Endelave har nu
fået en industri

Der skal fremstilles elektroniske komponenter — Den nye havn snart klar,
og så bores der efter vand

Det gamle elværk på Endelave
er blevet overtaget af et
københavnsk firma, som vil
indrette det til en industrivirksomhed. — Foreløbig har
man knyttet den vestberlinske
tekniker Hilmar Mittelstädt til
virksomheden, men man regner
med, at der bliver beskæftigelse
til en del af Endelaves borgere.
Såvidt vides er der tale om
produktion af elektroniske
komponenter.
Det er ingeniørfirmaet G. Schultz,
der har ansat den vesttyske kommunikationstekniker, som har meget fine kvalifikationer. Der er
skaffet såvel arbejds- som opholdstilladelse til ham. Firmaet, der indehaves af ingeniørerne Ernst Borg
og Georg V. Testmaren, beskæftiger

sig med testudstyr for automatiske
vejrstationer og har så vidt vides
også aktiviteter i Grønland og på
Færøerne. Det er hensigten, at man
forsøgsvis vil skabe en lettere elektronisk og elektromekanisk industri
på. Endelave.,
Det nye el-værk er så småt kommet i brug, og det vil på torsdag
blive besigtiget af repræsentanter
for Horsens kommune. Besøget er
i anden henseende ikke uden spænding. Man vil nemlig prøve at overføre selskabet fra Horsens med
rutebil, der kører om bord i Endelave-båden og så sættes i land i det
nye havneanlæg, som skal være
helt færdigt i næste måned, og som
man venter sig meget af.
Der udfoldes iøvrigt også andre
aktiviteter på øen. Der er afsat et
beløb på 65.000 kr. til boring efter
vand. Disse boringer begyndte i går
i nærheden af det nye el-værk efter

de anvisninger, der er udarbejdet af
geologerne. Det er muligt, at der
senere også skal boresandre steder.
Som bekendt har der været nogenkritikfralevnedsmiddellaboratori
ets side af det vand, der hidtil
har været anvendt på øen. Men,
siger fhv. sognerådsformand Karl
Ivar Tang, der er ikke ført beviser
for, at det vand, vi benytter, har
gjort nogen skade. Man regner med,
at de analyser, der vil fremkomme
ved en laboratorieundersøgelse, vil
være fremme ved juletid.
Nu skal det undersøges, om der
kan findes vand, som er helt i
orden. Ellers har der jo været
talt noget om, at der skal lægges en
plasticledning for ferskvand mellem
øen og fastlandet. Spørgsmålet drøftes vel ikke mindst, fordi der er planer om større rekreative områder
på Endelave, siger Karl Ivar Tang.
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