Industri på Endelave
af stor vigtighed
Firmaet, der vil starte, arbejder også med planer på længere sigt
Sendrægtigheden ved behandlingen
af sagen vedrørende Horsens kommunes salg at det gaml e el-værk på
Endelave til Borg & Testmann, har
bragt det københavnske firma, som
vil starte en Industri på øen,i en
alvorlig klemme. Sagen er
,bforædinmaetkhrogsed
at være med det montagearbejde og
de forsøg, der skal gøres. Firmaet
har leverancer til lufthavne og har
vanskeligt ved at komme i gang hermed for der foreligger en godkendelse fra amtet af salget af el-vrket .
den endelige godkendelse
Sålænge
ikke foreligger, kan man ikke installere varme og iøvrigt indrette sig med
de nedvendige faciliteter.
t
eAmtskariEllinger
sagde forleden til Horsens Folkeblad, at sagen normalt skulle behandles i byudviklingsudvalget,
som amtmand A. Wamberg er formand for. Amtmanden siger til os, at
der er tale om en misforståelse fra
amtsarkitektens side. Som det eneste
område hører Endelave ikke under
byudviklingsudvalget, men under amtets tekniske udvalg.

Nye principper
til grund
Ingeniør Ernst Borg oplyser, at firmaet har både et kort og et langt sigte med sin virksomhed. Der fremstilles specialudstyr for automatiske
vejrstationer for lufthavne og til klimatologiske og meteorologiske malinger. Hidtil har man i stort omfang
kunnet klare sig med registrerende
instrumenter, men vanskeligheden
har ligget i at få disse beregninger
ind i en computer.
Princippet i vort udstyr er, siger ingeniør Borg, at vi omsætter
til talværdier de målte værdier .
Disse talvserdier foreligger i kodeform, så de kan anvendes i forbindelse med en elektronisk databehandling. Det vil bl. a. sige, at
de er velegnede til statistiske beregninger og prognoser.
På længere sigt ønsker vi at udvide
med andre former for terminaludstyr,
bl. a. til hospitaler og kemiske laboratorier. Computere skal endvidere
kunne aktiviseres med f. eks. fjernskrivere. Vi skal sage at bygge det

op, der er behov for, og det tager sin ud for at være noget verdensfirma.
tid. Derfor håber vi meget snart at På Endelave vil vi skabe en lettere
få en godkendelse fra Vejle amt, så
industri, der er helt støjfri og altså
vi kan komme i gang med indretnin- ikke kan give problemer af nogen art,
gen.
slutter ingeniør Ernst Borg.
Man skal vide, at vi ikke giver os
P. N.

