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VÆK: Omkring 3000 
kvadratmeter af 
Vordingborg Køk-
kenets gamle fabrik 
skal nu fjernes.

Af Lars Christensen

VORDINGBORG: Gennem ge-
nerationer har Vordingborg 
Køkkenet været en væsent-
lig del   af byens identitet, 
og området omkring Mas-
nedsund og Trellemarken 
har været domineret af den 
store køkkenfabrik på Lan-
gøvej. Men det er efterhån-
den mange år siden, at der 
sidst er blevet bygget køk-
kener på fabrikken, og nu er 
man gået i gang med en om-
fattende nedrivning.

Omkring 3000 kvadratme-
ter af den gamle fabrik skal 

rives ned i de kommende 
måneder. Det bliver kun de 
bagerste store haller, der vil 
stå tilbage, når arbejdet er 
færdigt.

Det er 16 år siden, at pro-
duktionen af køkkenerne 
blev outsourcet til den store 
tyske køkkenfabrik Nobi-
lia. I 2015 byggede man et 
nyt hovedkontor i Vording-
borg, og det er efterhånden 
også mange år siden, at man 
flyttede butikken op til by-
midten. Dermed er der kun 
lager og opbevaring tilbage i 
den gamle køkkenfabrik, og 
det kan man sagtens samle 
på færre kvadratmeter, for-
klarer Henrik Kajbæk fra 
Bolidan Ejendomme, der 
ejer Vordingborg Køkkenets 
bygninger. 

-  Bygningerne er gamle og 
alt for dyre at vedligeholde, 
forklarer han til avisen. 

Han understreger også, at 

der ikke er nogen planer om 
at bygge nye haller på grun-
den. 

Planen er at rive alle byg-
ningerne ned ude fra gaden 
og ned til de bagerste haller. 
Der vil dog stadig være tale 
om et stort byggeri, da de 
bagerste haller udgør over 
halvdelen af den nuværende 
fabriks areal. Foruden Vor-
dingborg Køkkenets egne 
aktiviteter har man her også 
udlejet haller til to andre 
virksomheder. 

På en del af fabriksgrun-
den skal der etableres en 
ny køregrav til lastbilerne. 
Resten af grunden vil man 
asfaltere og indrette grønne 
områder på, forklarer Hen-
rik Kajbæk.

Den første del af arbejdet 
skal være færdigt til som-
merferien. Resten venter 
i efteråret og skal være af-
sluttet 1. november. 

Køkkenfabrik er 
nedslidt: Rives ned

Lørdag
09.30-15.30: Øens Dyr, Via-

duktvej 9, Masnedø: Åbent 
med vinterferieaktiviteter 
for hele familien

10.00: Stentorvet, Vording-
borg: Fastelavn med tøn-
deslagning. Arr.: Vording-
borg Bycentrum

10.00-16.00: DGI Huse, Sol-
bakkevej 42, Vordingborg: 
Fritidsmessen

20.00: Stars, Algade 84, Vor-
dingborg: Koncert med 
Niels Skousen med band

Søndag
09.30-15.30: Øens Dyr, Via-

duktvej 9, Masnedø: Åbent 
med vinterferieaktiviteter 
for hele familien

10.00-16.00: DGI Huset Vor-
dingborg, Solbakkevej 42, 
Vordingborg: Fritidsmes-
sen

10.30: Kalvehave Kirke: 
Gudstjeneste og fastelavns-
fest med tøndeslagning. 
Arr.: Kalvehave Kirke og 
KFUM-Spejderne 

10.30: Spejderhytten, Sct. Cle-
mensvej 41, Kastrup: Faste-
lavnsgudstjeneste og tøn-
deslagning. Arr.: Kastrup 
Kirke og byens spejdere

13.00: Hollænderhaven, 
Fuglebakken 3, Vording-
borg: Børnegudstjeneste 
efterfulgt af tøndeslagning. 
Arr.: Vordingborg Kirke 
og FDF

13.00: Mern Kirke: Faste-
lavnsgudstjeneste efter-
fulgt af tøndeslagning i 
medborgerhuset

13.00: Ørslev Kirke: Faste-
lavnsgudstjeneste efter-
fulgt af tøndeslagning i mi-
nihallen. Arr.: Ørslev Kirke 
og gymnastikforeningen

14.00: Køng Præstegårdshave: 
Gudstjeneste og fastelavns-
fest med tøndeslagning 

14.00: Skibinge Kirke: Guds-
tjeneste og fastelavnsfest 
med tøndeslagning

Gudstjenester søndag
09.00: Allerslev Kirke: Torben 

Møllenbach
10.00: Øster Egesborg Kirke: 

Alex Mark Knudsen
10.00: Vordingborg Kirke: Lis-

beth Sinnet Froholdt
10.30: Jungshoved Kirke: Tor-

ben Møllenbach
10.30: Kalvehave Kirke: Knud 

Erland Munck
10.30: Præstø Kirke: Hans Jør-

gen Hovgaard Kronsgaard
10.30: Udby Kirke: Jesper 

Blomgren
13.00: Ørslev Kirke: Jesper 

Blomgren
13.00: Hollænderhaven: Lis-

beth Sinnet Froholdt
14.00: Køng Præstegård: An-

ne-Marie Nybo Mehlsen
14.00: Skibinge Kirke: Hans 

Jørgen Hovgaard Krons-
gaard

Biografcaféen 
Lørdag-søndag
14.00: Folk og røvere i Karde-

mommeby
14.15: Roselil og stentrolden
15.45: Mumier på udebane
17.00: Meter i sekundet
17.30: Asterix & Obelix: I dra-

gens rige (dansk tale)
19.30: Ant-Man and the Wasp: 

Quantumania
19.30: Magic Mike's Last 

Dance

Bio Bernhard 
Lørdag
11.00: Verdens bedste fødsels-

dag
14.30: Operakino: Rosenkava-

leren fra Berlin Statso
Søndag
The Banshees of Inisherin

Kulturarkaden, Sydhavnsvej 
6, Vordingborg: Naturmale-
rier ved Leif Madsen. Åbent 
dagligt 07-23, sidste dag 23. 
marts. Arr.: Kunstforening 
Vordingborg

Café Bernhard, Adelgade 41, 
Præstø: Sasja Vasegaard 
Mielskov udstiller i caféens 
åbningstid

Tissot & Koch, Adelgade 
40, Præstø: Forfatter og 
kunstner Maj-Britt Boa 
udstiller en serie træsnit 
og fotogravure fra bogen 
”Harer ved nat”. Kan ses i 
butikkens åbningstid til og 
med marts

Besøgscenter Storstrømsbro-
en, Hollandsvej 5, Masnedø: 
Følg byggeriet af den nye 
Storstrømsbro. Åbent man-
dag-fredag 10-15 samt første 
lørdag hver måned 10-15

Køng Museum, Bygaden 27, 
Køng: Åbent hele året efter 
aftale på telefon 24623051 el-
ler mail bodilmortensen@
stofanet.dk

Grundtvigs Mindestuer, 
Pasmergårdsvej 13, Udby: 
Åbent efter aftale på telefon 
60485820 eller mail dorrit@
adslhome.dk

STENSVED: En trafikkontrol i halvanden times tid torsdag 
formiddag på Vordingborgvej i Stensved resulterede i, at 
ikke færre end 10 trafikanter blev standset og sigtet for at 
bruge håndholdt mobil under kørslen. Her er fartgrænsen 
50 km/t. Om den lave hastighed har givet de formastelige 
en tro på, at der så skulle være tid til at tale med mobilen i 
hånden, må stå hen i det uvisse. Forseelsen giver i udgangs-
punktet en bøde på 1.500 kroner og et klip i kørekortet.

Flere bilister snuppet med  
mobilen i hånden 

Den gamle køkkenfabrik på Langøvej er nedslidt. Nu skal det meste af den rives ned. Kun de bagerste store haller, der her kan skimtes bag last-
bilerne til højre i billedet, får lov at blive stående.  Arkivfoto 

FAKTA

	� Vordingborg Køkkenet 
blev grundlagt i 1963 
af Preben Jensen og 
Jens-Christian Dehn 
under navnet »Jensen 
og Dehn«, men skifte-
de i 1964 navn til Vor-
dingborg Køkkenet. 

	� I 1995 blev Vor-
dingborg Køkkenet 
overtaget af familien 
Jacobsen, som stadig 
ejer virksomheden.

	� Indtil 2007 havde virk-
somheden egen pro-
duktion i Vordingborg, 
hvorefter produktio-
nen blev outsourcet 
til den store tyske køk-
kenfabrik Nobilia.

	� Køkkenfirmaet har 187 
medarbejdere fordelt 
på 26 butikker.

Kilde: Vordingborg  
Køkkenets hjemmeside

Debat

HELE KOMMUNEN: Man 
kan få dobbelt så meget 
strøm fra havvind for sam-
me penge, siger forskere 
fra AAU.

Den grønne omstilling 
kræver handling nu. Vi 
kan ikke vente 20 år på, 
at der bliver bygget et 
a-kraftværk.

Vi var rigtig godt i gang 

med havvind, indtil re-
geringen trådte hårdt på 
bremsen i forhold til åben 
dør-ordningen, der kan 
sikre en solid udbygning 
og mange nye havvind-
mølleparker. Lad os nu få 
flyttet foden væk fra brem-
sen og placeret den solidt 
på speederen, så kan vi nå 
klimamålene med hav-
vind, sol og Power-to-X.

Skulle der blive bygget et 
a-kraftværk i Danmark, 

så vil vi langt oftere end i 
dag stå i en situation, hvor 
vi skal stoppe vindmøl-
lerne, når det blæser. Det 
skyldes, at det tager lang 
tid og er besværligt at ju-
stere produktionen fra et 
a-kraftværk.

Klimaminister, Lars 
Aagaard, der jo har en for-
tid som direktør for Green 
Power Denmark og Dansk 
Energi, har da også erklæ-
ret a-kraft i Danmark for 

et no-go. Det passer sim-
pelthen ikke til det danske 
energinet.

Nuværende a-kraft tek-
nologi er for dyrt, for uf-
leksibelt, tager al for lang 
tid at få i drift og er gam-
meldags energi-tænkning. 
Pengene er bedre brugt på 
havvind og energiøer.

Daniel Irvold (K)
Dybsø Fjordbanke 21

4750 Lundby

A-kraft er ikke løsningen i Danmark 


