
Udstyr dig med det 
passende skiudstyr 
til din ferie. 
Udlejning af ski, 
støvler, stave og hjelme.

Til enkelt personer 
samt grupper.

Telefon +49 46 46/459 · Fax +49 46 46/321
E-mail: Ski-Express@t-online.de

Telefon +49 46 46/4 +49 46 46/32

Ski-Udlejning Ski-Service

Hjemstedvej 60, 6780 Skærbæk, tlf: 7475 0800
www.hjemsted.dk

BUTIKKEN I HJEMSTED OLDTIDSPARK.
Kvalitet, unika og naturmaterialer. Inspiration fra oldtiden.

Åbent
alle ugens

dage

SPAR KONTANTER!!
Vi servicerer alle 
bilmærker, men vi er 
specialister i Opel.
Find yderligere informationer
pa vores hjemmeside.

Kom og besøg vores store Bilhus
Reservedele - Tilbehør
Service & Reparation

Web.www.automix.de
Tlf: 0049-4662 87 30 0

Vi taler dansk
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Beauty - Hands and Feet

LUKSURIØS HOTSTONE BEHANDLING 

A%+BC%D6%EFGHIIJKL%MNGINLIFLO
PJQPRKJ%EJC%JG%OKSTLUJVNGCQFGW
CJK%JMIJKQNCJK%CFW%LPRPJGCJ0
UQXC0%MHWIJI%SW%NMLQNTTJI3

JULEPRIS KUN 595,-
'RL%EJKJ%SE%VJQJ%UJVNGCQFGWJG%TY

www.curedeluxe.dk

Gavekort

udstedes!

Tønder
SØNDAG
02-12-12 

TØNDER
BREDEBRO

HØJER
LØGUMKLOSTER

TOFTLUND
SKÆRBÆK

SYV SØSKENDE FEJREDE
500 ÅRS FØDSELSDAG I

TIRSLUND
2-3

TØNDER SVØMMEBAD
HAR FÅET LIGGESTOLE
TIL MAGELIGE GÆSTER
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RØMØ: Det er ikke bare
snak, når blandt andre poli-
tikere og havnechefer taler
om kommende arbejds-
pladser på Rømø i forbin-
delse med opførelsen af
havvindmøller i Nordsøen. 

Forskere tror også på
Rømøs chancer. 

Adjunkt Tove Brink fra
Syddansk Universitet har
fulgt udviklingen på Rømø
Havn tæt, og hun er sikker
på, at der kommer arbejds-
pladser, hvis havvindmølle-
parken Butendiek opføres
som planlagt. Hun vurderer,
at de, der skal opføre møl-
lerne, skal sejles ud fra
Rømø på grund af den korte
afstand til den planlagte
vindmøllepark – Esbjerg lig-
ger for eksempel længere
væk. 

– Det er meget lettere at
have folk indkvarteret på

Rømø, og de så bliver sejlet
ud, siger Tove Brink, der ud-
øver aktionsforskning, hvil-
ket betyder, at hun aktivt
har sparret med Rømø Havn
og er kommet med forslag
til, hvad den kan gøre. 

Hun peger på, at der vil
blive skabt arbejdspladser i
Tønder Kommune, da der
skal bygges faciliteter på
havnen, og de, der skal sæt-
te møllerne op, skal spise,
klippes og så videre. 

– Hvor meget eller hvor
lidt det bliver, afhænger af,
om de lokale er på stikker-
ne, siger forskeren, der tror
på, at Butendiek-havvind-
mølleparken bliver en reali-
tet. 

Hun peger på, at opgaven
med at vedligeholde møller-
ne er endnu mere interes-
sant end opførelsesfasen,
da vedligeholdelsen stræk-
ker sig over en lang årræk-
ke. Også her tror hun på
Rømø. 

– Der vil være en rolle på
sigt, og den er faktisk sær-
deles interessant både for
havnen og for de lokale. 

– Hvis de gør det godt, så
kan de også være med på
flere projekter end Butendi-
ek. Det ligger der også i det,
siger forskeren, der peger
på, at der er svært at sige
præcist, hvor meget der
sker på Rømø. 

Niche skal findes
– Offshorevindmøller er en
forholdsvis ny branche,
hvor tingene udvikler sig
hurtigt. 

Svend Ole Madsen, der er
lektor på Syddansk Univer-
sitet og en del af projektet
»Energi på havet«, der skal
sætte Esbjerg og Syddan-
mark på verdenskortet, tror
også på en rolle til Rømø. 

Han mener, at man skal
finde en niche på Rømø, og
det kunne blandt andet væ-
re transport af medarbej-
dere. Og at Esbjergs enorme
havn ligger i nærheden be-
høver ikke være en stop-
klods. 

– Man skal ikke konkurre-
re med Esbjerg, man skal
samarbejde med Esbjerg,
påpeger han.

Han fortæller, at de helt
store virksomheder har en
forventning om, at de virk-
somheder, de samarbejder
med, er dér, hvor det sker. Et
firma som Blue Water vil

derfor være på Rømø, hvis
der kommer aktiviteter. 

– De skal være i USA, og de
skal være på Rømø. Det er
derfor, de har så mange kon-
torer rundt om i verden, si-
ger Svend Ole Madsen.

Forskere tror på nye 
arbejdspladser på Rømø Havn 

To forskere fra Syddansk Universitet tror på, at Rømø Havn
kan komme til at spille en rolle, hvis havvindmølleparken
Butendiek opføres i den tyske del af Nordsøen. 

Foto: H.C. Gabelgaard

Af Mads Grinderslev
Tlf. 7211 4063, mgr@jv.dk
og Martin Franciere
Tlf. 7211 4061, maf@jv.dk 

TILTRO: Både To-
ve Brink og Svend
Ole Madsen fra
Syddansk Universi-
tet tror på, at Rømø
Havn kan få off-
shore-arbejdsplad-
ser, hvis Butendiek-
havvindmølle-
parken opføres. 

FOKUS    PÅ RØMØ HAVN»
Hvis de gør det godt,
så kan de også være
med på flere projekter
end Butendiek. Det
ligger der også i det. 

Tove Brink, 
adjunkt ved 

Syddansk Universitet


