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SKANDERBORG SERVICE

Affald
Ry: Genbrugspladsen, Bak-

kelyvej 3, Ry: Åben man-
dag-fredag kl. 12-18 og
lørdag 9-16

Skanderborg: Genbrugs-
pladsen, Norgesvej 11:
Åbningstider: Mandag-
fredag kl. 12-18 og lør. 9-
16

Forbrændingsanlægget,
Norgesvej 13, Skander-
borg. Åbningstider ma.-
tors. 7-16, fre. 7-15 lør.
lukket

Lossepladsen, Oddervej
75,Skanderborg: Åbnings-
tider: ma.-tors. 7-16, fre.
7-15, lør. lukket.

Galten: Genbrugsstationen
Hjaltevej, Skovby: Man-
dag 9-18, tirsdag 13-18,
onsdag 13-18, torsdag 13-
18, fredag 13-18, lørdag
10-14.

Faste vagter
Lægevagt: 70 11 31 31
Politiet i Skanderborg:
86 56 14 48
Elvagten i weekender: telf.

70 20 03 75
Naturgas, døgnvagt:
86 62 60 10
Skanderborg Kommune
Mandag og tirsdag 10.00 -

15.00, onsdag lukket,
torsdag 10.00 - 17.30, fre-
dag 10.00 - 12.00

Telefon: 8794 7000.
Museer
Skanderborg Museum: Tirs-

dag-søndag: Kl. 13-16
Øm Kloster Museum: Tirs-

dag-søndag: Kl. 10-16
Biblioteker
Ry Bibliotek: Åbent mandag

kl. 10-12 og 14-19, tirsdag
kl. 14-19, onsdag kl. 10-
12, torsdag kl. 14-19, fre-
dag kl. 13-18 og lørdag kl.
10-13

Låsby Bibliotek: Åbent tirs-
dag kl. 16-20, torsdag kl.
15-18. Første onsdag i
måneden kl. 9-11

Gl. Rye Bibliotek: Åbent
mandag kl. 16-20, torsdag
kl. 15-18

Galten Bibliotek: Mandag-
torsdag 14-20, onsdag 9-
11 for småbørn ifølge med
voksne, fredag 10-15, lør-
dag 10-14

Skovby Bibliotek: Mandag
15-20, onsdag 10-13 og
fredag 10-14 

Stjær Fællesbibliotek: Tirs-
dag 10-13 og torsdag 15-
20

Udstillinger
Ry Bibliotek: Arne Bjerre
Låsby Bibliotek: Stine Rebs-

dorf
Gl. Rye Bibliotek: Eli

Rasmussen 
Ryvang og Kvickly, Ry: Mir-

jana Lazic

RY TORSDAG

Ry Biograf
21: Children of men
Diverse
19-21.30: Mølleskolens mu-

siklokale: Forårsmesse.
Arr: Ungdomsskolens Ry-
afdeling:

20: Ry Roklub: Foredrag
med Mads Ole Jensen om

oplevelser på Galathea-
ekspeditionen. Arr. Ry
Roklub

Sport
18: Ry Roklub: Åbent hus

med tur i indrigger-robåd
18.30: Brugsen, Gl. Rye:

Fælles cykeltur: Gl. Rye
Cykelklub

RY FREDAG

Ry Biograf
21: Children of men
Diverse
14: Dalbogård, Gl. Rye: Café

ved Seniorkoret

GALTEN TORSDAG

Bio Huset
19: Den sorte madonna
Diverse
18: Galten Sparekasse:

Iværksætter-cafémøde.
Arr: Østjysk Iværksætter-
center

19: Høver Beboerhus: Lys-
billedforedrag v. Tony Bo
Jensen, Galten, om run-
drejse i New Zealand. Arr:
Høver Beboerforening

19-19.30: Skovby Kirke:
»Den gode historie«, sog-
nepræst Vibe Boye Liis-
berg fortæller en historie
fra Bibelen

GALTEN FREDAG

Bio Huset
19: A Good Year
Diverse
14: Tjørnehaven: Fredags-

hygge: Bankospil
19: Skivholme Forsamlings-

hus: Vårfest med fælles-
spisning, samvær og mu-
sik

SKANDERBORG TORSDAG

Park Bio
18.30: A good year
21: Dreamgirls
Diverse
18.50: Danmarksvej 30, N1,

Skanderborg: Lotterispil.
Arr. Skanderborg Borger-
forening

19.30: Virringhus, Virring:
Lotterispil. Arr. Partifore-
ningen Fruering-Vitved

19.30: Kulturhuset: Debat-
møde med Naser Khader
om »lslam i hverdagen«.
Arr.: AOF, FOF, LOF og
Skanderborg Bibliotek

SKANDERBORG FREDAG

Park Bio
18.30: Hjemve
20.45: The Departed
Diverse
18.45: Danmarksvej 30, N1,

Skanderborg: Banko. Arr.
Selskabelig Forening

HØRNING TORSDAG

Diverse
Ingen arrangementer

HØRNING FREDAG

Diverse
Ingen arrangementer

Kommunen har
bevilliget målinger
hos borgere i Ry
og Gl. Rye, der er
generet af
brummelyd

Af Kenneth Lynghøj

RY/GL. RYE: Skanderborg
Kommune vil imødekomme

borgere i Ry og Gl. Rye, som
føler sig så generet af en
»mystisk«, lavfrekvent støj,
infralyd eller vibrationer, at
det truer med at ødelægge
deres dagligdag.

Efter at to husstande i Ry
og Gl. Rye har klaget over
støjen, har kommunen be-
sluttet, at bevillige lyd-
målinger i deres hjem. I
første omgang en oriente-
rende støjmåling, som kom-
munen selv laver, og hvis
den ikke kan påvise støjen,

vil der blive udført særlige
målinger af en person, som
er akkrediteret til at måle
lavfrekvente lyde.

Speciel måling
- Vi udfører normalt selv
støjmålinger, men vi kan ik-
ke måle den særligt dybe
støj. På baggrund af klager-
ne har vi besluttet at få fo-
retaget en speciel måling ef-
ter Miljøstyrelsens ret-
ningslinjer, for at afklare

om der findes en støj, som
overskrider grænseværdier-
ne, siger Lasse Kristensen
fra Sekretariatet for Teknik
og Miljø i Ry.

De ramte borgere oplever
støjen som en voldsomt ge-
nerende, enerverende og
meget dyb brummetone på
kanten af det hørbare.

De har ikke kunnet be-
stemme, hvor lydgenerne
kommer fra, og det er tilsy-
neladende kun i visse hus-
stande at beboerne føler sig

generet af vibrationerne -
for eksempel har naboer ik-
ke klaget over de samme
lydgener.

Det er endnu uklart,
hvornår støjmålingerne kan
foretages. Den generende
støj kommer og går uden
varsel, men opleves oftest,
når det er koldt og om nat-
ten, og det kan derfor være
svært at lave en aftale med
støjmåleren på forhånd.

Kommunen undersøger
»mystiske« støjgener

Ramte borgere
frygter, at det 
skal gå ud over 
helbredet
RY/GL. RYE: - Det er meget
voldsomt. Ofte er det sent
om natten eller tidligt om
morgenen, jeg bliver vækket
af en dyb buldren og brum-
men og hele min seng ry-
ster. Men det kan også være
om eftermiddagen eller om
aftenen. Nogle gange er det
så højt, at det overdøver ly-
den fra computeren, når jeg
ser film på den, siger Kristi-
ne Thygesen, der føler sig så
generet af lavfrekvent støj,
at hun overvejer at flytte fra
hjemmet i Gl. Rye.

- Jeg er ellers helt vildt
glad for at bo på egnen, men
jeg er ved at blive desperat,
forklarer hun.

Rystelser i kroppen
- Kan du forestille dig en
meget stor, tung lastbil, der
holder i tomgang lige ved si-
den af? Høreværn gør ingen
forskel. Rystelserne går
gennem hele kroppen, for-
klarer hun.

- Ligesom hvis man til en
rock-koncert står foran de
store højttalere. Så kan man
mærke, at det runger og ry-
ster i brystkassen, og kval-

metærkslen nærmer sig.
Hun har oplevet lyden i

en del af huset i et par år,
men det er først blevet rig-
tig slemt i det sidste års tid.
I perioder vender vibratio-
nerne tilbage næsten dag-
ligt, og de kan blive ved i ti-
mevis.

- Det er ikke noget, jeg bil-
der mig ind. Jeg véd, at jeg
kan høre lyden, og det er ik-
ke tinitus, slår hun fast.

Truer helbredet
Støjgenerne opleves også af
et ægtepar som bor mellem
Ry og Gl. Rye. Parret ønsker
at være anonyme, da de
overvejer, at sælge huset på
grund af støjgenerne, men
deres navne er redaktionen
bekendt. De har ligesom
Kristine Thygesen sendt en
klage over den lavfrekvente
støj til Skanderborg Kom-
mune.

- Vi hører det især i natte-
timerne, når vi har behov
for at sove. Det er en meget
dyb brummen - på grænsen
til vibrationer, som er meget
svær at stedbestemme.

- Den er meget monoton
og bliver ved og ved - i et leje
man har svært ved at accep-
tere. Vi ligger ofte vågne på
grund af lyden. Det er klart,
man bliver stresset om da-
gen, når man ikke får sin
nattesøvn. Man kan simpelt

hen ikke holde til det. I peri-
oder er man meget nedkørt,
og vi er bange for, at det skal
gå ud over vores helbred.
Det er ikke kun os selv, som
kan høre lyden, men også
vores gæster, understreger
parret.

- Det er mest fra oktober
til april, men det er meget
svært at sige hvor tit. Den
ene dag er det der, den
næste er det væk.

Både ægteparret og Kri-
stine Thygesen peger på
kraftvarmeværkerne i hen-
holdsvis Ry og Gl. Rye som
mulige kilder til støjen, men
understreger samtidig, at
de ikke véd, hvor lyden
kommer fra.

Kortlægning
Kristine Thygesen og ægte-
parret, der bor mellem Ry
og Gl. Rye, har sat sig for at
kortlægge, hvor mange, der
ligesom dem, føler sig gene-
ret af lavfrekvent støj.

De har sat en annonce i
den lokale ugeavis, hvor de
efterlyser andre, der har
haft problemer med vibrati-
onerne.

Foreløbig er der - inklusiv
de to initiativtagere - cirka
11 borgere i ni husstande,
som har meldt sig.

lyng

Ramte borgere: Brumme-
lyd ødelægger nattesøvnen

GL. RYE: Så sker der igen
noget på Dalbogård.

Torsdag 19. april arrange-
rer aktivitetsrådet fælles-
spisning på lokalcenteret.

Spisningen starter klok-
ken 18, og »Optimisterne«
fra Gl. Rye sørger for den
musikalske underholdning..

Fælles-spisning 
og optimist-musik

Der er intet
mystisk ved
infralyd, fastslår
ekspert
RY/GL. RYE: - Infralyd
eller lavfrekvent støj er
ikke et mystisk fæno-
men. Alle med en normal
hørelse kan opfatte det,
og det kan være meget
generende, slår professor
ved Aalborg Universitet,
Henrik Møller fast.

Han er netop i gang
med en stor undersøgelse
af lavfrekvente støjgener.

- Vi har masser af folk,
som klager over støjge-
nerne, så der ingen tvivl
om, at det er et reelt pro-
blem for mange.

- Man kan få et indtryk
af infralyd ved at køre ud
på motorvejen og rulle
ned for vinduerne. Så vil
man i mange tilfælde op-
leve en trykken for ørene,
siger Henrik Møller.

- I de tilfælde, hvor
man føler sig generet af
en brummelyd er der dog
oftest tale om lavfre-
kvent støj - det er uhyre
sjældent infralyd.

- Meget lavfrekvent
støj kan brede sig på
uventet vis - så der ops-
tår fænomener, der kan

opfattes som mystiske,
forklarer han.

Et kontor kan for ek-
sempel være ramt af dy-
be vibrationer fra en
kompressor, der står i en
helt anden del af en byg-
ning - samtidig med at
nabokontoret går helt fri,
forklarer han.

Kilden til infralyd eller
lavfrekvent støj kan
være alle former for an-
læg med roterende eller
vibrerende dele - for ek-
sempel motorer, kom-
pressorer eller ventilato-
rer. Lyden kan således
komme fra et køleskab i
eget hjem, en nærliggen-
de vindmølle eller et
kraftvarmeværk, og det
kan være meget vanske-
ligt at udpege kilden el-
ler retningsbestemme ly-
den.

- Der er også tilfælde,
hvor nogen hører en lyd,
som ikke er der. Ikke for-
di de er skøre, men fordi
de har en forstyrrelse af
sanseapparatet - for ek-
sempel tinitus, der kan
opleves som en dyb
brummen. Under alle
omstændigheder er det
vigtigt at få målt, om der
er tale om det ene eller
det andet, siger Henrik
Møller.

Forsker:
Lavfrekvent
støj er et reelt
problem

Det er en udbredt opfattelse, at mennesker ikke kan
opfatte lyde der er dybere end 20 kHz. I virkeligheden
kan mennesker høre eller opfatte dybere lyde, hvis de
er tilstrækkeligt kraftige.

Lavfrekvent støj er meget dybe lyde. Er den under 20
kHz kaldes det infralyd. Ellers er der ingen principiel
forskel på de to begreber.

Infralyd opleves ofte som en meget generende trykken
for ørene, mens lavfrekvent støj typisk opleves som en
dyb brummen - som støj fra en langsomtgående motor
eller buldren fra fjern trafik

Landsforeningen Infralydens Fjender har siden 1996
haft som formål at reducere de sundhedsskadelige
virkninger af lavfrekvent støj og infralyd

Miljøstyrelsen har opstillet grænseværdier for hvor
kraftig infralyd og lavfrekvent støj må være i hjemmet

FAKTA

Brummelyden er til tider så kraftig, at den ødelægge nattesøvnen. Modelfoto

RY: Formanden for Ry
Håndværker- og borgerfore-
ning, Ole Steffens, er på
valg, når Ry Håndværker-
og borgerforening på tors-
dag 19. april holder general-
forsamling.

Det samme gælder besty-
relsesmedlemmerne Inge
Andersen, Stig Rohde An-
dersen og Inge Bergman
Rasmussen, suppleant
Christian Bjerregård Han-
sen, revisorerne Ib Jensen
Skytte og Michael Viskum
samt revisorsuppleant Jarl
Dencker Nielsen.

Generalforsamlingen
starter klokken 19.30 og fin-
der sted på Restaurant Søn-
der Ege.

Formand for
håndværker-
og borger-
forening
i Ry på valg

Medarbejdere stolte
af virksomhedens
sociale indsats

Af Kenneth Lynghøj

RY: Som et bevis på Pressa-
lits sociale ansvarlighed er
virksomheden, nu for anden
gang, blevet tildelt S-mær-
ket.

S-mærket tildeles af det
Sociale Indeks til virksom-
heder med særligt høj social
ansvarlighed, efter at to
uafhængige auditører har
gennemgået virksomheden
og interviewet udvalgte
medarbejde.

Kun seks andre virksom-
heder i Danmark har op-
nået mærket - blandt andre
Grundfos.

Direktør Marie Hansen
fra Arbejdsmarkedsstyrel-
sen overrakte i går diplomet
til administrerende direktør
Dan Boyter.

Til stede var også mange
af medarbejderne - blandt

andre tillidsmand Kim Ene-
voldsen, der har været an-
sat i virksomheden i mange
år.

Ifølge ham er det ikke
nyt, at Pressalit er en virk-
somhed, der lægger stor
vægt på, at der skal være
plads til alle i medarbejder-
staben. Til gengæld mener
han, at der er sket en æn-
dring i den måde, omgivel-
serne opfatter indsatsen på.

Altid rummelig
- Pressalit har altid været
en rummelig virksomhed -
helt tilbage fra Mogens Boy-
ters tid. Men tidligere har
det måske været mere nega-
tivt opfattet i lokalområdet
- i betydningen »man kan
altid få arbejde på Pressalit,
de tager jo alle og enhver,«
forklarede tillidsmanden ef-
ter overrækkelsen.

- I dag er de fleste af med-
arbejderne stolte af og glade
for den indsats Pressalit gør
for eksempel for nye medar-
bejdere, der ansættes på

særlige vilkår. Og S-mærket
er en præmie til alle på
Pressalit, der tager godt i
mod de kolleger, der har det
svært på nogle områder,

sagde Kim Enevoldsen.
S-mærket er dog ikke kun

bevis på, at virksomheden
gør en stor indsat for at in-
tegrere for eksempel ind-

vandrere og langtidssyge på
arbejdsmarkedet, men også
på at der generelt er gode
arbejdsvilkår på stedet.

Og at virksomheden kan

være stolt af sin indsats er
der næppe tvivl om.

Ansvarlighed
- Selv om beskæftigelsen er
høj, er der et stort behov for
social ansvarlighed på det
danske arbejdsmarked.
Pressalit har vist stor an-
svarlighed og et engage-
ment, som ifølge vores gen-
nemgang ikke blot er dybt
forankret i ledelsen, men
som medarbejderne bakker
op om og er glade for, sagde
direktøren for Arbejdsmar-
kedsstyrelsen, da hun over-
rakte diplomet.

Pressalit får papir på social ansvarlighed
Tillidsmand Kim Enevoldsen,
viste direktør Marie Hansen
fra Arbejdsmarkedsstyrel-
sen, rundt på Pressalits pla-
stfabrik.

Foto: Pressalit

Jan Gintberg optræder 19.
april i Kulturhuset i Skander-
borg med sit nye paranoia-
show. 

Jan Gintberg
optræder 19. april
i Skanderborg
med sit nye show

SKANDERBORG: Hvis lat-
termusklerne er slappe, er
der absolut mulighed for en
opstrammende terapi, når
komikeren og satirikeren
Jan Gintberg gæster Skan-
derborg Kulturhus på sin
danmarksturné med sit nye
komedyshow: »Paranoia«.
Det sker torsdag 19. april
kl. 20.

Jan Gintberg blev lands-
kendt som medlem af
Tæskeholdet sammen med
blandt andre Casper Chri-
stensen, og siden har han
foldet sig ud som vært på en
række satiriske program-
serier på DR2 og Tv2 Zulu,
hvor han har sat nye stan-
darder for talk-show-gen-
ren.

Han er samtidig kendt for
at være en ivrigt turneren-
de komiker, der, trods de
mange års erfaring, gang på
gang formår at være på ba-
nen med nyskabende one-
man shows.

Gintberg beskriver selv
paranoia-showet som en fo-
restilling, der afspejler den
nervøse tid, vi lever i, og
kalder det komedyens svar
på psykoanalysen:

- Hvis der er nogen, der
kan bruge den anale fase
som grundlag for jokes, så
er det mig! Jeg har trods alt
arbejdet både med gylle og
optrådt for den Konservati-
ve hovedbestyrelse, siger
han.

Paranoia-
show i
Kulturhuset

5 A m.fl., Svejstrup By, Do-
ver, Østermarksvej 3, Gert
Mikkelsen til Anders Mik-
kelsen f.s.v. 1/2, E.
11.500.000

4 CA , Emborg By, Gl.

Rye, 1/5, Odderholm 24,
Børge Birk Birkbo til Lillian
Birkbo, E. 790.000

3 I , Rye Sønderskov, Gl.
Rye, Rodelundvej 35, Lone
Printz Landschoff m.fl. til
Grete Mortensen og Asbjørn
Mortensen, E. 980.000

11 AS m.fl., Svejstrup By,
Dover, Vestergade 6, Niels
Gylding til A/S Maskinfa-
brikken Rival, E. 1.450.000
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