på hjertet, og 
at ildsjælens flamme stadig 
blusser.

Det internationale udsyn 
har bidt sig fast i hans iden-
titet og virkelighed, men det 
lokale i Højby har alligevel 
en helt særlig plads.

–  Mere end halvdelen af 
mit liv har jeg boet og ar-
bejdet uden for Danmarks 
grænser, og globalt har jeg 
gennem livet været valgob-
servatør på over 30 valgob-
servationsmissioner fra 
Congo til Uzbekistan, og 
mine børn og børnebørn er 
spredt i mange lande. Sådan 

et liv kunne jo blive kaotisk 
og usammenhængende. Der 
er brug for et udgangspunkt, 
et centrum, og det er Højby 
for mig, siger han.

I over 50 år har han haft 
sommerhus på Åvænget 
på Tengslemark Lyng ved 
Højby. I sin tid købt med sin 
daværende kone, senere ud-

videt med to ekstra sommer-
huse til familien, parret fej-
rede sølvbryllup i Højby, og 
da hans kone døde, blev hun 
begravet på kirkegården 
ved Højby Kirke.

Vil vende tilbage
Flere af hans politiske “lege-
kammerater” som Per Stig 

Møller og Bertel Haarder 
har også sommerhuse i nær-
heden, og når han skal sætte 
ord på, hvor vigtig Odsher-
red er for ham, så handler 
det om fællesskab og nær-
hed.

Hans søn bor i Australien, 
hans nuværende tyskfødte 
kone, igennem mere end 20 
år, har en søn i Australien, 
datteren boede i mange år 
i London, og når familien 
skulle samles, så skete det 
ofte i de tre familiesommer-
huse.

–  Jeg kommer meget i Høj-
by Kirke, som jeg betragter 
som min kirke, og jeg holder 
meget af at komme til Ods-
herred. Det er de små venli-
ge bemærkninger, når man 
er ude at spise, når man mø-
der præsten eller taler med 
folk i butikkerne, der gør det 
så hyggeligt. For sådan en 
som mig, der er vant til at bo 
i Tyskland, er det afslappen-
de at komme hjem til Højby, 
siger han.

Planen er lagt. I takt med 
at årene bliver flere, skal 
ægteparret bo mere og mere 
i Højby, men helt slippe 
Tyskland kommer ikke til 
at ske.

–  Vi kommer til at være 
mere og mere i Højby, men 
helt droppe Tyskland, kom-
mer vi ikke til. Det er her vi 
har vores omgangskreds, 
men vi vil nyde at være me-
get mere i Odsherred, siger 
han.

Manden med det internationale liv 
søger altid Højby for at finde ro

Huset i Tengslemark Lyng er et fristed, hvor Tom Høyen kan sænke skuldrene og glæde sig over en mere afslappet livsstil, end han er vant til i 
Tyskland.


