
 
Testcenter ved Lem Kær 
Kommunen er ved at behandle planer for et Energitestcenter ved Lem Kær.  

Projektet er ikke færdigdefineret endnu, men det består på nuværende tidspunkt af 
 

 Op til 11 pladser til testvindmøller med variende totalhøjder (150 – 270 meter)  
med tilhørende målemaster 

 Område til solceller 

 Område til test af Power-til-X-projekter 
 Erhvervsområde med synergi til både Power-til-X-anlæg og VE-anlæg 

 
Du kan læse materialet her: Lem Kær Energitestcenter - ideoplæg (rksk.dk)   

 
Hvis du vil vise din modstand mod projektet kan du underskrive på indsamlingen  

’Nej tak til udvidelse af Lem Kær testcenter / område’. Du finder indsamlingen her: 
https://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/kommuneplan-lokalplaner-og-
varmeplaner/2021/januar/lem-kaer-energitestcenter-ideoplaeg  

 
Stor aktivitet i området i 2020 

Der er blevet solgt rigtigt mange huse i 2020. Hele 38 styk blev det til. Det er dejligt, at vi har 
kunnet byde velkommen til de nye grundejere, når de har henvendt sig til os. Og det er også 
dejligt, at områdets mæglere er flinke til at oplyse os mailadresse på de nye ejere. 

 
Hvis du sælger dit hus privat, må du dog også gerne huske at oplyse os navn, adresse og 

mailadresse på de nye ejere.  
 
Der er også gang i nybygning af huse i området. Mindst 5 nye sommerhuse er under 

opførelse.  
 

Så mon ikke der også næste sommer vil være masser af liv i området. Det tror vi. 

 

Skraldespande 
Som vi har frygtet, vælter de nye skraldespande nemt i blæsten. Vi vil derfor opfordre 

til, at du bygger et læ / skjuler til spanden. Husk at den åbne side og håndtaget skal 
vende ud mod vejen, hvis altså du vil have den tømt   

Husk også at byggeriet skal holdes på egen grund, ikke på stikvej eller vendeplads. 
Du kan evt. læse kommunens regler her: AT-forhold_Webtilgængelige (rksk.dk) 

 
Hvis du vil læse mere om den nye affaldsordning, kan du finde alle oplysninger  
fra kommunen på denne side: Velkommen til hjemmesiden Madaffald.rksk.dk eller  

i denne folder fra kommunen: Sådan bruger du din nye affaldsbeholder (rksk.dk). 
 

Januar hilsner fra bestyrelsen 
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