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Nedlukket land til efter påske
HJÆLP: Regeringen forlængede mandag nedlukningen af Danmark.
Et sjældent enigt byråd i
Allerød foreslår ny hjælpepakke.
Af Camilla Bjørkman Aagaard
og Palle Høj
Ikke bare er de danske grænser
lukket for udlændinge til og med 2.

påskedag. En meget stor del af danskerne skal også blive hjemme fra
arbejde lige så længe, efter at regeringen mandag tidsforlængede rækken af allerede igangsatte tiltag for
at stoppe spredningen af coronavirus. Først på den anden side af påsken er der udsigt til mere normale
tilstande igen.
Regeringen har sammen med partierne i Folketinget allerede vedtaget flere hjælpepakker for at modvirke kollaps hos virksomheder og
lønmodtagere. Nu foreslår et enigt

byråd i Allerød yderligere, at den såkaldte anlægsramme suspenderes i
tre år, så flere anlægs- og vedligeholdelsesaktiviteter kan fremrykkes,
at kommuner skal have mulighed
for at optage lån til det, og at kommunerne skal have tilskud til at igangsætte udvalgte service- og anlægsopgaver.
- Allerede nu kan vi se, at pandemien kommer til at få store økonomiske
konsekvenser for Danmark. Vi ser
at rigtig mange erhvervsdrivende i
Allerød lider, og vi vil som kommu-

ne gerne hjælpe med at igangsætte
offentlige anlægsprojekter. Derfor
har et samlet byråd rettet henvendelse til finansministeren for at gøre
opmærksom på, at de nuværende
aftaler om kommunernes økonomi
ikke er brugbare, da virkeligheden
er en helt anden nu - og det skal der
handles på, siger borgmester Karsten Längerich (V).
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Nedriver får
tiltalefrafald i
stor kartelsag

I et år har to ud af fire kongelige monogrammer i Frederiksborg Slots Barokhave
ligget brak som følge af et
voldsomt angreb af nematoder. Og det har virket, for
antallet af nematoder er faldet, siger slotsgartner John
Nørgaard Nielsen.
Nu går genplantningen i
gang, samtidig med at de øvrige to monogrammer lægges brak i et år.
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Danskerne søger mod sommerhuse
VALFART: Flere udlejningsvirksomheder oplever større belægning i
deres huse end normalt
på denne tid af året.
Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Mens store dele af Danmark er lukket ned, og offentlige myndigheder
forsøger at inddæmme og mindske
spredning af coronavirus, søger stadig flere danskere mod de nordsjællandske sommerhusområder, end
normalt når kalenderbladet skriver
marts. Det kommer blandt andet til
udtryk i tal fra flere udlejningsvirksomheder.
Hos Campaya Sommerhusudlejning er 89 procent af de 706 huse,

som virksomheden udlejer i Nordsjælland, optaget. Enten af ejerne
selv eller lejere. Virksomheden
kalder tallet bemærkelsesværdigt
og gør det klart, at så stor belægningsprocent normalt er forbeholdt
ferieuger.
- Tallene er overraskende høje, for
lige nu er det jo kun danskere, der
er ude i husene. Der er rigtig mange
svenskere, nordmænd og især tyskere, som har måttet aflyse ophold,

og så har mange danske ejere og lejere så i stedet valgt at tage ud i sommerhusene, siger Jesper Kamp Kruse, kommunikationsansvarlig hos
Campaya Sommerhusudlejning.
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Kartelsag ender med tiltalefrafald
KARTEL: Søndergaard Nedrivning
A/S i Frederikssund
og tre medarbejdere
fra virksomheden
har fået tiltalefrafald i sagskomplekset om nedrivningskarteller.

Af Jesper Sabroe
NORDSJÆLLAND: En stor sag
om ulovligt prissamarbejde i nedrivningsbranchen,
der tog sin start i 2015, er nu
afsluttet.
Statsadvokaten
for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet
(SØIK) har givet tiltalefrafald til Frederikssund-virksomheden
Søndergaard
Nedrivning og tre medarbejdere i sagskomplekset om
nedrivningskarteller. Det
fremgår af en pressemeddelelse fra Konkurrence og
Forbrugerstyrelsen.
Sagen tog sin start, da
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog en ræk-

ke uanmeldte kontrolbesøg
hos virksomheder i nedrivningsbranche i efteråret
2015. Det fik Søndergaard
Nedrivning A/S til at søge
straflempelse efter konkurrencelovens § 23 a.

Kun den første

En virksomhed kan søge om
lempelse, hvis den som den
første henvender sig til myndighederne og fremlægger
nye oplysninger om et kartel, og hvis virksomheden
samarbejder med myndighederne under hele behandlingen af sagen. På den måde
kan virksomheden både
undgå en dom og konfiskation af indtægter fra de prisaftalte opgaver. Til gengæld
får myndighederne en viden
og indsigt, som kan bidrage
til sagens opklaring - og til
at domfælde de øvrige medvirkende i det ulovlige prissamarbejde.
Søndergaard Nedrivning
blev i forbindelse med sagskomplekset tiltalt for 55 forhold af tilbudskoordinering
med konkurrerende virksomheder. Selskabet har under sagen aktivt medvirket

Søndergaard Nedrivning skal ikke gennem en retssag for at aftale priser med konkurrenter.  Foto: Privat
til opklaringen af de ulovlige forhold og i øvrigt opfyldt
kriterierne for at opnå tiltalefrafald.

Skyldig - men går fri

Blandt de entreprise, hvor
virksomheden var tiltalt for

at benytte såkaldte lånepriser, hvor virksomhederne
oplyser deres priser til hinanden, var helhedsplanen
for Fredensborg Slot, opgaver på Amager Hospital,
Psykiatrisk Center Nordsjælland, Københavns Luft-

havn, Holte og Sorgenfri
Stationer samt en afdeling af
Lejerbo Maglehøj.
I afgørelsen fra Statsadvokaten skriver vicestatsadvokat Niels Vejlby Hansen:
»Et tiltalefrafald betyder, at
jeg anser virksomheden for

skyldig, men at der ikke bliver rejst nogen straffesag.
Tiltalefrafaldet
sætter
punktum for hele sagskomplekset. I alt er der udstedt
bøder for cirka 18 millioner
kroner fordelt på seks virksomheder og 12 personer.
Sagskompleksets
højeste
bøde på 5,9 millioner kroner
blev vedtaget i en sag med 12
forhold af tilbudskoordinering.
Blandt de nordsjællandske deltagere i kartellet er
Nedrivningsaktieselskabet
J. Jensen, der blev idømt en
bøde på en million kroner og
to personlige bøder á 25.000
kroner for tilbudskoordinering.
Også J. Jensens datterselskab nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning er
dømt i sagen. Virksomheden fik ved retten i Hillerød
en bøde på fem millioner
kroner for at udveksle priser med konkurrenter. To
ledende medarbejdere har
fået bøder på hver 125.000
kroner. Dommen er siden
stadfæstet i Østre Landsret.
frederiksborg@sn.dk

Genbrugspladser er åbne for erhvervslivet
SKRALD: Affaldsgrise har smidt to læs
skrald på markvej
- genbrugsstationer
er ellers åbne for
erhvervsaffald.
Af Jesper Sabroe
NORDSJÆLLAND:
Søndag
ringede en af landmand Carl
Bruuns naboer. På en gåtur
havde han set, at der var læsset to store dynger skrald
- papkasser og frugtkasser

- af på en lille markvej, der
støder til den stille Klostermarskvej nær Esrum. Jorden tilhører landmand Carl
Bruun, og de billeder, naboen sendte, viste, at det vist
ikke var noget, der bare var
blæst af bilen i farten.
- Det ligner affald fra en kiosk eller grønthandler. Der
er to læs, så det er nok læsset
af fra en stor trailer. Jeg har
fået det fjernet, så det ikke
blæser rundt i hele landskabet. Men det er ærgerligt, at
folk har den tilgang. Og så
lige dagen efter at der cirkulerer mange opfordringer i

medierne og de sociale medier om, at når man er ude på
en gåtur, så kan man samle
skrald ind samtidig. Her har
vi så den modsatte tilgang,
siger Carl Bruun.
Det sker fra tid til anden, at
folk læsser affald af i vejkanten, og når genbrugsstationer indtil videre er lukkede
for private, kan der opstå
flere tilfælde, frygter Carl
Bruun.
- Det er nu, det presser sig
på, siger han. Carl Bruun
har ikke politianmeldt sagen, da han vurderer, det
ikke vil føre til noget.

- Jeg kunne Ikke finde noget med adresse på - ellers
havde de pågældende fået
det at vide, at det ikke er i orden, siger han.
Frygten for smitte med
coronavirus fik mange af
landets kommuner til at
fortolke regeringens udmelding om nedlukning som
om, at genbrugspladserne
også skulle lukkes for virksomhederne. Sidste uge
mødte virksomheder i mange kommuner over hele landet derfor en lukket port.
Men nu har kommuner
over hele landet genåbnet

mindst én genbrugsplads for
erhvervsaffald i hver kommune, så virksomhederne
igen kan komme af med deres affald og holde hjulene i
gang. Det sker efter pres fra
Dansk Byggeri, som roser
kommunerne for at lytte til
erhvervslivet.
- Åbne genbrugspladser
betyder, at mange håndværksvirksomheder
kan
fortsætte arbejdet. Derfor
er vi taknemmelige over, at
kommunerne har genåbnet
pladserne for erhvervsaffald, siger miljøchef i Dansk
Byggeri Simon Stig-Gylling.

Også i Gribskov Kommune, hvor marken med det
aflæssede affald er at finde,
er genbrugsstationerne i
Højelt og Skærød nu åbne for
virksomheder.
Åbningstiderne mandag
til fredag er uændrede. I
weekenden er der dog kun
mulighed for at komme af
med sit affald efter telefonisk aftale, fremgår det af
kommunens vejledning til
erhvervslivet.



frederiksborg@sn.dk

Brug coronakrisen til at ruste dig selv til tiden efter
HILLERØD:
Coronakrisen
har fra den ene dag til den
anden sat store dele af Danmark i stå, hvor ikke mindst
små selvstændige er udfordret af mangel på kunder og
omsætning.
Men kreativiteten er samtidig stor for at holde hjulene
i gang – og virksomheden i

live. Blandt andet tilbyder
mange restauranter nu take-away i mangel på spisende gæster i lokalet.
Og hvorfor ikke bruge den
påtvungne pause i hverdagen på andet end at se Netflix, lyder opfordringen fra
det lille konsulentfirma
Teglkamp & Co i Hillerød.

Mest læste

- Det handler ikke bare om
at få tiden til at gå, til det igen
bliver normale tilstande.
Det handler om at bruge den
mulighed og få noget godt ud
af det, anbefaler indehaver
Susanne Teglkamp.
- Et godt bud kunne være
at bruge tiden på refleksion,
overvejelser omkring kar-

riere, ledelsesudvikling og
personlig udvikling, lyder
forslaget fra den erfarne
konsulent og ledelsesrådgiver.
Hun har da også selv adskillige tilbud på hylderne
til en tid og situation som
denne, som for eksempel
»Udvid dit ledelsesrum«,

»Tag en persontest« og »optimér dit cv«.
Alt sammen noget, der kan
foregå hjemmefra ved hjælp
af opgaver på nettet og sparring over telefon og skype.
Så man forhåbentlig står
bedre rustet, når der igen
kommer gang i hjulene.
For Susanne Teglkamp er

Ny S-station
udskydes to år

Ny brandudrykning
til Gimle

Hillerød: Åbningen af den
kommende Favrholm Station
rykkes fra december 2021 til
december 2023.

Frederikssund: Frederiksborg Brand & Redning rykkede
søndag aften ud på ny til
Frederikssund-vikingernes hus
Gimle, der brændte torsdag.

det også hendes egen mulighed for at komme godt gennem krisen:
- Nærmest fra den ene dag
til den anden er alle opgaver
aflyst eller lukket ned. Der
kommer simpelthen ingen
indtægter, og hvor længe,
der går, ved vi jo ikke, erkender hun.

Nordsjælland
Mail: frederiksborg@sn.dk
Telefon: 48 24 41 00
Jesper Sabroe, telefon 4822 8906
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Mette F. om
muligt udgangsforbud: Adfærd
er afgørende
CORONA: Et egentlig
udgangsforbud kan
fortsat komme på
tale, men foreløbig
nøjes regeringen
med at forlænge
lukning.

Antallet af passagerer i DSB’s tog er under 15 procent af det normale, og derfor bliver mange afgange nu aflyst. På Københavns Hovedbanegård er aktiviteten også på vågeblus
Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Danmark er lukket
til efter påske - mindst
CORONAVIRUS: Alle
politiske tiltag for at
stoppe spredning af
coronavirus forlænges til 2. påskedag.
Men spidsbelastningen på sundhedssystemet ventes først
bagefter.
DANMARK: Havde man sat
næsen op efter en kort undtagelsestilstand i Danmark,
blev man mandag skuffet.
Den delvise nedlukning af
landet er foreløbig forlænget
indtil 2. påskedag, den 13.
april. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen (S)
på et pressemøde.
Hjemmearbejde, lukkede
skoler og et lammet forretningsliv vil derfor fortsat

være hverdag i tre uger endnu. Mindst.
Især når det kommer til
påsken, opfordrer statsministeren til at overholde de
regler og retningslinjer, der
er indført.
Altså at holde sig fra al
unødvendig kontakt, så
coronavirusset holdes i
skak.
- I påsken er mange familier vant til at mødes. Det bliver svært, men vi har brug
for, at vi alle tænker os godt
om.
- Vi er nødt til at blive hjemme, så smitten ikke spredes
fra én landsdel til en anden,
siger Mette Frederiksen.
Regeringen vil endda overveje rejseforbud eller andre
indgreb for at dæmpe smittefaren.
- Hvis danskerne fortsætter med at være årvågne og

respektere de regler og retningslinjer, der er, så er vurderingen, at vi kan komme
meget langt i bekæmpelsen
af corona.
- Men jeg afviser ikke, at
der kan være behov for yderligere initiativer, siger Mette Frederiksen.
Indtil videre er der dog alene tale om en forlængelse af
de tiltag, der i første omgang
var sat til at vare indtil fredag.
Det betyder, at offentlige
medarbejdere, der ikke varetager samfundskritiske
funktioner, fortsat skal blive
hjemme.
Privatansatte opfordres
ligeledes til at blive hjemme
og begrænse udgang.
Dagtilbud, skoler, uddannelser, restauranter, storcentre, frisører og lignende
vil forblive lukket. Og for-

buddet mod arrangementer
med flere end 10 personer
er også gældende til og med
påske.
Alt sammen for at undgå
en hurtig smittespredning,
der overbelaster sundhedssystemet.
Ifølge Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen,
ventes
spidsbelastningen
fra coronaudbruddet først
om cirka fire uger, altså efter påske.
Derfor er det afgørende, at
Danmark holder fast, siger
myndighederne.
- Vi håber på en lang og
flad kurve, fordi vi håber på
effekten af de tiltag, vi har
taget, siger Søren Brostrøm.
Senere denne uge regner
han med at komme med et
nyt bud på epidemiens varighed.

/ritzau/

DANMARK: Regeringen har
indført restriktioner i Danmark på grund af udbruddet
af coronavirus og lukket store dele af landet delvist. De
er mandag forlænget til 13.
april.
Der er dog ikke indført et
egentligt
udgangsforbud,
som andre lande har set sig
nødsaget til. Statsminister
Mette Frederiksen (S) afviser ikke, at det kan ske på
sigt, men hun vil se tiden an.
- Vi har gjort ganske meget i Danmark, og vi har
gjort det hurtigt. Vores forhåbning er, at vores samlede initiativer vil gøre, at vi
håndterer krisen bedre end
andre europæiske lande,
siger hun på et pressemøde
mandag.
Hun takker borgerne for,
at langt størstedelen har
lyttet til regeringen og myndighedernes opfordring og
har fulgt retningslinjer, der
går på, at man skal holde sig
hjemme og undgå kontakt
med andre.
- Hvis danskerne forsætter
med at respektere retningslinjerne, er det vurderingen,
at vi kan komme langt med
bekæmpelsen af corona.
Men jeg afviser ikke yderligere initiativer.
- Påskeferien er rigtig afgørende. Vi er nødt til at
dæmpe aktiviteten i påsken,
siger statsministeren.

Hun opfordrer til, at borgerne ikke rejser i påsken.
Hverken til udlandet eller
internt i Danmark.
- Jeg har forståelse for, at
man gerne vil i sommerhus,
men vi har brug for at dæmpe rejseaktiviteten. Regeringen overvejer selvfølgelig, om vi skal gribe yderligere ind på det område, siger
Mette Frederiksen.
Forventningen er, at epidemien vil toppe i ugerne efter
påske. Her vil spidsbelastningen ramme sygehusvæsenet.
Mette Frederiksen mener,
at en forlængelse af den delvise lukning til efter påske
giver god mening.
- Vi følger udviklingen
hele tiden.
- Vi kommer ikke til at
have en lukning af Danmark
i længere tid, end vi vurderer, at det er er nødvendigt,
siger statsministeren.
Sundhedsstyrelsen
forventer, at man senere på
ugen bliver meget klogere
på, hvordan den globale epidemi rammer Danmark.
- Hvis man vil undgå, at
vores sundhedsvæsen kæntrer, og at vi ikke får alt for
mange døde, som vi kunne
have reddet, er vi nødt til at
holde fast i forhold til forebyggelse af smitte nu.
- Vi kan ikke se effekten
af de mange tiltag endnu,
men det forventer vi at gøre
i den uge, vi går ind i. Der vil
vi også kunne kvalificerer
vores prognose yderligere i
forhold til, hvordan epidemien udvikler sig, og hvornår
den topper, siger direktør
Søren Brostrøm.
/ritzau/

Fupmagere giver sig ud
for at ville teste for corona
HELSINGØR: Flere borgere i
Helsingør er mandag blevet
opsøgt af fupmagere, som efter alt at dømme har forsøgt
at slå plat på corona-situationen.
Gerningsmændene
har
kontaktet folk på bopælen og
bedt om at komme indenfor.
Formålet var at udføre test
for corona, påstod de.
- Vi er blevet kontaktet af
hjemmeplejen i Helsingør,
som har fået henvendelser
fra i hvert fald to borgere,
siger vagtchef Søren Bjør-

nestad fra Nordsjællands
Politi.
Vagtchefen understreger,
at man under ingen omstændigheder skal lukke folk ind,
som foregiver at komme
med det ærinde.
- Der er formentlig tale om
tricktyve eller lignende, siger Søren Bjørnested.
Myndighederne kommer
nemlig slet ikke ud til folk
for at teste for smitte med
coronavirus. Sådanne test
foretages på hospitalerne,
og det sker kun, hvis man

som borger har kontaktet
lægen med symptomer og er
blevet henvist videre.
- Myndighederne kontakter slet ikke folk på den
måde. Hvis man overgår til
den strategi, så vil det blive
meldt meget klart ud i medierne først, og i så fald ville de
pågældende være udstyret
med meget tydelig legitimation, siger Søren Bjørnestad.
Vagtchefen fortæller, at
politiet er opmærksom på,
at der blandt andet på Face-

book går rygter om, at der
foregår lignende former for
fup andre steder i kredsen blandt andet i Espergærde.
Men politiet har endnu ikke
kunnet få det bekræftet.
I sidste uge var myndighederne ude og advare mod
it-kriminelle, som henvendte sig til folk via mail og sms.
Disse kriminelle forsøger, at
udnyttet corona-situation
til at lokke oplysninger ud af
folk om for eksempel NemID
eller andet, som kan misbruges.
/ritzau

Regeringen forlænger restriktioner og lukningen af store dele af Danmark til 13. april. Spidsbelastning fra coronavirus ventes at indtræffe i
ugerne efter. 
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix
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Seruminstitut
vil undersøge
mobildata i
coronakamp
CORONA: Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser ikke,
at institut kan få
adgang til data om
borgeres færden via
data om mobiltelefoner.
DANMARK: Statens Serum
Institut har bedt teleindustrien om adgang til data om
mobiltelefoners lokation for
at mindske udbredelsen af
coronavirus.
Det skal hjælpe med at se,
om borgerne holder afstand
til hinanden og ikke samler
sig i grupper på mere end 10
personer.
Det er muligt, fordi danske
teleselskaber er pålagt at
gemme oplysninger om danske telekunder i et år.
Oplysningerne fortæller,
hvem kunderne har ringet
til, hvem de har skrevet til,
og hvilken mast telefonen
har været forbundet til.
Det kan give et meget præcist billede af, hvor den enkelte har befundet sig.
EU-Domstolen vendte allerede for fire år siden tomlen
ned til det, og skiftende regeringer har udskudt at ændre
reglerne. Det er blevet kaldt
et »centralt efterforskningsværktøj«, når forbrydere
skal retsforfølges.
Det er stadig uklart, hvordan Statens Serum Institut
vil bruge de data, instituttet
kan få adgang til, hvis det
sker.

Statsminister Mette Frederiksen (S) svarede mandag på et pressemøde ikke
direkte på, hvad hun mener
om tiltaget. Men hun afviser
det ikke.
- Det er oplagt at søge empiri, så vi bliver klogere og
kommer til at kende epidemien på bedst mulig måde.
- Så kan vi på den anden
side tilrette vores indsats
klogt i forhold til, hvad der
måtte ske i fremtiden. Generelt bakker vi op om, at der
søges viden i de faser, vi er
inde i, siger Mette Frederiksen.
Direktør Jakob Willer fra
teleselskabernes brancheorganisation, Teleindustrien, er positiv.
- Samtidig ønsker vi at sikre, at eventuel anvendelse
af data fra teleselskaberne
sker på et meget klart juridisk grundlag, lyder det i en
skriftlig kommentar.
Telebranchen har ellers
tidligere klaget over, at den
befinder sig i et »juridisk
limbo«, hvad angår logning
af data.
Det skyldes, at EU-Domstolen i december 2016 vurderede, at en »generel og udifferentieret« logning af alle
oplysninger ikke er tilladt.
Til gengæld er »målrettet«
logning ikke i strid med loven.
På mandagens pressemøde forlængede regeringen
med et bredt flertal i Folketinget den delvise lukning af
landet til 13. april.
/ritzau/

Prisen på håndsprit steg voldsomt efter udbruddet af coronavirus. Nu er håndsprit ikke til at opdrive. 
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Danmark løber tør for
håndsprit og masker
CORONAVIRUS:
Sundhedssektoren
risikerer at mangle
værnemidler i kampen mod coronavirus, advarer Lægemiddelstyrelsen.
Der er kun lagre til
få dage, siger overlæge.
DANMARK:
Det
danske
sundhedsvæsen står over
for en faretruende mangel
på værnemidler som håndsprit, ansigtsmasker, åndedrætsværn og visirer.
På nogle hospitaler er der
kun værnemidler tilbage til
få dage.
Det siger Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge
ved intensivafdelingen på
Svendborg Sygehus og formand for Dansk Selskab for
Anæstesi og Intensiv Me-

dicin, mandag til radioprogrammet P1 Morgen.
Han udtalte sig søndag
om problemet på TV2 News.
Siden har han fået tilsendt
fotos fra flere hospitaler. De
afslører tomme hylder, hvor
der skulle være værnemidler.
Det kan betyde, at man på
hospitalerne får sat egne
smittekæder i gang, når
sundhedspersonalet
skal
behandle coronasmittede
patienter, advarer Joachim
Hoffmann-Petersen.
- Vi skal have gang i dansk
produktion af disse ting, og
vi er nok allerede for sent
ude, siger han til P1.
Overlægen tilføjer, at man
tidligere burde have bedt
danske virksomheder om at
omstille produktionen.
I Italien, som er hårdest
ramt af coronaepidemien, er
17 læger døde af sygdommen
Covid-19. Også i Spanien er
mange læger smittede.
Risikoen ved manglende

værnemidler er, at sundhedspersonalet, især ældre
medarbejdere, kan smittes
og må i karantæne. Manglen opstår, samtidig med
at regeringen nu vil skrue
kraftigt op for indsatsen
med at teste folk for coronasmitte.
Lægem iddelsty relsen
opfordrede søndag alle til at
spare så meget som muligt
på håndsprit, ansigtsmasker med videre.
- Vi arbejder nonstop alle
ugens dage på at skaffe
værnemidler til det danske
sundhedsvæsen, siger styrelsens direktør, Thomas
Senderovitz.
Selv om man skal spare,
skal man dog ikke sætte sikkerheden over styr.
- Ellers risikerer vi, at læger, sygeplejersker og alle de
andre i frontlinjen kommer
til at mangle. Det er kritisk
vigtigt, at vi gør alt, hvad vi
kan, for at det ikke sker, siger Senderovitz.

Brug vand og sæbe frem
for håndsprit, hvis du kan,
lyder det fra Lægemiddelstyrelsen. Det er lige så effektivt.
Styrelsen er i kontakt med
danske virksomheder for
at skaffe flere udenlandske værnemidler, der kan
transporteres hurtigt hertil. Styrelsen arbejder også
på at sætte gang i yderligere
produktion herhjemme.
En cremefabrik i Silkeborg producerer nu håndsprit. Problemet med at
skaffe materialer til spritten er det udfordrende, skriver Jyllands-Posten.
En håndsrækning er på
vej fra miljøminister Lea
Wermelin (S). Hun har bedt
Miljøstyrelsen dispensere
fra et EU-krav. Det skal gøre
det nemmere for virksomheder at fremstille håndsprit.
Dispensationen gælder til
30. juni.

/ritzau/

Corona-peak kan skabe
behov for 991 respiratorer

Statsminister Mette Frederiksen orienterer om Covid-19-situationen i
Danmark på et pressemøde i Statsministeriet.
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DANMARK: En prognose fra
Sundhedsstyrelsen viser, at
der, når coronaepidemien
topper, kan blive brug for
991 sengepladser med respirator. Noget tyder dog på
mindre.
Tallet optræder i en rapport, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort
mandag. I rapporten er der
foretaget beregninger af,
hvor mange danskere, der
forventes at blive alvorligt
ramt af Covid-19 på samme
tid.
Det er antallet af ramte på
samme tid, som er kritisk.
For hvis antallet af kritisk
syge, er større end sygehu-

senes evne til at behandle
dem, så risikerer flere at dø.
Tallet 991 er baseret på en
beregning, som igen er baseret på data fra Kina, hvor
epidemien startede. Der er
også lavet en beregning på
data fra de italienske regioner Lombardiet, Veneto og
Emilia-Romagna, som i disse dage lider hårdt.
Beregningerne baseret på
italienske data viser et lidt
mindre behov for sengepladser med respiratorer, nemlig 827.
Rapporten indeholder også
en opgørelse fra landets regioner over antallet af respiratorer, som kan frigøres til

behandling af patienter med
Covid-19. Tallet lyder på 925.
Derudover kan der fra
blandt andet Forsvaret,
privathospitaler og andre
steder fremskaffes sammenlagt 116 respiratorer.
Og med yderligere tiltag
vil man kunne nå op på en
kapacitet på 1060, står der i
rapporten.
Tallene viser - som der
også bliver fremhævet i rapporten - at sundhedsvæsnet
vil blive belastet til tæt på
grænsen af, hvad det kan kapere. Hvis altså de forudsætninger, som ligger til grund
for beregningerne, holder
vand.

Den gode nyhed er imidlertid, at beregningerne ikke
tager højde for de tiltag, som
myndighederne har indført
de seneste uger med henblik
på at begrænse spredningen
af coronavirusset.
I rapporten står der, at det
er vurderingen fra Statens
Serum Institut, at myndighedernes tiltag forventelig
vil ændre det matematiske
grundlag for prognosen, så
kurven vil flade ud, og der
altså vil være et endnu mindre behov for respiratorer,
når epidemien topper.
/ritzau/
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DI: Forlænget
nedlukning kræver
fart på erhvervsstøtte
CORONA: Ifølge
Dansk Industri
haster det med
støtten til danske
virksomheder, hvis
de skal klare sig til
efter påske.
DANMARK: Dansk Industri
har forståelse for regerin-

gens behov for at forlænge
en delvis nedlukning af
Danmark til og med påsken,
som blev præsenteret mandag.
Men hvis dansk erhvervsliv skal gennem den periode
med færrest mulige skader,
skal der fart på at få de allerede aftalte støttekroner ud
til virksomhederne, siger
direktør Lars Sandahl.
- Huset brænder, og med

hjælpepakkerne har vi fået
lagt nogle af de brandslanger ud, som der er så akut
brug for. Nu handler det om
at få tryk i slangerne, siger
han.
- Jo længere det tager at få
bugt med den her virusepidemi, jo værre bliver det for
vores
samfundsøkonomi.
Det er det samme for virksomhederne.
Hvor lang tid skal den her

Med en forlængelse af nedlukningen af Danmark til og med påske kan de danske virksomheder se frem
til nogle hårde uger ifølge Dansk Industris direktør Lars Sandahl - derfor haster det med at få de aftalte
støttekroner ud i virksomhedernes kasser. 
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix

nedlukning vare, før der sker
uoprettelig skade på dansk
erhvervsliv?
- Der er gjort permanent
skade allerede nu. Det er
ikke kun på baggrund af det,
der sker i Danmark, men det
der sker i verden, siger Lars
Sandahl.
- Mange af de eksportmarkeder, som vi lever af i Danmark hver eneste dag, lukker også markant ned. Det
påvirker også dansk økonomi.
Mandag blev det også
klart, at over 22.000 personer har meldt sig ledige i den
seneste uge.
Ifølge Lars Sandahl vil
virksomhederne
næppe
blive bedre i stand til at holde på de ansatte jo længere
nedlukningen og kampen
mod coronavirusset fortsætter.
Men han spår til gengæld,
at en af de tabte stillinger vil
vende hurtigt tilbage, hvis
dansk økonomi kommer
hurtigt på sporet igen.
- Jeg tror, at vi vil få mange
tilbage på virksomhederne, lige så snart vi er ude af
det. Men jeg tror desværre,
at vi kommer til at se en del
yderligere fyringer de kommende uger, siger Dansk Industris direktør.
/ritzau/

43 virksomheder vil
producere værnemidler
CORONA: En række
danske virksomheder skal producere
værnemidler til
sundhedsvæsenet,
oplyser Dansk Industri.
DANMARK: Lægemiddelstyrelsen har bedt Dansk Industri om at koordinere et
nationalt samarbejde om at
omstille dele af Danmarks
industriproduktion til værnemidler i kampen mod
coronavirus.
Det oplyser Dansk Industri i en pressemeddelelse.
- Rigtig mange virksomheder vil gerne bidrage til
at bringe Danmark ud af
denne sundhedskrise, og
der bliver udvist stor kreativitet for at kunne hjælpe, si-

ger Lars Sandahl Sørensen,
administrerende direktør
i Dansk Industri, i pressemeddelelsen.
Dermed skal en række
virksomheder til at omlægge deres produktion, så de i
stedet vil fremstille handsker, kitler, mundvisir, isolationsdragter, mundbind
og håndsprit til sundhedsvæsenet.
Dansk Industri oplyser i
pressemeddelelsen, at der
indtil videre er 43 virksomheder, som har mulighed for
at bidrage.
Alle virksomheder, som
kan hjælpe, skal fremover
kontakte Dansk Industri.
Erhvervsorganisationen
vil systematisere virksomhederne, og den enkelte
virksomhed vil af en myndighed få vurderet potentialet i produktionsomlægningen.

- Rigtige mange virksomheder kan og vil gerne kaste sig ind i kampen mod
corona og ved at producere
værnemidler til hele vores
sundhedsvæsen, så vi sikrer
vores sundhedspersonale de
bedst mulige arbejdsvilkår,
siger Lars Sandahl Sørensen.
Gennem de seneste dage
har det vist sig, at det danske
sundhedsvæsen står over
for en faretruende mangel
på værnemidler som håndsprit, ansigtsmasker, åndedrætsværn og visirer.
Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge ved intensivafdelingen på Svendborg
Sygehus og formand for
Dansk Selskab for Anæstesi
og Intensiv Medicin, omtalte
mandag problematikken i
radioprogrammet P1 Morgen.
- Vi skal have gang i dansk

produktion af disse ting, og
vi er nok allerede for sent
ude, sagde han.
Det problem vil en lang
række af virksomheder nu
hjælpe med at løse.
Det nye tiltag skal også frasortere idéer og henvendelser- ofte fra enkeltpersonersom ikke er mulige, skriver
Dansk Industri i pressemeddelelsen.
- Vi går fra DI’s side ind og
tager denne opgave på os,
så travle myndigheder ikke
skal bruge tid på tvivlsomme projekter.
- Vi kan som danskere
være stolte af at have et erhvervsliv, som virkelig tager samfundsansvar i denne
krisesituation, siger Lars
Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk
Industri.
/ritzau/

Coronakrisen holder turisterne væk fra Danmark, og det rammer hotelkæden Comwell, der nu må fyre 250 af sine medarbejdere. 
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Coronakrise
tvinger
hotelkæde til
at fyre 250
medarbejdere
CORONA: Hotelkæden Comwell mister
stor omsætning på
grund af corona.
Det koster knap en
fjerdedel af staben
jobbet.
DANMARK:
Hotelkæden
Comwell bliver på grund
af coronakrisen nødt til at
afskedige 250 af sine medarbejdere.
Det svarer til lidt under
en fjerdedel af den samlede
stab.
Afskedigelserne
sker,
efter at Comwell forleden
midlertidigt lukkede otte
ud af sine 15 hoteller i Danmark. Det skete som følge af,
at kæden på det seneste har
mistet mere end 90 procent
af sin omsætning.
- Og selv om vi er en stor
og økonomisk velfunderet
virksomhed og har gjort alt
for at holde hånden under
vores medarbejdere, så ser
vi os nødsaget til at iværksætte afskedigelser, siger
koncernchef Peter Schelde i
en pressemeddelelse.
Afskedigelserne er fordelt
ud over kædens 15 hoteller
og hovedkontoret i Aarhus.
Alle faggrupper bliver ramt.
På grund af coronakrisen og presset på dansk erhvervsliv har regeringen inden for den seneste tid lavet
flere hjælpepakker.

En af dem var en trepartsaftale, som betyder, at staten
kompenserer 75 til 90 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere,
der sendes hjem på grund
af økonomisk nedgang som
konsekvens af coronaudbruddet.
Koncernchef Peter Schelde
kalder lønkompensationen
for god. Men han fortæller
også, at den ikke er nok til
at hjælpe Comwell og alle
andre i branchen igennem
krisen.
- Det er specielt vanskeligt
at forudsige længden af denne krise, hvilket betyder,
at vi desværre er nødt til at
handle proaktivt i forhold til
at tilpasse vores omkostninger.
- Dels for at sikre at vores
forretning kan fortsætte
under de nuværende omstændigheder, men også for
at Comwell kan stå så stærkt
som muligt, når vi en gang
kommer over coronakrisen,
siger Peter Schelde.
Ud over orienteringen til
de regionale arbejdsmarkedsråd er Comwell nu i
dialog med de berørte medarbejdere.
Peter Schelde fortæller,
at han på den anden side af
coronakrisen håber at kunne byde de afskedigede medarbejdere velkommen tilbage til Comwell.

/ritzau/
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Forsker: Ny
teststrategi går
ikke langt nok
CORONAVIRUS: Der
er intet nyt i myndighedernes fremlagte teststrategi,
siger forsker. Skal
WHO’s anbefalinger
følges, skal vi i gang
med at teste langt
bredere.
DANMARK: Der er kun én vej
frem for at bekæmpe spredningen af coronavirusset:
Test, test og flere test.
Sådan lyder beskeden fra
verdenssundhedsorganisationen (WHO), og nu vil danske myndigheder teste flere
»på baggrund af WHO’s anbefalinger«, meddeler Sundheds- og Ældreministeriet.
I en ny strategi vil man teste personer med moderate
til svære symptomer efter
klinisk vurdering, kritisk
sundhedspersonale
med
symptomer samt nyfødte
børn og gravide med mistanke om coronasmitte.
Men der er ifølge Jens
Lundgren, professor på infektionsmedicinsk afdeling
på Rigshospitalet, ikke meget nyt i teststrategien.
I forvejen tester man kritisk sundhedspersonale, og
hvis man skal følge WHO’s
anbefalinger, skal man gå
hårdere til værks.
- Der er ikke nogen ny teststrategi. Det her er, hvad
Sundhedsstyrelsen meldte
ud sidste tirsdag. Vi har fokus på folk, der bliver indlagt med moderat til alvorlig
sygdom eller kritisk sundhedspersonale med symptomer.
- Det, vi meget gerne ville,
hvis der blev løsnet op, er
mere bredt at teste sundhedspersonale, som har
symptomer. Ikke kun dem
i kritiske funktioner, siger
Jens Lundgren.
Som det er i dag, bliver
praktiserende læger for
eksempel ikke testet, siger
Jens Lundgren, som kalder
kommunikationsbilledet for
»virkelig mudret«.
- Når vi får løst det ved at
opskalere testningsaktiviteten, skal vi gå ud og forfølge
de smittekæder, der er i befolkningen. Vi skal have en
meget bred tilgang for at finde ud af, hvor smitten egentlig udvikler sig i samfundet.
For lidt over halvanden
uge siden traf man en beslutning om kun at teste de
mest alvorlige tilfælde. Det
har skabt et stort mørketal
over, hvor mange der reelt er
smittet med coronavirusset
i Danmark.
Christian Wejse er lek-

Erhvervsminister Simon
Kollerup (S) er
sammen med
den finansielle
sektor blevet
enig om, at
bankerne kan
hjælpe virksomheder og privatkunder med at
komme bedst
muligt gennem
coronakrisen.
Foto: Niels Christian Vilmann/
Scanpix

»

Det, vi meget gerne ville, hvis der blev løsnet op, er mere bredt at
teste sundhedspersonale, som har symptomer.
Ikke kun dem i kritiske
funktioner.
Jens Lundgren
professor,
Infektionsmedicinsk
Afdeling,
Rigshospitalet

tor og forsker på Aarhus
Universitet og beskæftiger
sig med global sundhed og
infektionssygdomme og er
samtidig afdelingslæge på
Aarhus Universitetshospital.
Han erklærer sig overordnet enig med Jens Lundgren
og mener også, at WHO har
en pointe i, at flere test er vejen frem.
Men han siger også, at det
er en balancegang.
- Hvornår har vi testet
nok? Det er lige før, man
skulle teste alle danskere.
- Når vi så har testet alle
danskere, er der en ny dag,
og skal vi så teste folk igen?
Det ville kræve et enormt
setup, siger Christian Wejse.
Hos
Sundhedsstyrelsen
anerkender man, at der ikke
er tale om en decideret ny
kurs, men at man i stedet
»bygger ovenpå«.
Centerchef Helene Probst
afviser dog, at myndighederne »zigzagger« og skaber
forvirring.
Selv om den nye strategi
ikke adskiller sig markant
fra den nuværende, varsler
sundhedsminister Magnus
Heunicke (S) langt flere test
fremover, når man får fat i
mere testudstyr.
Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) er det en
»overordentlig klog« beslutning.
På et pressemøde mandag, sagde Heunicke, at en
mulighed er testudstyr fra
Sydkorea, der tidligere på
ugen kom med et tilbud, som
Danmark afviste. Det undskylder ministeren.
- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at når testkapaciteten er udvidet, skal vi
- og kan vi - teste langt flere,
end vi har gjort de seneste
dage, lød det fra Magnus Heunicke.
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Banker lover henstand
og afdragsfrihed på lån
CORONAVIRUS:
Coronakrisen rammer mange. Det får
bankerne til blandt
andet at tilbyde
hjælp med lån og
med kassekreditter.
DANMARK: Regeringen har
lavet en fælleserklæring
med den finansielle sektor
om at lave flere tiltag, der
skal hjælpe coronaramte
virksomheder og privatkunder.
Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.
Hjælpen vil blandt andet ske gennem adgang til
statsgaranterede lån for

virksomheder, tilbud om
afdragsfrihed,
henstand
for privatkunders lån eller
hjælp med kassekreditter.
Det skal ske på rimelige
vilkår, der samlet set ikke
forringer kundens økonomiske situation, lyder det i
pressemeddelelsen.
Erklæringerne indebærer
derudover at, bankerne i lyset af den alvorlige situation
genovervejer deres udbyttebetalinger.
- Under finanskrisen holdt
samfundet hånden under
bankerne. Nu er vi i en coronakrise, og her skal bankerne holde hånden under samfundet.
- Under gode, sunde virksomheder og danskere, der
er kommet i klemme. Det

mener jeg også, at de har en
forpligtelse til at gøre, siger
erhvervsminister
Simon
Kollerup (S).
Regeringen har lavet fælleserklæringen med Finans
Danmark, der repræsenterer den finansielle sektor i
Danmark, herunder bankerne.
- Det er en helt naturlig del
af vores samfundsopgave
at træde til og understøtte de sunde privatkunder
og virksomheder, som er
økonomisk ramt af coronaepidemien. Derfor har
vi også meget tidligt i udbruddet meddelt, at vi stod
klar med hjælp, siger Ulrik
Nødgaard, administrerende
direktør i Finans Danmark.
- Med denne fælles erklæ-

ring giver banker og realkreditinstitutter et yderligere håndslag på at hjælpe
sunde kunder, som er midlertidigt hårdt ramt.
Erklæringen gælder frem
til denne sommer, oplyser
Finans Danmark.
Forud for fælleserklæringen har flere banker allerede tilbudt en hjælpende
hånd til deres kunder.
Eksempelvis har Danske
Bank, der er landets største
bank, tilbudt forhøjet kassekredit og øget låneramme til
sunde virksomheder.
Danske Bank har også tilbudt, at privatkunder, der er
berørt af coronakrisen, kan
udskyde afdrag på boliglån
og billån.

/ritzau/

Coronavirus udskyder
udflytning fra Sjælsmark
CORONAKRISE: Flytningen af børnefamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark
udskydes på grund
af coronavirus,
oplyser ministerium.
LEJRE: Den planlagte flytning af børnefamilier fra
Udrejsecenter Sjælsmark til
Center Avnstrup udskydes
nu til udgangen af juli.
Det oplyser Udlændingeog Integrationsministeriet i
en pressemeddelelse.
Flytningen skulle være
begyndt 1. april, men grundet coronavirussets indtog

i Danmark har ministeriet
valgt at udskyde det. Beslutningen er taget efter dialog
med
sundhedsmyndighederne.
Udlændingestyrelsen forventer at kunne gennemføre
familiernes flytning inden
udgangen af juli 2020.
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger i pressemeddelelsen:
- Regeringen vil gøre alt,
hvad der står i vores magt
for at begrænse smittespredningen.
- Flytning nu og her af en
større gruppe personer i
asylcentersystemet vil ikke
kunne ske uden at øge risikoen for spredning af coro-

navirus. Derfor er en udskydelse det eneste rigtige at
gøre i den nuværende situation, siger han.
Beboerne på centrene er
orienteret, oplyser ministeriet i pressemeddelelsen.
Beslutningen om at flytte
børnefamilierne blev taget,
efter at Socialdemokratiet
fik regeringsmagten i juni
2019.
Regeringen blev således
i november enig med støttepartierne Radikale Venstre, Enhedslisten og SF om
at flytte familierne ind på
Center Avnstrup, der i dag
fungerer som hjemrejsecenter for afviste asylansøgere. Avnstrup ligger i Lejre
Kommune.

Partierne blev enige om, at
Center Avnstrup fra foråret
2020 kun skulle fungere som
center for børnefamilier
uden lovligt ophold i Danmark.
Flytningen skal være med
til at forbedre forholdene
for børnefamilierne, der på
Udrejsecenter Sjælsmark i
Hørsholm bor bag indhegning, ligesom militæret
jævnligt træner på skydebaner tæt ved centret.
Sidste år kunne Røde Kors
rapportere om markant
mistrivsel blandt børnene.
Flere lider af søvnproblemer, manglende appetit og
har symptomer på psykiske
lidelser, fremgik det.
/ritzau/
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VERDEN RUNDT
Senatet uenig om hjælpepakke
WASHINGTON: Senatet i USA er på ny ikke lykkedes
med at nå til enighed om en stor hjælpepakke, der skal
hjælpe amerikansk økonomi.
Det skriver nyhedsbureauet Reuters.
Det er anden gang på under et døgn, at hjælpepakken på over 1000 milliarder dollar ikke bliver stemt
igennem. Den store sum penge skal bidrage til at holde
amerikansk økonomi oven vande under coronakrisen. Senatorer har ellers givet udtryk for, at en aftale er tæt på, skriver nyhedsbureauet AFP. Og selv om
presset på politikerne for at få en hjælpepakke på plads
er stort, er det endnu ikke lykkedes. Det er demokrater, der har stemt nej til pakken. 
/ritzau/

EU-gods hurtigt over grænser

Folk nyder det gode vejr i Stockholm. Sverige har i modsætning til andre europæiske lande gjort brug af mindre strikse tiltag i kampen mod det
smitsomme coronavirus.
Foto: Scanpix

Svensk coronakamp går
stik modsat Europas
CORONA: Svenskerne stoler ikke meget
på regeringens
indsats mod corona, men de har stor
tiltro til folkesundhedsmyndighedernes evne til at håndtere situationen.
STOCKHOLM: Var man med
den stockholmske metro
mandag morgen, kunne det
godt ligne, at ikke alle svenskere er lige bekymrede for
coronavirusset.
Aftonbladet.se beretter, at
den offentlige trafik mandag
morgen var usædvanligt
proppet med pendlere.
Claus Keisu, som er presseansvarlig hos Storstockholms Lokaltrafik, fortæller, at de har skruet ned for
antallet af afgange, fordi
mange chauffører og togførere havde meldt sig syge.

- Vi forventede et stort frafald af rejsende på samme
tid, som vi har personalemangel. Men nu ser det ud
til, at folk er kommet tilbage og vil på arbejde igen. Så
vi er lidt overraskede, siger
han til nyhedsbureauet TT.
I det meste af Europa har
strategien mod udbredelsen
af coronavirusset været at
begrænse risikoen for smittespredning. Derfor har flere lande gjort brug af midler
som for eksempel udgangsforbud.
Sverige har i det hele taget vist sig at være lidt af en
enspænder i sine egne tiltag
mod coronavirusset.
Skoler og børnehaver er
fortsat åbne. Forsamlinger
på helt op til 500 mennesker
er stadig tilladt. Der er intet
udgangsforbud, og grænserne er fortsat åbne for
EU-borgere.
I Sverige har strategien
fra folkesundhedsmyndighederne, der er den svenske

udgave af den danske sundhedsstyrelse, i langt højere
grad været baseret på frivillighed end på forbud.
Regeringen har i flere omgange fået kritik for ikke at
sætte ind med strammere
tiltag.
I stedet er borgerne blevet opfordret til at følge den
svenske sundhedsstyrelses
råd om at holde afstand og
vaske hænder.
- At følge myndighedernes
råd er enhver persons pligt.
Også din og min, sagde statsminister Stefan Löfven søndag aften i en tale til befolkningen.
Danmarks
ambassadør
i Sverige, Vibeke Rovsting
Lauritzen, siger, at det med
danske briller kan virke
lidt uvant, at regeringen
i spørgsmål vedrørende
sundhedsmæssige
tiltag
ofte henviser til den svenske
sundhedsstyrelse.
- Men i Sverige er det i
langt højere grad sundheds-

styrelsen, der har beslutningskompetencen,
siger
hun.
Ifølge den svenske tænketank Kantar Sifos rapport Spørgsmål om Corona
har kun 38 procent af de
adspurgte tiltro til regeringen, mens 65 procent siger
det samme om den svenske
sundhedsstyrelse.
Kun 41 procent af de adspurgte bekymrer sig om de
konsekvenser, coronavirusset kan forårsage. Det er betydeligt lavere end i Norge,
hvor 71 procent svarede, at
det gjorde de.
Men tre fjerdedele af svenskere siger, at de vasker
hænder bedre og oftere, end
de gjorde før.
Fire ud af 10 siger, at de
handler mere på nettet end
før.
Noget tyder på, at svenskerne gør deres og har tiltro til at myndighederne
klarer resten.

/ritzau/

Valutafond forudser global
økonomisk nedgang som i 2009
WASHINGTON: Coronavirus
kommer til at have en markant negativ effekt på den
globale økonomi.
Det vurderer Den Internationale Valutafond (IMF) .
Valutafonden forventer, at
coronavirus vil forårsage en
global recession i 2020 i samme omfang som eller værre
end finanskrisen i 2009.

Recession betegner en periode med økonomisk nedgang. Det vil typisk indebære stigende arbejdsløshed.
Det ventes imidlertid, at
udviklingen vil vende i 2021,
lyder vurderingen.
Ifølge IMF er udviklede
økonomier generelt i en bedre position til at håndtere
krisen. Den vil ramme man-

ge fremspirende økonomier
hårdere. Men krisen kræver
et modsvar, som ikke er set
mage tidligere, lyder det fra
IMF-chef Kristalina Georgieva.
Hun opfordrer alle udviklede økonomier til at yde
støtte til lavindkomstlande.
IMF står »klar til at anvende vores lånekapacitet

på en billion dollar«, siger
IMF-chefen. En billion svarer til 1000 milliarder. Dermed svarer en billion dollar
til knap 7000 milliarder kroner.
Over 80 lande har på nuværende tidspunkt bedt om
hjælp fra valutafonden, oplyser IMF-chefen ifølge Reuters.
/rizau/

BRUXELLES: Det skal ikke
tage godstransport mere
end 15 minutter at krydse
en grænseovergang i EU.
Sådan lyder det fra
Europa-Kommissionens
formand, Ursula von der
Leyen, som fremlægger
retningslinjer for »grønne vejbaner«, der giver
prioritet til al godstransport. Det skal sikre fri
bevægelighed af varer

i EU, efter at flere medlemslande delvist har
lukket grænserne og indført grænsekontrol for
at mindske spredningen
af coronavirus. I weekenden har der været op
til 40 kilometer kø ved
visse grænseovergange.
Det har medført op til 18
timers ventetid ved grænseovergangene ifølge von
der Leyen.
/ritzau/

Nyt forbud i Storbritannien
LONDON: Storbritannien forbyder alle forsamlinger
over to personer, undtaget folk der bor sammen.
Det siger premierminister Boris Johnson mandag
aften ifølge Reuters.
Dermed følger Storbritannien efter Tyskland, der
indførte lignende tiltag søndag.
Tidligere har Boris Johnson og hans konservative
regering fået kritik for at handle for langsomt i kampen mod coronavirus.
Men mandag aften har Johnson fremlagt en række
yderligere tiltag, herunder forsamlingsforbuddet.
Tiltagene gælder foreløbigt tre uger. De kan blive
lempet, hvis de viser en hurtigt effekt.
/ritzau/

Den spanske vicepremierminister, Carmen Calvo, afventer svar
på en test for coronavirus, efter at hun søndag blev indlagt. 

Foto: Sergio Perez/Scanpix

Vicepremierminister er indlagt
MADRID: Den spanske vicepremierminister, Carmen Calvo, blev søndag
indlagt på et hospital med
en luftvejsinfektion.
Det meddeler den spanske regering i en udtalelse. Virusset har den
seneste uges tid for alvor
gjort sit indtog i Spanien.
Landet melder dagligt om
hundredvis af dødsfald
relateret til coronavirus.
Mandag steg antallet
igen med et rekordhøjt
antal.

Det seneste døgn har
myndighederne
således registeret 462 coronadødsfald. Det meddelte
Spaniens sundhedsministerium mandag formiddag.
Dermed runder landet
mere end 2000 dødsfald
relateret til corona.
Søndag steg antallet
med næsten 400, så det
samlede antal lød på 1720.
Det er nu steget til et samlet antal på 2182 ofre.
/ritzau/Reuters
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Hjælpepakkerne skal pakkes ud
Frederiksborg Amts Avis mener
Det ville have været en overraskelse, hvis statsminister
Mette Frederiksen (S) på mandagens pressemøde havde
afblæst den igangsatte nedlukning af Danmark. Antallet
af smittede med coronavirus stiger fortsat, det samme gør
antallet af døde som følge af samme virus. Vi er endnu i starten af epidemien i Danmark, og kigger man ud i verden, har
de seneste dage vidnet om endnu flere nedlukninger i andre
lande, aflysninger af fly og en hel menneskehed på vej i beskyttende afstand til egne relationer og omgivelser.
Nogle lande på den anden side af jordkloden melder om nedlukninger i fire uger, startende fra midten af denne uge. Andre lande har forventninger om, at visse tiltag vil fortsætte i
tre til seks måneder.

Mette Frederiksen aflyste selvfølgelig ikke de mange forskellige tiltag, der er blevet sat i værk i Danmark siden onsdag aften i forrige uge.
Nedlukningen blev derimod forlænget til og med 2. påskedag. Det er samme dag som indrejseforbuddet i Danmark
løber til for de udlændinge, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål inden for landets grænser. Antallet af syge
danskere spås at toppe i påsken.
Forlængelsen af nedlukningen er på nuværende tidspunkt
helt forståelig, set i lyset af hvilke tiltag andre lande ikke
bare søsætter, men også oplever - tænk på scenerne fra Italien og Spanien her i Europa. I begge lande er dødstallene
store, og det kniber med kapaciteten til at behandle de, der
er alvorligt syge. Der bliver truffet ubarmhjertige valg.
På den led er motivationen til at fortsætte nedlukningen af
Danmark nok fuldt ud til stede hos langt de fleste danskere.
Vi ønsker at passe på vores kære og passe på os selv.

Chefredaktion:
PALLE HØJ
Chefredaktør

»Blå & rød«

BENTE JOHANNESSEN
Ansv. chefredaktør

Af Claus Ejlersen
Søndre Strandvej 52D
Helsingør

Adm. direktør:
JENS NICOLAISEN

Udgivet af Sjællandske Medier A/S
Trykt i selskabets trykkeri

HILLERØD

Slotsgade 1,
3400 Hillerød
Tlf. 48 24 41 00
hilleroed.red@sn.dk
ALLERØD
alleroed@sn.dk
EGEDAL
egedal@sn.dk
FREDENSBORG
fredensborg@sn.dk
FREDERIKSSUND
frederikssund@sn.dk
FURESØ
furesoe@sn.dk
GRIBSKOV
gribskov@sn.dk

En del af Forsvaret arbejder også hjemmefra.

HALSNÆS
halsnaes@sn.dk

Af hjertet tak til både
personalet og taxamanden

RUDERSDAL
rudersdal@sn.dk

På sygehuset

KLAGER
over avisens artikler kan
sendes til avisen på
frederiksborg@sn.dk /
Frederiksborg Amts Avis,
Slotsgade 1, 3400 Hillerød.

AF Suzanne Brodersen
Gl.Hovedgade 15 C, 2970 Hørsholm

Eller til Pressenævnet på
sekr@pressenaevnet.dk /
Pressenævnet, Landgreven 4,4,
1301 København K.
Klagefristen er 12 uger.

Lad mig sige det med det
samme: Jeg synes, regering
og folketing gør det rigtig
godt, men der er noget mærkeligt i den kommunikation,
som myndighederne bedriver, sikkert ud fra de bedste
motiver!
Vi har alle set animationen med de blå ikke-smittede, de røde smittede og de
grønne nu raske og immune.
Der er to veje ud af dette:
n vaccinere de blå, så de bliver grønne
n lade de blå blive smittet,
så de bliver røde og dernæst
grønne, eller dør !
Da vaccine angiveligt ligger omkring et år ude i fremtiden, skal næsten alle de blå
gennem rød til grøn, hvis vi
ikke vil påføre samfundet
så store skader, at det i den
sidste ende koster mange flere liv. Så opgaven er at åbne
hanen mellem blå og rød så
meget, at sundhedsvæsenet

-

www.sn.dk
Mail: frederiksborg@sn.dk

HØRSHOLM
hoersholm@sn.dk

Der bliver i den grad brug for et erhvervsliv til at rulle i gang
igen på den anden side af krisen. Den forlængede nedlukning gør ikke denne situation lettere. Her i landet har et
enigt folketing vedtaget flere hjælpepakker, der skal understøtte både lønmodtagere, selvstændige og virksomheder.
Men hjælpepakker virker ikke 100 procent fra den ene dag
til den anden. Det tager tid i praksis at få enhver foranstaltning på plads. Men der er brug for løsninger i kvikt tempo
nu - hjælpepakkerne skal pakkes ud. 
HØJ

Åben og saglig
kommunikation

- en del af

HELSINGØR
helsingoer@sn.dk

Med forlængelsen af den historiske nedlukning af Danmark, forlænges også den økonomiske krise.
Der er som sådan ikke noget alternativ, men der er også en
alvorlig bagside af hele denne smitteforebyggende indsats,
for det vil formentlig også have en menneskelig pris, at hele
verdensøkonomien bliver sat på vågeblus. Det vil have omkostninger for de svageste i samfundet.

Min bedste tak skal gå til personalet på afdeling 0641 på Hillerød Sygehus.
Natten mellem 15/2 og 16/2 døde min ægtemand, Ingolf Crossland på afdelingen, efter personalet havde passet ham trofast i 10
dage.
Så lukkede Danmark ned og jeg kunne
ikke komme op og takke jer personligt.
Nå jeg tænker tilbage på den sidste nat,
Ingolf levede, så er jeg meget taknemmelig
over, at natsygeplejersken Lone havde øje
for at kunne se, at nu nærmede døden sig - og
ringede til mig ved 1.35-tiden.
Jeg sprang med nattøj og frakke ind i en
taxa og kørte til Hillerød Sygehus, hvor jeg

Fængsel i Egedal?
Smuk natur

»

Lone kom ind og åbnede vinduet,
så hans sjæl kunne flyve ud.

løb gennem de stille gange op til afd. 0641.
Der sad jeg i ca. halvanden time og sang for
min Ingolf ud af Højskolesangbogen, inden
Ingolf drog sit sidste åndedræt.
Lone kom ind og åbnede vinduet, så hans
sjæl kunne flyve ud.
Af hjertet tak både til personalet og til taxamanden.

netop kan følge med. Det betyder lempelser i styret form
- ikke total lockdown.
Jeg synes ikke, det er det,
vi får fortalt, altså »I skal
næsten alle smittes, inden
det her er ovre, da vi ikke
har råd til at vente på vaccinen«.
Der er heldigvis en del indlæg i de mere seriøse medier,
der opfordrer de folkevalgte
til at turde tage afvejningen mellem dødsfald nu og
mere anonyme dødsfald og
ruin senere! Retfærdigvis
er myndighederne nok ved
at se, hvor kurven flader ud
med den nuværende lockdown, for så at åbne forsigtigt, alt sammen fordi reguleringssløjfen har en tidsforsinkelse på op til 14 dage.
Jeg synes dog stadig, at
kommunikationen er lidt for
formynderisk og ikke helt
åben, for ovenstående er de
faglige myndigheder da pinligt bevidste om, men det er
syltet det ind i politisk formynderi! Jeg er overbevist
om, at Danmarks befolkning godt kan håndtere en
helt åben og saglig kommunikation.

Af Grethe Helin, Solbærvangen 61, Smørumnedre
Vi er heldige her i kommunen. Tænk, vi har et byrådsmedlem, Ulrik John Nielsen, som tænker på borgernes interesser.
Hvorfor har borgmesteren så travlt med at sælge et
smukt område til staten -til
fængselsvæsenet?
Hvilke nære forbindelser
har han hertil ?
Og det er utroligt, at resten
af byrådet øjensynlig bakker borgmesteren op.
Hvad er det, der foregår?
Har vælgerne ikke ret til at

få de mystiske omstændigheder belyst?
Det er jo et stort område,
man vil ødelægge. 25-30
hektar eller 50-60 tønder
land. 60 tønder lander er
størrelsen på en pæn gård.
Og rædslerne vil kunne ses
viden om. Der kommer langt
over 56.000 fangetransporter til og fra området med
bl.a. hårde kriminelle (Ulrik John Nielsen).
Hvorfor vælger folk at
flytte til Egedal Kommune?
Er det ikke på grund af den
smukke natur ?
Hvis borgmesterens ønske
går i opfyldelse, siger folk
i fremtiden, at de ikke vil
være nabo til et stort, grimt
fængsel.
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Hvem hjælper den lille
idrætsforening?
IDRÆT I EN CORONATID: Der
er et område, der desværre ikke er taget højde for i
nogen hjælpepakke - den
almindelige idrætsforenings
ofte skrøbelige økonomi.
Et område, der omhandler
over en halv mio. frivillige
i Danmarks knap 12.000
idrætsforeninger.

Synspunkt

Stuearrest
CORONAKRISEN: Hvor længe endnu?
Mel.: Es geht alles vorüber
Nu sidder vi hver på sin pind,
og man er forskellig af sind.
Man kan føle sig beklemt
eller ta’ det mindre slemt.
Men er du lidt trist i dit bur,
så husk, du kan gå dig en tur.
Du kan stadig få et glimt af sol,
og lyset er håbets symbol.
(Refr.) Alting får jo en ende,
selv en epidemi.
Tre måneder henne
er krisen forbi.
Alting får jo en ende,
må vi håbe, fordi
en dag må det vende.
Og så er vi fri.
Og selv om din stue er trang,
så glem ikke fuglenes sang.
Luk dit vindue op og lyt,
og vær ikke så forknyt.
Vort forår et sat på standby,
men vi holder ud hver for sig.
Det kan føles tungt og ensomt, men
en dag får vi sommer igen.
(Refr.) Alting får jo en ende …
Lars Kanit
Tegning: Henrik Monved

»

D
 AGENS CITAT

Netop denne coronakrise, der rammer rigtig
hårdt, hvor det gør rigtig ondt - både på sundheden
og på økonomien - kan måske få politikerne og den
brede offentlighed til at vågne op og skifte kurs. Krisen kan løfte det internationale samarbejde til et nyt
niveau af fremgang og velstand.
Michael Møller, tidligere topchef i FN, til Politiken.

Af Peder Bisgaard, Forbundsformand,
Dansk Firmaidrætsforbund
Ingen tvivl om, at regeringen med
alle de flotte hjælpepakker forsøger at
hjælpe, hvad der hjælpes kan. Selvom
det formentlig ikke er bevidst, så er
der dog et område, der desværre ikke
er taget højde for - nemlig den almindelige idrætsforenings i forvejen ofte
skrøbelige økonomi. Et område, der
omhandler over en halv mio. frivillige i
Danmarks knap 12.000 idrætsforeninger. Og rigtig mange af disse idrætsforeninger er afhængige af, at der holdes
loppemarkeder, events i form af motionsløb, stævner, idrætsskoler af forskellig art etc.
Alle disse aktiviteter giver pæne
overskud, for ellers gjorde man det
ikke. Men ser man på foreningens samlede regnskab, så er der ikke mange
idrætsforeninger baseret på frivillig
arbejdskraft, der på slutlinjen har et
overskud, der er værd at skrive om.
Men kigger man på hjælpepakkerne, så er der ingen hjælp at hente for
en ganske almindelig idrætsforening
som f.eks. Firmaidræt Hillerød. En forening med en årlig omsætning på over
halvanden mio. kroner - ikke mindst
som følge af afviklingen af nogle pt.
succesfulde motionsevents som Ladies
Mud Race, Xtreme Mandehørm og Ladywalk. Men overskuddet går ikke ned
i formandens eller bestyrelsens lommer, tværtimod er det med til at genere
flere aktive, indkøbe materiel og lønne
de instruktører, der virker i dagtimerne samt de tre deltidsansatte (ansat på
funktionærlignende forhold), der gør,
at de frivillige ikke behøver at tænke
på at være administratorer, men alene
koncentrere sig om aktiviteterne.

»Kontraktansatte«

De lønnede instruktører er »kontraktansatte« med typisk en til tre timers instruktørvirksomhed om ugen og skal
derfor have løn, selvom alt er lukket
ned - men da det er deres bibeskæftigelse, optjener de reelt ingen ferie og har
ingen timer til afspadsering. Altså skal

Hverdag på fodboldbanen. Men hvad med de små foreninger og de mange frivillige, der bærer det, vi med stolthed kalder Forenings Danmark - den del af Danmark, som er berømt ude i
den ganske verden. Vil den overleve efter krisen? Jeg håber, men kan godt have mine tvivl, om
det bliver med samme styrke, skriver Peder Bisgaard.
Foto: Mie Neel
de starte med fem dages (= fem ugers)
tjenestefrihed uden løn. De deltidsansatte har holdt deres restferie og arbejder hjemmefra. Skulle det overvejes at
fyre dem, så har de lange opsigelsesfrister. Altså kunne man frygte, at det vil
være spild af tid at søge om midlertidig
lønkompensation, da det formentlig vil
gå op i rent bureaukrati, som ofte skal
varetages af en frivillig leder.
Men er en idrætsforening med ansatte at betragte som en privat virksomhed, og vil man betragte foreningens
(set i det store billede) trods alt beskedne tal som »hårdt økonomisk ramt« jeg tror det næppe.
Mange af foreningerne har i den første periode måttet aflyse/udskyde arrangementer - mange med forventet
deltagerantal under 1000 gjorde det af
samfundsmæssige hensyn. Men her
er der heller ikke hjælp at hente, da det
skal være aflyste arrangementer over
1000 - og igen, så støtter man ikke med
den for foreningen så livsvigtige overskudsdel, som skal køre foreningen
videre.
Næste fase bliver så de kommende
store events, som for manges vedkommende løber af stablen til efteråret. Vil
det stadig kunne ske, vil deltagerantallet uden tvivl dykke af frygt, eller fordi
der bliver kamp om datoerne i efteråret med alle de udsatte arrangementer, som foreninger af økonomiske årsager ikke har turdet aflyse, men blot
udsat. Men vil der til den tid være en

hjælpepakke for sådanne arrangementer. Jeg tvivler. Her vil der være mange
foreninger, der langt fra når det forventede »livsvigtige« overskud - men
man kan så håbe på, at kompensationsordningen for aflyste arrangementer bliver tilrettet, så udgifterne i det
mindste kan kompenseres.

Kompensation til foreninger?

Næste spørgsmål er, om en forening
kan få kompensation for de faste udgifter - igen her er en række krav, som
ikke mange foreninger kan klare. For
manges vedkommende måske fordi
den normale udgiftstunge post som
husleje ikke er aktuel for foreningslivet, da mange har kommunale lokaler.
Så min pointe er, at der har været meget fokus på superligaen i fodbold og deres klubber (forretninger), på isligaen
og håndboldligaen, hvor der naturligvis vil mangle indtægter, når der ikke
må spilles og ingen tilskuere er, men
når kameraerne snurrer igen efter krisen, så skal sponsor X og sponsor Y nok
støtte op om eliteklubberne, for det giver synlighed.
Men hvad med de små foreninger og
de mange frivillige, der bærer det, vi
med stolthed kalder Forenings Danmark - den del af Danmark, som er berømt ude i den ganske verden. Vil den
overleve efter krisen? Jeg håber, men
kan godt have mine tvivl, om det bliver
med samme styrke.
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Manden, der var meget mere
end nekrologens mester, er død
DØDSFALD: Rud
Kofoed, Sletten, var
finurlig, original og
charmerende - og
journalist til det sidste.

Af Steffen Slot
Den muntre, elegante og til
tider frække Rud Kofoed er
død, kun 74 år.
Det skete få dage efter, at
han havde skrevet en kærlig
nekrolog over sin livslange ven, journalisten Karen
Thisted - og det gjorde han
indledningsvist med ordene:
»Vorherre er vist ikke helt
klar over, hvem det er, han
har lagt sig ud med. Han
kommer med garanti til at
høre nærmere! Og det, så det
kan høres!«
Nu har Karen Thisted fået
selskab af Rud Kofoed fra
Sletten, og det er fristende at
skrive, at Vorherre med de
to får kamp til stregen - både
med at holde ro, men også
med at holde på sandhederne, for hvis der er noget at
fortælle om livet i Himmeriget, så skal Rud Kofoed nok
gøre det.
Med en vis frækhed, en god
portion humor - og selvfølgelig uhyre velskrevet. Rud
Kofoed var Ekstra Bladets
underholdningsredaktør i
årtier, indtil han gik på pension, og han var journalist
til det sidste - han kunne
ikke lade være med at skri-

Hvis der noget sted i verden skulle opstå kø for at få skrevet en nekrolog, ville det have været hos Rud Kofoed i Sletten. Han var en mester til det, men han var også meget andet - munter, elegant, familiemenneske
og sandhedssøgende med sine ord. Søndag døde han på sin daglige gåtur med hustruen Trine Kofoed,
som han mødte for 58 år siden. Her ses de to på en rejse. 
Privatfoto
ve, og han kunne ikke lade
være med at skrive tingene,

Kast lys på

Mærkedagen
Livets mærkedage kan markeres gratis i Frederiksborg Amts Avis

Det gælder: Runde fødselsdag fra 30 år og frem
Bryllup, sølv-, guld- og diamantbryllup
Jubilæum fra 10 år og frem
Uddyb gerne med oplysninger om hovedpersonen,
hvad er det for en mærkedag og hvornår er det.
OBS: Mærkedagen i Frederiksborg Amts Avis må ikke indeholde
personlige hilsner eller tid og sted for reception/åbent hus

Slotsgade 1, 3400 Hillerød, hilleroed.red@sn.dk

877155

Send tekst og evt. foto på: frederiksborg@sn.dk eller
send som brev til Frederiksborg Amts Avis,
Slotsgade 1, 3400 Hillerød.
Markér kuverten med Mærkedagen

som de var. Er det forkert?,
lød modspørgsmålet, hvis
folk syntes, at han gik for
tæt på.
Søndag gik han tur med
hustruen Trine Kofoed. De
gik den sædvanlige rute
mod Nivå og retur, men Rud
Kofoed fik det pludseligt
dårligt. Ondt ved hjertet, benene kunne ikke mere bære,
og han faldt om. Ambulancen var hurtig fremme,
nærtboende ilede til, men
Rud Kofoeds liv stod ikke til
at redde. En blodprop kom i
vejen.
Han blev uddannet som
journalist på Dagbladet
Ringsted i de samme år,
hvor Karen Thisted var
journalist
elev, og det blev
begyndelsen til deres venskab. Inden da havde han i
mødt sin hustru Trine Kofoed, da han var på avisens redaktion i Sorø, og de flyttede
sammen på Trines værelse
hos forældrene - et rækkehus, hvor der boede otte
mennesker, men selvfølgelig
var der plads til Rud. Det var
i 1962, Rud var 17 år og Trine var 16 år, og de har holdt

sammen lige siden og fik
børnene Jonas og Barbara.
I 1969 blev han ansat på
Ekstra Bladet, hvor han i
1986 blev underholdningsredaktør indtil 2003, hvor han
gik på pension. Siden 2000
har han boet i Sletten Havn,
og når man spørger i området, hvem der kendte ham
bedst, lyder svaret: Hvem
kendte ham ikke?
Han var en mester til at
skrive nekrologer, og han
kunne fange et menneske
med ganske få ord - som
her, i indledningen til nekrologen over Jasper Olsen
fra Sletten Havn, der døde i
2018:
»Det hele gik godt - undtagen til sidst. Der døde Jasper
Olsen for en sjælden gangs
skyld - altså rigtigt! Kun 66
år«.
Han havde et blik for folks
særhed og skæve vinkler, og
han kunne dreje det på en
finurlig, original og charmerende måde, så folk også
fik det, de skulle have. Der
var intet lalleglad over ham,
han var meget elegant - fægtede med kårde, lyder de ord,

som byrådsmedlemmet Bo
Hilsted (S) bruger.
På Sletten Havn var Rud
Kofoed et selskabsmenneske, der havde sejlbåd og engagerede sig i Sletten Bådeklub, fotograferede og skrev
artikler til medlemsbladet
»Søhesten«. Han gik somme
tider til kanten, men altid
så folk tilgav ham. Når han
skrev, var det ofte alenlangt,
for han mente, at de små ting
skal med - de tegner et menneske på godt og ondt, og
altid var det vanvittigt godt
skrevet. En dag var en af artiklerne til Søhesten lidt for
præcis i sin beskrivelse af
en af de konflikter, der altid
er i foreningslivet, men Rud
Kofoed fastholdt indholdet,
fordi det jo »var rigtigt«.
Man kan ikke styre pressen,
heller ikke Rud Kofoed på
pension, lyder de ord, som
Eva Hofman-Bang, formand
for Sletten Bådeklub bruger.
Susanne Barnewitz Christrup er den, der har sværest
ved at finde ordene - han var
en særlig god ven, og måske
hun rammer mest præcist
med de to ord »Mikkel Ræv«.
For han kunne være rigtig
fræk, men alligevel følte folk
sig trygge ved ham.
Ja, siger hustruen Trine
Kofoed, for han røvrendte
dem aldrig, og han skrev
aldrig noget, som ikke var
sandt. Hun fortæller, at som
familiemenneske var han
uovertruffen,
børnebørnene elskede ham. For Rud
Kofoed elskede at lege med,
som datteren Barbara siger
- hvad enten det var i familien eller i miljøet omkring
Sletten Havn. Familien var
mandag samlet i huset i Sletten, et hus fyldt med blomsterhilsner.
Familien vil gerne, at der
bliver sat ord på, at Rud Kofoed er død, for det gjorde
han selv - satte ord på andres
død. Og som Trine Kofoed
siger: Det har han gjort så
mange gange, så mon ikke
de står klar til at tage godt
imod ham i himlen?
Rud Kofoed bisættes fra
Humlebæk Kirke fredag den
27. marts 2020 klokken 14.00,
men det er kun for hustru,
børn og børnebørn på grund
af coronavirusset.

n

TIRSDAG 24. MARTS 2020

50 år

Lene
Kaaberbøl

n I dag, 24.marts: Forfatter

Lene Kaaberbøl.
Ofte sukker voksne over, at
børn og unge ikke længere
læser bøger.
Men er der én, som kan
få dem til det, er det Lene
Kaaberbøl, der fylder 50 år
tirsdag 24. marts.
Hun er blandt de forfattere, som børn helt frivilligt
læser - også selv om det ikke
er pensum i skolen. Forklaringen er den enkle, at de
kan relatere sig til Kaaberbøls stærke børnekarakterer.
For selv om karaktererne
ofte lever i fantasiverdener
med trolddom og dragejagt,
handler deres hverdag også
om forældres skilsmisser og
mobning i skolen.
Eller som Kaaberbøl selv
har sagt det om sine bøger,
er de »en slags socialrealisme med drager«.
Succesen gælder også
uden for Danmark, hvor flere har sammenlignet hende
med forfatteren til bøgerne
om Harry Potter, J.K. Rowling.
Selv om der er langt til
Rowlings oplag og indtjening, er Kaaberbøl godt
med. Hendes 50 bøger er
solgt i over to millioner eksemplarer verden over med
»Vildheks« og ikke mindst
Skammer-serien som de
mest populære.
Har børnene ikke læst om
skammerpigen Dina, der fra
sin mor har arvet evnen til
at kunne skelne sandhed fra
løgn med sit blik, kender de
måske fortællingen fra film
eller teater.
Lene Kaaberbøl er uddannet cand.mag. i engelsk og
dramaturgi fra Aarhus Universitet.
I flere år var hun gymnasielærer og skrev kun i
weekender og ferier.
Siden 2002 har hun været
forfatter på fuld tid.
Succesen har kastet en
lang række litteraturpriser af sig, blandt andre Best
Disney Novel Writer of the
Year, Danmarks Skolebibliotekarforenings
Børnebogspris, Bog- og Papirbranchens (BMF) Børnebogspris, Orla-prisen og Blixenprisen.
/ritzau/

Døde

Birthe Søndergaard-Thomsen
* 21. oktober 1926

† 21. marts 2020

er stille sovet ind
Fhv. værge Jørgen Hansen
Bisættelsen finder sted fra Lundtofte Kirke
onsdag den 25. marts kl. 11.00
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Vi har fået aflyst
alle vores events de
kommende tre
måneder. Det er
indtægter for cirka en
halv million kroner.
Daniel Steinaa,
ejer af Fanatic

n

TIRSDAG 24. MARTS 2020

Teresas
videoer
er blevet
populære
Af Agnete Vistar

Fanatic er, ligesom stort
set alle andre butikker
for tiden, hårdt ramt af
corona-restriktioner. Der
er dog et lyspunkt, hvad
angår salget af brætspil.
Foto: Hans-Jørgen Johansen

Brætspil sælger
under coronakrisen
BRÆTSPIL: Flere
forhandlere har
oplevet en eksplosiv
stigning i salget af
brætspil i forbindelse med coronaepidemien. Stigningen står dog ikke
helt mål med tabet i
butikkerne.
Af Lars Jørgensen
SJÆLLAND: De mange restriktioner for at bekæmpe
coronasmitte er i visse dele
af detailhandlen ikke kun
skidt. Flere forhandlere af
brætspil oplever en kæmpe
stigning i antallet af ordrer
over nettet.
- Vores brætspilssalg er
nærmest eksploderet, siger
Jonas Cleemann, direktør i
Faraos Cigarer.
Virksomheden
sælger
blandt andet brætspil, rollespilsudstyr, udklædningstøj og tegneserier og har butikker i København, Odense, Lyngby og Aarhus.
- Vores butikker plejer at
stå for 75 procent af vores
samlede salg, og det salg
er næsten gået i stå. Til
gengæld er vores nethandel tredoblet, siger Jonas
Cleemann.
Det samme billede gør sig
gældende hos Fanatic, som
primært sælger spil og udstyr til rollespil og brætspil.
Derudover arrangerer Fanatic en del kurser og liverollespil for virksomheder,
skoler og institutioner, og
har butikker i henholdsvis
Roskilde og Næstved.
- Vores onlinesalg er næsten tredoblet på få uger,

siger Daniel Steinaa, ejer af
Fanatic.
Han mærkede med det
samme en reaktion, da statsminister Mette Frederiksen
(S) onsdag den 11. marts
meldte ud, at man ugen efter
ville lukke skoler og institutioner og opfordrede folk til
at arbejde hjemmefra.
- Det var ret vildt. Dagen
efter var der kø uden for
vores butikker om morgenen. Vi havde simpelthen
årets bedste omsætning den
torsdag. Normalt sælger vi
fire-fem brætspil på en dag.
Den torsdag solgte vi over
100, fortæller han.
Fremgangen i salget af

brætspil udligner dog langt
fra den normale indkomst i
butikkerne hos Faraos Cigarer og Fanatic.
- Der er nærmest helt lukket ned for store dele af vores
forretning. Der er jo ingen,
der kommer og køber udklædningstøj i øjeblikket.
Det samme er tilfældet med
vores tegneserier, siger Jonas Cleemann fra Faraos
Cigarer.

Kan klare seks uger mere

Hos Fanatic prøver Daniel Steinaa at holde humøret oppe, men kan også
sagtens se, hvor det bærer
henad, hvis coronakrisen

Tip til brætspil
Daniel Steinaa, ejer af
Fanatic:

Morten Petersen, butikschef hos Faraos Cigarer:

n »Gloomhaven« beteg-

n »Pandemic« er – måske

nes mange steder som
verdens bedste brætspil. Det har alt i sig og
er fyldt til randen med
forskellige eventyr. Det
er et kæmpe spil i den
klassiske Dungeons &
Dragons-genre.

n »Codenames«

er et
godt spil for hele familien, hvor det gælder om at
spionere og finde hinandens koder.

n »Munchkin« er en pa-

rodi på de klassiske rollespil. Det er simpelt, og
alle kan være med. Især
Harry Potter-udgaven er
populær. Vi har solgt 80
eksemplarer af det de seneste to uger.

ikke så overraskende –
meget populært. Det er
et spil, som handler om
samarbejde om at udrydde sygdomme.

n »Ticket to Ride Euro-

pe« har også fået en opblomstring. Det handler
strategi og geografi – og
måske er der også noget
afsavn og udlængsel i
denne periode, hvor vi
ikke kan komme så meget ud at rejse.

n Jeg vil også gerne an-

befale
»Carcassonne«,
som er forholdsvist nemt
at gå til, kan spilles af
hele familien – og hele tiden giver nye udfordringer.

fortsætter lang tid endnu.
- Vi har fået aflyst alle vores events de kommende tre
måneder. Det er indtægter
for cirka en halv million
kroner.
Derudover taber vi cirka
en halv million kroner hver
måned, vores butikker holder lukket. Så det her kan
hurtigt komme til at koste
os, siger han.
Daniel Steinaa nævner
samtidig, at Fanatic pt. har
økonomi til at holde sig lige
præcis oven vande i yderligere seks ugers tid, og kommer med følgende opfordring til regeringen.
- Stol på os og giv alle os
selvstændige en håndsrækning, for eksempel på 20.000
kroner om måneden de næste to måneder i stedet for at
tvinge os til at fyre medarbejdere, opfordrer han.
- Jeg har været selvstændig i 16 år, og min erfaring siger mig, at de tiltag, som regeringen har sat i værk, ikke
får den ønskede effekt. Hverken lån eller udskydning af
skat og moms vil virke. Det,
der er brug for lige nu, er
kort sagt en tilførsel af penge, siger Daniel Steinaa.
Foreløbig kan han dog se,
at både nethandel og salget
af brætspil er i fremgang.
- Vi er selvfølgelig begyndt
at se på, hvordan vi kan bruge den stigende interesse
for brætspil fremadrettet.
Måske kan man samle folk
online og spille sammen. Vi
arbejder også på at arrangere et Fanaticon til efteråret,
hvor folk blandt andet kan
medbringe deres brætspil
og komme og spille med en
masse andre. Forhåbentlig
kan vi bruge det her til noget - også efter krisen, siger
Daniel Steinaa.
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For tiden spreder der sig
det ene sjove og spændende
filmklip efter det andet som
en steppebrand over Lejre.
Hvalsø Juniorklub har
nemlig en meget kreativ
medarbejder, der står bag
små videoer, der hver dag
lægges ud på Facebook med
forslag til aktiviteter, og som
både unge og deres forældre
får stor glæde derhjemme i
disse coronadage.
Teresa Hald Thomsen
er til daglig medarbejder i
Hvalsø Juniorklub, en SFO
3, der hører under Lejre
Ungdomsskole. Hun har
masser af erfaring med at
arbejde med de godt 100 unge
12-15 årige, der kommer i juniorklubben. Eller kom. De
er jo nu hjemme, ligesom de
fleste af deres forældre. Og
som Teresa siger, kan det
være voldsomt at være sammen så mange dage, selv om
det er hyggeligt.
Hendes videoer er både
sjove, instruktive og opbyggelige: Hvordan laver man
et insekthotel - eller bager
kanelkager. Eller sår frø til
spiring derhjemme i potter.
Eller hvad med at lave lidt
sundt slik? Idéer mangler
Teresa Hald Thomsen ikke.
Til gengæld har det været
grænseoverskridende
for
hende selv at lave optagelserne, selv om hun allerede
nu er meget mere erfaren.
- Faktisk er det min mand,
Hanse, der er grafiker, som
står for alt det tekniske.
Jeg har fået lidt skældud i
begyndelsen - vend nu telefonen en anden vej, og den

slags. Jeg lærer hen ad vejen. Og jeg har behov for at
være helt alene, når der optages, fortæller Teresa Hald
Thomsen.
Når optagelserne er færdige, redigerer Hanse dem og
sætter på Facebook.
- Jeg er uddannet tøjdesigner fra Danmarks Designskole. På grund af en rygsygdom kom jeg i arbejdsprøvning hos Lejre Ungdomsskole, og jeg tænkte »Fedt,
så kan jeg lave en bog eller
lignende til inspiration for
unge med gode idéer.« Det
blev dog ikke til noget. Men
nu er der en god anledning nu skulle det være.
- Jeg skulle lige ud over
mine sædvanlige grænser,
da jeg gik i gang med videoerne. Jeg syntes, jeg så frygtelig gammel ud - se dog de
der rynker...Jeg er ikke vant
til at se mig selv på film. Men
det er jo rigtigt, rigtigt sjovt
at lave de videoer. Det tager
lang tid med forberedelse, og
jeg skal også lige klæde om
hver gang, fortæller Teresa.
- Jeg er i fuld gang med at
arrangere noget med X-Factor, hvor folk sender videoer ind. Jeg kan slet ikke
lade være; idéerne vælter
frem - jeg tror godt, at man
kan sige, at jeg har lidt overarbejde, tilføjer hun med et
grin.
Teresa Hald Thomsen understreger, at de fem-syv
minutter lange videoer skal
være balancerede, så de
ikke bliver for kedelige, for
så mister de unge interessen. Samtidigt skal de voksne også have noget ud af det.

Et insekthotel - sådan laver man det. Teresa Hald Thomsens video er
ikke mindst inspiration for de voksne forældre, men også de unge får
noget ud af Teresas humoristiske instruktion.
Privatfoto
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Slotsgade 1, 3400 Hillerød
Telefon: 48 22 89 20 - telefax: 48 25 49 97.
E-mail: sporten.faa@sn.dk
Hjemmeside: www.sn.dk/sport
Sportsredaktør René Larsen, privat: 21 77 76 03
Journalist Rudi Dalsgaard, privat: 24 65 80 09
Journalist Mads Hussing, privat: 60 82 83 83
Torben Klarskov - Niels Rasmussen - Claus Birch

Danske løb aflyst
De danske cykelløb GP Himmerland Rundt og Rent Liv Løbet Skive
er aflyst på grund af coronakrisen.
Løbene skulle være kørt 2. og 3. maj.
Løbsarrangør Mogens Kristensen
kalder beslutningen om aflysning
både let og svær. Håbet er nu, at de
to løb kan køres igen i 2021.

Spil
Keno

Vindertal, mandag
1,2,3,12,15,18,24,32,33,37,
41,43,44,47,49,51,52,59,61,69

Ishockeyklubber
melder sig klar
ISHOCKEY: De danske ishockeyklubber
overlever,
selv om den bratte sæsonafslutning har kostet dyrt.
Syv ud af de otte klubber,
som skulle have deltaget i
det aflyste slutspil, oplyser
til DR, at de også i den kommende sæson vil stille med
et hold i den bedste række.
Det drejer sig om Aalborg,
Herning,
Sønderjyske,
Rungsted, Rødovre, Esbjerg
og Herlev. Kun Frederikshavn har ikke ønsket at forholde sig til spørgsmålet på
nuværende tidspunkt.
Sporten blev ellers kastet
ud i en eksistenskrise, da
coronavirus først tvang
klubberne til at spille uden
tilskuere og siden til helt at
indstille sæsonen.
Dermed gik ligaen glip af
de attraktive slutspilskampe, der genererer en stor del
af klubbernes indtægter.
- Jeg skal ikke afvise, at der
er to, tre eller fire klubber,
som er så presset, at det kan

betyde, at der ikke er noget,
der hedder ishockey efter
sommerferien, sagde ligaforeningens formand, Klaus
Rasmussen, dengang.
Siden har regeringen lavet
hjælpepakker, ligesom klubberne selv har samlet penge
ind for at afbøde de værste
følger af aflysningerne.
Det bliver dog formentlig
en liga på nedsat blus, der tager hul på næste sæson.
- Ud fra et forretningsmæssigt synspunkt kommer det
sportslige ikke til at være
det primære for mig til næste år, siger Rungsted Seier
Capitals direktør, Thomas
Friberg til DR.
- Jeg skal helst sørge for,
at økonomien kommer til at
balancere. Derfor har vi anlagt et forsigtighedsprincip
i forhold til udgifterne. Og
det forventer jeg også, at de
andre klubber kommer til at
gøre, siger han.
/ritzau/

Titlen forsvinder
ikke med corona
BOKSNING: Verdensmesteren har meldt
sig under fanerne
på Bispebjerg Hospital for at hjælpe til i
sundhedsvæsenet.
Af Mads Hussing
Verden er ikke den samme
for verdensmester Sarah
Mahfoud. Efter hun 1. februar vandt VM-titlen, så skulle
der trænes og bokses, men
coronavirusset har nu sat

en midlertidig stopper for
det.
Træningscenteret er lukket, og der er ikke udsigt til
stævner lige foreløbig. Det
bekymrer dog ikke verdensmesteren.
- Titlen forsvinder jo ikke.
Det stresser mig ikke. Men
det stresser mig, at folk bliver syge. Det er synd for de
syge og svage, for de må
være bange, siger Darah
Mahfoud, da Frederiksborg
Amts Avis fanger hende.
Hun har indtil videre holdt
sig i gang med træning og
hjemmeprojekter.

forklarer, hvorfor der skulle
gå næsten en uge mere, før
damerne nåede til samme
konklusion.
- Vi var noget længere
fremme i vores turneringsafvikling, idet vi allerede
var i gang med kvartfinaler.
- Vi ville derfor afvente
og se, hvad der skete i denne virusepidemi. Vi har i
den forgangne uge talt med
klubberne, spillerrepræsentanter samt sundhedspersonale.
- Og med statsministerens
forlængelse af lukningen af
Danmark er det den eneste
ansvarlige beslutning, for-

- Det lokale fitnesscenter
er lukket, så jeg må løbe mig
nogle ture. Jeg må bruge det
jeg har, og det jeg kan, siger
verdensmesteren, der mener, hun tager meget hensyn, når hun bevæger sig
rundt i det offentlige rum.
- Jeg er påpasselig. Situationen er uvirkelig, og det er
nok ikke helt gået op for mig,
siger hun.
Sarah Mahfoud er sygeplejerskestuderende, og da
Frederiksborg Amts Avis
taler med hende, skal hun
til møde på Bispebjerg Hospital.

- Jeg har skrevet mig op
som vikar for at holde mig i
gang. Jeg skal ind til møde
om lidt, men jeg regner med,
at jeg allerede har jobbet,
siger hun, og man kan høre
hun smiler gennem røret.
- Jeg tænkte, at de har
brug for hjælp - og hvis ikke
nu, så kommer det.
Hun har ikke selv været
syg, men derfor lurer sygdommen i baghovedet hele
tiden.
- Det er jo også psykisk. Så
jeg går og tænker: Har jeg
nu lidt ondt i hovedet? Eller
er jeg blevet lidt varm? siger
hun.
Der er ikke stævner lige
foreløbig, selvom det var meningen, at Stald Palle skulle
have arrangeret et stævne
her før sommeren.
- Mogens og Bettina har
gang i noget. De vandt jo purse offer med Enoks kamp, og
den skulle være afviklet inden for overskuelig fremtid,
men det er ikke realistisk,
siger Sarah Mahfoud, der
lige nu ikke tænker meget
over fremtiden.
- Den må jeg tage, når det
her er overstået. Boksningen er det mindste lige nu,
siger hun.
Hun skriver og taler sammen med træner Sherman
Williams, der bor i USA.
Han siger, at hun bare skal
holde sig i gang, og det er
også det, hun gør. Der er
ikke noget decideret boksetræning på menuen lige nu.
- Jeg træner generelt
kroppen. Det er holde sig
i gang-træning, siger verdensmesteren.

FCH på vågeblus

Dameligaen
har nu
aflyst sæsonen
BASKETBALL: Sæsonen for
dansk damebasket er slut.
Resten af turneringen bliver
droppet på grund af udbruddet af coronavirus.
Dameligaen traf i går den
vanskelige beslutning at
aflyse den resterende del af
sæsonen, oplyser ligaen i en
pressemeddelelse.
De resterende kvartfinaler
er aflyst, og det er samme er
semifinalerne og finalerne.
I sidste uge valgte Basketligaen, herrernes turnering, at aflyse sæsonen, og
nu følger damerne trop.
Robert Rømer, forretningsfører i Dameligaen,
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Sarah Mahfoud på vej i ringen
lørdag 1. februar, hvor hun en
times tid senere blev kåret til verdensmester. Nu er der ikke udsigt
til boksning før sommerferien
for Hillerød-bokseren.
Foto: Mads Hussing

Anders Kamper - Jeppe Lodberg - Kasper Hansen

Cykling

n

FODBOLD: Kompensation på vej til FC
Helsingør, der nu
sender medarbejderne hjem.

Af Mads Hussing

Dameligaen i basketball aflyses for resten af ssæsonen 2019/2020.
som følge af Coronavirussen.
Foto: Rudi Dalsgaard
klarer Robert Rømer.
Beslutningen om at annullere resten af sæsonen blev
truffet på et telefonmøde
mandag aften mellem klubberne.
- I den nuværende svære
situation er der ingen anden
beslutning, der giver mening, lyder analysen fra det

møde.
Beslutningen om eventuelt at kåre en dansk mester
hos både herrer og damer
ligger hos Danmarks Basketball Forbund (DBBF).
Hørsholm 79ers valgte
allerede i weekenden at betragte sæsonen som afsluttet.
/ritzau/rudi

Som de fleste andre i fodboldbranchen så sender FC
Helsingør også spillere, trænere og staben hjem.
- Vi er glade og taknemmelige for den håndsrækning
staten har givet os, der gør
det muligt for os at skrue
økonomien og aktiviteten
ned på vågeblus, indtil krisen driver over, skriver
klubben i en meddelelse.
Spillere og stab er hjemsendt fra dags dato uden instruktioner, og det samme

gælder staben. Der vil kun
blive opretholdt et nødberedskab til kontakt med
myndigheder, Divisions- og
Spillerforeningen samt den
nødvendige kontoradministration.
- Vi håber inderligt, at vi
snarest muligt kan vende
tilbage og genoptage sæsonen, så vi kan spille om den
oprykning, vi allesammen
drømmer om, skriver klubben, der også bruger lejligheden til at sige tusind tak
til deres fans og sponsorer
for den store støtte indtil nu.
- Vi glæder os meget til at
se alle på stadion igen, skriver Jim Kirks, der er direktør i FC Helsingør.
Klubben lukker også ned
for aktiviteten på hjemmesiden, Facebook og andre
sociale medier.
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Presset stiger for hurtig OL-afklaring
OL: Det trækker
mere og mere op til
en flytning af OL i
Tokyo, men IOC har
endnu ikke meldt
klart ud.

FAKTA
Pres på IOC
■■Flere internationale idrætsstemmer har lagt pres på
Den Internationale Olympiske Komité (IOC) for at få
udskudt OL, og beslutningen skal tages hurtigt. Her er
et udpluk

Af Mikkel Lundby Langer
& Jannick Rasmussen
Inden for fire uger bliver
der taget en beslutning om,
hvorvidt OL som planlagt
skal starte 24. juli, eller om
klodens største sportsbegivenhed skal udskydes.
Sådan lød det søndag fra
Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Men så
længe kan en afklaring ikke
vente, lyder kontrasvaret
fra nationale olympiske komitéer verden over.
De forlanger, at OL bliver
udskudt, og gerne i et år,
som følge af coronavirus.
Nogle af OL-komitéerne
går endda skridtet længere
og lægger yderligere pres på
IOC ved at nægte at deltage i
legene, hvis de afvikles som
planlagt.
Det har eksempelvis de nationale olympiske komitéer i
Canada og Norge lagt op til,
mens man fra australsk side
har erklæret det umuligt
at samle en OL-delegation
i juli under de nuværende
omstændigheder og i stedet
bedt landets atleter om at
være klar til OL i 2021.
De budskaber kan IOC
næppe sidde overhørig, siger Hans Bonde, der er professor i idrætshistorie ved
Københavns Universitet.
- IOC er på retræte, når forskellige landes regeringer
har meldt ud, at det vil være
klogt at udskyde OL, og flere
lande ovenikøbet har sagt,
at de ikke vil sende deres atleter, siger Hans Bonde.

■■Canadas Olympiske Komité:
- Vi har truffet den svære beslutning om, at vi ikke vil
sende atleter til OL eller de paralympiske lege i Tokyo
i 2020.
■■Ian Chesterman, Australiens OL-chef de mission, efter
bestyrelsesmøde i Den Australske Olympiske Komité:
- Det står klart, at OL ikke kan afholdes i juli. Vores atleter skal forberede sig på OL næste år.
■■Berit Kjøll, idrætspræsident i Norges Idrætsforbund:
- Min klare anbefaling til idrætsstyret er, at der ikke
sendes udøvere til OL, hvis legene ikke udsættes.
IOC-præsident Thomas Bach (nummer tre fra venstre) og Japans premierminister, Shinzo Abe (til højre),
ses her i forbindelse med et arrangement, der markerede, at der er er et år til OL i Tokyo. Bliver OL udskudt,
kan de gentage arrangementet.
Frem til søndagens udmelding havde IOC og de japanske arrangører holdt fast i,
at der ingen grund var til at
tale om en mulig udskydelse
med fire måneder til legene.
Alene den retorik har
været et selvmål, mener
Jens Sejer Andersen. Han
er international direktør
for organisationen Play the
Game, der kæmper for gennemsigtighed i sport.
- Jeg tror, at IOC kunne
have vundet en del sympati, hvis man for en uge siden
havde sagt, »vi ikke ved,
hvad vi skal gøre, men det
ser ud til at være vanskeligt
at gennemføre, så vi arbejder på løsninger«. I stedet
sagde man, at enhver spekulation om at ændre ville
være skadelig.
- Det er forståeligt, at IOC
har brug for tid til at reorganisere så enorm en begivenhed, men på den anden side
har IOC’s propaganda i den

seneste uge virket virkelig
tonedøv, siger han.
Kursskiftet i IOC’s udmeldinger peger også i retning
af, at en OL-afklaring kommer væsentligt hurtigere
end fire uger.
- Hvis IOC vil opretholde
illusionen om, at de er i førersædet i denne kritiske
situation, kan de ikke vente
fire uger med at træffe beslutningen, for så har flere
andre olympiske komitéer
allerede besluttet, at de ikke
vil deltage, siger Jens Sejer
Andersen.
For mange atleter har al
træning i årevis koncentreret sig om at stå skarpest
muligt til OL.
Det gælder eksempelvis
for hækkeløberen Sara Slott
Petersen, der vandt OL-sølv
for fire år siden. Aarhusianeren er på IOC’s side og ser
ingen grund til en forhastet
beslutning. Hun venter hellere fire uger.

- Jeg foretrækker, at man
tør at slå koldt vand i blodet
og så stoler på, at der ikke
bliver afholdt et OL, hvis
det er uforsvarligt, men at
man lige giver det en måned
mere, som IOC gerne vil.
- Ingen kan vide, hvordan
udbruddet af coronavirus
påvirker verden om en måned. Udviklingen går helt
vildt hurtig, og det kan både
være til den værre og den
bedre side, siger hækkeløberen.
Hun føler sig dog sikker på,
at det stigende pres på IOC
kun har et muligt udfald.
- IOC kan nærmest ikke
gøre andet end at udskyde
OL med de udmeldinger.
Man har vredet armen om
på IOC, siger hun.
IOC oplyste søndag, at man
holder de fleste muligheder
åbne.
Hans Bonde mener også,
at det er til overvejelse at
afholde OL som planlagt

■■En talsmand for Storbritanniens premierminister, Boris
Johnson:
- Atleterne lever med en betydelig usikkerhed under
de nuværende omstændigheder. Vi vil have IOC til at
tage en beslutning snart, så der er klarhed for alle de
involverede.
■■Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund:
- Det er vores vurdering, at det ikke vil være fremkommeligt at afvikle OL med start 24. juli.
■■Denis Masseglia, formand for Frankrigs Olympiske
Komité:
- I det øjeblik IOC sagde, at man arbejder med alle løsninger, har man allerede besluttet af udskyde OL.

fra 24. juli til 9. august, men
uden tilskuere. Han tror, at
»alt er på bordet«.
- Da indtægterne fra OL i
meget høj grad kommer fra
tv, kunne man forestille sig
den løsning, men på den anden side virker det også atmosfæreforladt, som vi har
set ved blandt andet Champions League-kampe uden
tilskuere, så spørgsmålet er,
om det giver mening, siger
han.
Japanerne er dog næppe

interesseret i en sådan devalueret løsning.
- Man skal huske på, at
det koster mange milliarder dollar at arrangere OL,
og tit er det et kæmpe dræn
for byen, skatteyderne og
staten, der afholder legene.
Dele af den investering vil
gå tabt, hvis man ikke kan
få den nationale eufori, siger
Hans Bonde.
/ritzau/

DBU fyrer medarbejdere og store finaler flyttes
FODBOLD: DBU
måtte i går fyre
flere EM-medarbejdere, mens Europa
Cup-finalerne blev
udsat. Bredde-fodbold forlænger nedlukning.
Coronakrisen kan mærkes i Dansk Boldspil-Union
(DBU), som i går meddelte,
at der bliver fyret 30 ansatte i EM-sekretariatet, mens
over 70 ansatte i unionen
sendes hjem.
Med udsættelsen af EM i
2020 til sommeren 2021 er
der ikke behov for samme
bemanding de næste mange
måneder, forklarer DBU.
Derfor blev godt 30 medar-

bejdere i EURO 2020-sekretariatet i sidste uge opsagt
som konsekvens af beslutningen, der blev truffet af
Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).
Størstedelen af dem var
ansat direkte af Uefa, og alle
har fået besked på, at de potentielt kan blive ansat igen
på et senere tidspunkt.
Det fortæller Lene Kryger, direktør for Euro 2020
i København, og hun satser
stadig på, at Danmark skal
være vært for EM i sommeren 2021.
- Vi har opbygget en stor
bemanding til at stå for de
fire kampe i Euro 2020. Med
udsættelsen af det hele i et
år, er der ikke behov for alle,
og det er derfor naturligt, at
vi må reducere bemandin-

gen væsentligt.
- Vi håber, at vi skal være
EM-værter næste år - og at
vi så får muligheden for at
sætte samme stærke hold
igen, siger hun til unionens
hjemmeside.
Der er blot ti medarbejdere
tilbage i Euro 2020-sekretariatet. De skal sørge for arbejdet med at finde ud af, om
København skal være EMvært i juni 2021.

Finaler bliver udskudt

Coronavirus har nu også
haft indflydelse på afviklingen af Champions League og
Europa League.
Finalerne i de to turneringer er udskudt fra maj
til endnu ukendte datoer på
grund af udbruddet af coronavirus.

Det oplyste Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i
aftes.
- Der er endnu ikke taget
beslutning om nye datoer,
lyder det fra Uefa.
En arbejdsgruppe er nedsat for at finde mulige nye
datoer for alle kampe, oplyses det.
Champions League-finalen stod til at blive spillet
lørdag 30. maj i Istanbul. Opgøret skal nu finde en ny og
senere dato.
Det samme skal finalen i
Europa League, som efter
planen skulle være spillet
27. maj i polske Gdansk.
Også kvindernes finale
i Champions League, der
skulle være spillet 24. maj i
Wien i Østrig, skubbes til en
anden dato.

FC København er med i
Europa League, og københavnerne nåede at spille den
første af to ottendedelsfinaler mod Basaksehir og tabte
1-0, inden europæisk fodbold
blev suspenderet.

Stadig ingen breddebold

Der skal heller ikke spilles
fodbold i Danmark før tidligst efter påske.
Dansk
Boldspil-Union
(DBU) meddelte også i går,
at alle aktiviteter aflyses, og
alle fodboldklubber opfordres til at lukke ned i perioden frem til 13. april.
DBU følger dermed i kølvandet på statsminister
Mette Frederiksens pressemøde i går eftermiddag.
Det betyder, at alle fodboldaktiviteter aflyses til og

med 13. april. Samtidig opfordres fodboldklubberne til
at gøre det samme.
- I fodbold-Danmark vil vi
naturligvis gøre vores for, at
færrest muligt bliver smittet af coronavirus.
- Normalvis er rigtigt
mange mennesker i berøring med hinanden i fodboldens verden, men det kan vi
ikke lige nu.
- Vi følger myndighedernes anbefalinger og bakker
op og aflyser derfor alle vores aktiviteter i denne tid,
siger Bent Clausen, formand
for DBU’s breddekomité og
næstformand i DBU’s bestyrelse.
/ritzau/rudi
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VEJRET DE KOMMENDE DAGE
Tirsdag aften og natten til onsdag: Tørt og mest klart vejr. Temp.
ned mellem 4 graders frost og 2 graders varme og let til frisk vind
omkring syd, ved Vestkysten stedvis op til hård vind.
Onsdag: Tørt med nogen eller en del sol, og temp. op mellem 5
og 10 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra sydlige retninger,
ved Vestkysten stedvis op til hård vind. Om natten tørt og klart vejr.
Temp. ned mellem 5 graders frost og 2 graders varme, og vinden
aftager og bliver svag til jævn fra sydøst og syd.
Torsdag: Tørt med en del sol, og temp. op mellem 5 og 12 graders
varme, lunest i jylland. Om natten tørt og klart vejr, og temp. ned
mellem 5 graders frost og 2 graders varme. Hele døgnet svag til
jævn vind mellem øst og syd, ved Østersøen en overgang op til
frisk vind.
Fredag: Mest tørt med nogen eller en del sol. Temp. mellem 5 og
12 graders varme, køligst ved kyster med pålandsvind, og svag til
jævn østlig eller skiftende vind. Om aftenen og natten i perioder
mere skyet og måske lidt regn hist og her. Temp. falder til mellem
frysepunktet og 4 graders varme, og efterhånden svag til frisk vind
omkring nordvest.
Lørdag: Mod nordvest mest tørt med nogen eller en del sol, ellers
ret skyet med lidt regn hist og her. Dagtemp. mellem 5 og 9 grader,
om natten ned mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Let til
frisk vind omkring nordvest, ved Vestkysten op til hård vind.
Søndag og mandag: Ustadigt og køligere igen.
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Gårsdagens
løsninger Nem

SOLEN OG MÅNEN
Solen i dag: Op: 06:03 og ned: 18:30. I morgen: 06:00 og 18:32
Dagens længde: 12:27 timer. Dagen tiltaget: 05:35 timer
Månen i dag: Op: 06:41 og ned: 18:27. I morgen: 06:53 og 19:37

VEJRET I OG OMKRING EUROPA

Målt i går kl. 11

Ankara 14 halvskyet
Athen 17 skyet
Bergen 5 overskyet
Bruxelles 4 skyfrit
Cagliari 14
Casablanca 16 letskyet
Catania 14 skyet
Constanta 5 letregn
Dobbiaco -2 skyfrit

Reykjavik 2 regnbyge
Rhodos 17 halvskyet
Rom 11 letskyet
Scoresbysund -12 letsne
Stockholm 3
Tasiilaq -3 letsne
Torshavn 7 letfinregn
Trondheim 6
Tunis 17 halvskyet

Egedesminde -12 overskyet
Helsinki 3 letskyet
Kairo 27 overskyet
Kerkyra/Korfu 14 overskyet
Kreta 17 skyfrit
København 3 skyfrit
Las Palmas 15 halvskyet
Lissabon 14
Madeira 16 letskyet
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Malta 17 letskyet
Moskva -1 skyet
Narvik 5
Nice 14 halvskyet
Nuuk -9 overskyet
Oslo 3 skyet
Palermo 15
Paris 5
Praha 1 skyfrit

Svær
Venezia 6 skyfrit
Verona 5 skyet
Warszawa 2 letskyet
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18.05 Koncertaften på P2

07.00 gurli gris ii. 07.10 (g) Simon.
07.20 Op og hop. 07.30 didrik drage.
07.45 Motor Mille på cirkustur (3).
08.00 Tib & Tumtum. 08.15 Pax'
jordiske eventyr iii (2:10). 08.30
Æblet og ormen. dan.-sv. animationsfilm fra 2009 med Lars Hjortshøj
og Frank Hvam. 09.50 (g) eventyrdetektiven Sandra. 10.05 Sprinter
galore ii (4). 10.20 Tv avisen for dyr
– Ko-kaomælk (3). 10.25 Kiwi & Strit
(4). 10.35 (g) Flaskepost fra Stillehavet (1). 10.50 (g) vitello – gør en
god gerning (11). 10.58 (g) Hunden
ib – er ret sur. 11.00 Busters verden
(2:6). 11.20 dyreunger – grisebasser. 11.30 ramajetterne. 11.45
Heino fikser alt – Cyklen (12). 11.55
Mashas eventyr (15). 12.00 ramasjang rally. 12.30 Hr. Skægs hotel
– Spøgelsesjægeren (8). 12.45 (g)
Kika og Bob. 12.55 Junglebogen.
13.10 Lille Nørd. 13.40 Sikker & Søn
vi (9). 13.50 (g) Luk op Luk i – Stolt.
14.10 (g) gå din vej, enhjørning.
14.20 (g) Kanonkongen Freja (7:8).
14.40 (g) dora udforskeren. 15.05
gurli gris vii. 15.15 (g) Simon.
15.25 gry og regnbueriget. 15.45
vidundervovsen vaffel (54). 16.00
Trulli-land. 16.10 alvin og de frække
jordegern. 16.35 Paw Patrol iv (2).
17.00 Tv aviSeN for dyr – Hønen eller
ægget? (12). 17.10 Hemmelige dyr:
Klappelyde i mosen. 17.30 Sovedyr
på eventyr ii. 17.50 Min fantastiske
far. 18.00 F for Får. 18.05 F for får
ed
v (1). 18.15 (g) Pax' jordiske eventyr
nn.
(5:10). 18.30 robin Hood – spilopor
i Sherwood-skoven (26). 18.40
eland, per
Pyjamasheltene ii. 18.53 (g) Leon.
som- 19.00 Wild Kratts iii (21). 19.20 (g)
oli- Svampebob Firkant vii (25). 19.45
ets vi' bare bjørne iii (24).

09.00 Strictly Ballroom – de forbudte trin. aust. drama fra 1992 med
Paul Mercurio og Tara Morice. 10.35
(g) across the Universe. am. musical
fra 2007 med evan rachel Wood og
Jim Sturgess. 12.45 i give it a Year.
eng. komedie fra 2013 med rose
Byrne og Stephen Merchant. 14.25
Me and earl and the dying girl. am.
dramakomedie fra 2015 med Thomas
Mann og rJ Cyler. 16.10 Fisken, de
kaldte Wanda. am.-eng. komedie fra
1988 med John Cleese og Jamie Lee
Curtis. 17.55 Cutterhead. dan. thriller fra 2018 med Christine Sønderris
og Kresimir Mikic. 19.25 Lawless.
am. drama fra 2012 med Shia LaBeouf og Tom Hardy. 21.20 Hell or
High Water. am. drama fra 2016 med
Jeff Bridges og Ben Foster. 23.00
Side effects. am. thriller fra 2013
med rooney Mara og Channing Tatum. 00.45 Nat-tv

07.15 (g) Men at Work (4:20). 07.40
Men at Work (5:20). 08.10 (g) Bones
(99:246). 09.05 Bones (100:246).
10.05 (g) Unforgettable (15:22).
11.05 Unforgettable (16:22). 12.05
(g) Hawaii Five-0 5 (1). 13.00 Hawaii
Five-0 5 (2). 14.00 (g) NCiS L.a. 4
(22:96). 15.00 NCiS L.a. 4 (23:96).
16.00 (g) NCiS (200:280). 17.00
NCiS (201:280). 18.00 (g) The Mentalist (83:133). 19.00 The Mentalist
(84:133). 20.00 NCiS 16 (23). 21.00
The dark Knight. am.-eng. actionfilm
fra 2008 med Christian Bale og Heath
Ledger. 00.10 Nat-tv

g-

07.55 Havemagasinet. 08.55 Have
på en dag. 10.30 Hjemlig nemlig.
12.05 Bolighjælp på vej (3+4:10).
13.35 den store svenske bagedyst.
15.10 Købt eller solgt med Kirstie og
Phil. 16.50 Property Brothers – købt
og solgt. 17.35 Huse for millioner –
Los angeles (1). 18.30 Krejlerkongen (1+2:40). 19.35 Loppe deluxe
(21+22). 20.40 Hvem byder bedst?
(1). Tv 2 Fri slår teltet op på en række markeder rundt i sommerlandet –
første stop er i gelsted på Fyn. Her kan
danskerne komme med deres klenodier, designikoner og finurligheder
fra gemmerne og få dem vurderet – og
måske solgt? 21.30 auktionshuset
– de bedste historier (1). 21.45 Krejlerkongen. 22.55 guld eller gejl.
23.45 Skat eller skrammel. 01.15
Havemagasinet. 02.15 Købt eller
solgt med Kirstie og Phil. 03.45 Sæt
pris på dit hjem.

07.00 Beverly Hills 90210 . 10.05
dawsons Creek. 11.35 (g) desperate
Housewives (148:180). 12.20 desperate Housewives (149:180).
13.05 Pingvinerne fra Madagascar.
am. animationsfilm fra 2014 med
Henrik Prip og Lasse Lunderskov.
14.35 Surf's Up. am. animationsfilm
fra 2007 med Niclas Mortensen og
Jens Zacho Bøye. 16.00 (g) Family
guy (6). 16.25 Family guy (7). 16.45
Klovn. 17.35 Natholdet. 18.10 Modern Family (39+40). 19.00 (g) venner (58). 19.30 venner (59). 20.00
Stokholm tjekker ind. 20.30 Stokholm tjekker ind. 21.00 Christian
Fuhlendorff: Mit første one man show
(1:2). 21.40 Christian Fuhlendorff:
Mit første one man-show (2:2).
22.30 Stemmernes tårn med Fuhlendorff (6). 23.35 dybvaaaaad!.
00.00 SJiT Happens 2. 00.35 SJiT
Happens 2. 01.00 (g) american dad
(106). 01.25 american dad (107).
01.45 Natholdet. 02.15 Natholdet.
02.45 diamantfamilien 3. 03.20
diamantfamilien 3. 03.50 dybvaaaaad!. 04.15 Zulufonen. 04.40
Zulufonen – Movember special.
05.05 robot Chicken. 05.20 robot
Chicken.

07.00 Cykling: vM - juniorer (m).
11.05 Cykling: vM - linjeløb, elite (k).
16.00 Cykling: vM - linjeløb (m).
23.10 Cykling: Mads Pedersen - den
største dag.

07.25 (g) det lille hus på prærien 4
(16). 08.15 (g) Til middag hos (13).
09.15 (g) dr. Phil 17 (16+17). 11.15
ekstreme samlere (22:69). 12.20 det
lille hus på prærien 4 (17+18). 15.00
(g) Ups & downs 2 (10). 16.00 Til middag hos (14). 17.00 (g) gordon ramsays hotelmareridt 3 (2). 18.00 dr.
Phil 17 (18+19). 20.00 gordon ramsays hotelmareridt 3 (3). 21.00 Ups
& downs 3 (1). 22.00 My Week with
Marilyn. eng. drama fra 2011 med
Michelle Williams og eddie redmayne. 00.00 Nat-tv

07.10 (g) My Lottery dream Home (6+
7+8). 08.25 (g) de unge mødre (24+
25). 09.20 Fixer Upper (9+10+11).
12.05 (g) Mediterranean Life (1+2+
3+4+5+6). 15.05 (g) Fixer Upper (5+
10). 17.05 de unge mødre (27+28).
18.05 (g) greys hvide verden (23).
19.05 greys hvide verden (24). 20.00
(g) remee og Mathilde (13). 20.30
remee og Mathilde (14). 21.00 The
Olsens (6). 22.00 ex on the Beach
(12). 23.00 Forbrydelse betaler sig
(ikke) (6). 00.00 Nat-tv

07.35 Property Brothers (6). 08.25
Svindlerjagt iii (3). 09.10 Borderforce USa: The Bridges (3). 10.00 (g)
Highway Cops (3). 10.35 Highway
Cops (4). 11.05 Special victims Unit
(193). 12.05 Scorpion (24). 13.00
(g) Big Bang Theory (5+6). 14.00 The
Wall - danmark (11). 15.00 (g) CSi:
New York (175). 16.00 CSi: New York
(176). 17.00 (g) CSi: Miami (211:232).
18.00 CSi: Miami (213:232). 18.55
Big Bang Theory (7+8). 20.00 Fanget
på politiets kamera (1). 21.00 Criminal Minds (1+2). 23.00 (g) Criminal
Minds (19). 23.55 Criminal Minds
(182). 00.55 Nat-tv

07.05 Man Caves (9). 07.30 Mysteries at the Museum (7). 08.15 expedition Unknown (8). 09.05 (g) Fast
N' Loud (7+8+9). 11.55 How do animals do That? (23+24). 13.00 Savage Builds (5+6). 15.00 alaska: The
Last Frontier (3). 16.00 (g) gold
rush: Parker's Trail (7). 17.00 gold
rush: White Water (1). 18.00 Highway Cops (16+17). 19.00 Pawn Stars
(3+4). 20.00 Salvage Hunters (2).
21.00 Chips. am. actionkomedie fra
2017 med dax Shepard og Michael
Peña. 23.05 Pawn Stars (3+4).
00.05 Nat-tv

07.20 Tv-Shop. 07.55 (g) alaska
Mega Machines (1). 08.40 Tv-Shop.
09.50 (g) Mega Trains (3). 10.50 TvShop. 11.20 Mega Trains (4). 12.20
(g) Tanked (11). 13.20 Tanked (12).
14.15 (g) The Treehouse guys (9).
15.10 The Treehouse guys (10).
16.10 How do They do it? (14+15+
16+17). 18.10 Man Caves (13+1+2+
3). 20.05 Special victims Unit (11).
efterforskningen af en homoseksuel
mands død til en fest leder Benson og
Stabler på sporet af en mand, som
viser sig at have et meget forstyrret
og unormalt forhold til sin bror. 21.05
Criminal Minds (213+214:299).
23.00 (g) M.a.S.H. (16+17). 00.00
Nat-tv

07.05 (g) Spørg Momster (5). 08.00
Jagtmagasinet. 08.30 (g) Fiskemagasinet (2). 09.00 Kulturpulsen.
09.15 Kniv og gaffel. 09.30 rundt i
Jylland. 09.45 Spørg Momster (13).
10.20 Jørn Hjorting møder. 11.00
(g) dansktoppen (53). 12.05 Mit liv
med danmark. 12.35 Lokalt kvarter.
13.15 en kuffert fuld af bøger. 13.45
det gode håndværk. 14.15 reklameinfo. 14.25 (g) villum & Schmidt på
göta-Kanalen (2). 15.00 (g) MotorTv 2020 (2). 15.30 På tur til.
16.00 Tirsdags Bingo. 17.00 Schlagercruise (7). 17.30 europa i krise.
18.00 Spørg direkte om corona (9).
19.00 (g) Bovieran (2). 19.30 Søstrene Bisp om Fadervor. 20.00 KulturHave med Mads Bille. 20.30 Koncert med Bobo Moreno & The Soul
Shakers. 21.40 Klimatosserne med
auken og Messerschmidt. 22.45 dyder og laster i dagens danmark.
23.15 Bagtanken med Christian Nissen. 23.50 de politiske sværvægtere. 00.50 Nat-tv

10.00 Mødet (5). 10.15 Brillante
forskere (5). 10.25 island og sociale
medier. 10.55 Lærdommens laboratorium. 11.10 (g) Unges tanker (1).
11.25 (g) Husdrømme (10). 12.25
(g) Bedst i test (3:10). 13.25 The
graham Norton show (19). 14.15 Min
kone er på landet. Sv. komedie fra
1957 med gunnar Björnstrand og eva
dahlbeck. 15.50 Hjem til byen (7:8).
16.45 McLeods døtre (11:22). 17.30
Sverige i dag. 18.00 Nyheder. 18.15
Kulturnyt (60). 18.28 Sportsnyt.
18.33 regionale nyheder. 18.45
go'aften. 19.30 Nyheder. 19.55
regionale nyheder. 20.00 Havetid
(1:9). 21.00 gift ved første blik
(5:8). 21.45 den sidste sommer
(5:7). 22.00 Ugens forbrydelse.
22.30 det store postrøveri (1).
23.00 Nyheder. 23.05 (g) antikrunden (11:12). 00.05 Nat-tv

12.03 Forum (47). 16.00 Nyheder.
16.05 Forum (47). 16.15 (g) agenda
(11). 17.10 Opslagstavlen (2). 17.15
Nyheder på let svensk. 17.20 Nyheder
på tegnsprog (58). 17.30 Nyheder på
samisk. 17.45 Nyheder på finsk (56).
17.55 Skovens fem grønne brødre
(2). 18.00 Helt ærligt (1+2). 18.30
Pompejis sidste dage (1:3). 19.20
Større end gud. irsk kortfilm. 19.30
Hævn og kærlighed (115). 20.00 Coronaspecial: Svar på dine spørgsmål
(2). 20.30 Petra får en baby (6).
21.00 Nyheder. 21.39 Kulturnyheder. 21.46 regionale nyheder. 21.56
Nyheder. 22.00 Sporten. 22.15 Mr.
robot (11:12). 23.05 Kunstner i eksil. 00.05 (g) Jagtliv (4:8). 00.35
(g) Petra får en baby. 01.05 den
sidste sabotør.
01.45 Sporten.
02.00 Nyheder på tegnsprog (58).

12.00 emmerdale (138+139). 13.00
(g) Skat eller skrammel (4). 14.00
(g) en plads i solen: vintersol (19+
20). 16.00 dr. Phil (149). 17.00 efter fem (56). 18.50 Keno. 19.00
Nyhederne. 19.15 Sportsnyt. 19.20
vejret. 19.30 robinson ekspeditionen (8). 20.00 Bonde søger brud Jorden rundt (4). 21.00 Krimimagasinet (12). 22.00 Nyhederne. 22.35
Finansnyhederne. 22.40 Sportsnyt.
22.50 vejret. 23.00 (g) Hawaii Five-0 (8). 00.50 Nat-tv

09.00 Nyheder. 09.05 direkte formiddag. 09.55 i al venskabelighed
- de unge læger (54). 10.45 Hverdagens mestre (59). 11.15 Hvem ved
noget om det? (564). 12.00 Nyheder.
12.15 ard-buffet. 13.00 Middagsmagasinet. 14.00 Nyheder. 14.10
røde roser (3092). 15.00 Nyheder.
15.10 Kærlighedens storm (3346).
16.00 Nyheder. 16.10 dyrlæger med
et stort hjerte (45). 17.00 Nyheder.
17.15 Brisant. 18.00 Hvem ved noget om det? (575). 18.50 Politiet fra
Bodensøen (25). 19.45 viden før
otte - natur. 19.50 vejret før otte.
19.55 Finans før otte. 20.00 Nyheder. 20.15 For himlens skyld (244).
21.00 i al venskabelighed (889).
21.45 rapport fra Mainz. 22.15 Nyheder. 22.45 Natcafeen. 00.15 Nattv

09.00 Nordmagasinet. 09.30 Hamburg-journalen. 10.00 Slesvig-Holsten-magasinet. 10.30 Nyt fra Bremen. 11.00 Hallo Niedersachsen.
11.30 Coronavirus-update. 12.00
Brisant. 12.25 i al venskabelighed
(325). 13.10 i al venskabelighed - de
unge læger (167). 14.00 Nyheder.
14.15 Historier fra Nordtyskland Flaskeposternes østersø. 15.15 Ndr
undersøger. 16.00 Nyheder. 16.25
Jagten på svarene. 17.10 Leopard,
søløve og co. (169). 18.00 regionale nyheder. 18.15 Tæt på naturen:
en kvinde kæmper mod plastik i havene. 18.45 aftenstudiet. 19.30
regionale nyheder. 20.00 Nyheder.
20.15 Konsultation. 21.15 Panorama 3. 21.45 Nyheder. 22.00 gerningsstedet. 23.30 rejser til hele
verden. 00.00 Nat-tv

07.00 Skiskydning: World Cup. 08.00
Billard: Snooker - gibraltar Open.
09.25 Skiskydning: vM. 10.10 OLmagasinet. 11.15 Freestyle: World
Cup. 12.15 Fodboldquizzen. 13.00
Mens vi venter. 13.35 Skihop: World
Cup. 14.35 Skiskydning: vM. 15.35
Skiskydning: World Cup (k). 16.35
Cykling: Catalonien rundt 2019.
18.10 Cykling: vuelta a españa 2019.
00.10 Nat-tv

05.00 Radioavisen
05.03 Supertanker:
Autoriteter (G)
06.05 P1 Morgen
10.03 Supertanker
11.03 Hjernekassen på P1:
Hjernekassen special
12.00 Radioavisen
12.15 P1 Debat Special
14.03 P1 Direkte
16.05 Orientering
18.05 P1 Debat Special
18.50 P1 anbefaler
18.55 Nyheder fra Grønland
på dansk
19.03 P1 Debat Special
20.03 Hjernekassen på P1:
Hjernekassen special
21.03 Supertanker

Supertanker på P1 giver et filosofisk
perspektiv på emner, som de fleste af
os kender fra vores eget liv. det kan
være store beslutninger, komplekse
livsovervejelser eller helt almindelige forsøg på at få et moderne liv til at
hænge sammen med arbejde, fritid
og familie. Med udgangspunkt i filosofien og idéhistorien er Supertanker et program, der skaber tid til eftertanke og refleksion.

22.03 Orientering
00.05 Manden på gletsjeren 2:5
– Isen knirker under os

Sebastian er endelig kommet op på
gletsjeren og han begynder straks at
bore, for at få et umiddelbart indtryk
af, hvor meget den er smeltet ned
siden sidste år. det kan ikke længere
diskuteres, om klimaændringerne er
en realitet eller ej, og forskning og
formidling om klimaet, er vigtigere
end nogensinde før. Klimaprofessor
Sebastian Mernild, modtog rosenkjærprisen sidste år. i fem programmer, vil han tage til grønland og undersøge udviklingen på den gletsjer,
som har dannet grundlag for hans
forskning. Produceret for dr af Filt
Cph. (Sendt første gang 28. oktober
2019).

00.32 Skønhedskontrakten

P1 dokumentars journalister har endelig fået sidste års vinder af Miss
danmark i tale, og hun vil aldrig anbefale konkurrencen til nogen. Og så
kommer det frem, at deltagerne betaler en høj pris, når de bliver sendt
til udlandet i internationale skønhedskonkurrencer.

01.03 P1 Direkte
09.00 viaplay Sport Live. 12.00 Fodbold: guld fra arkivet - Herfølgeglasgow rangers. 14.00 Fodbold:
guld fra arkivet - F.C. KøbenhavnManchester United. 16.00 (g) ren
fodboldsnak. 17.00 viaplay Sport
Live. 18.00 (g) ren fodboldsnak.
19.00 viaplay Sport Live. 20.00 Fodbold: Werge og Superliga-legenderne
- Søren andersen. 20.30 Fodbold:
eM-magasinet . 20.45 Fodbold: Tæt
på Nadia Nadim. 21.00 viaplay Sport
Live. 22.00 Fodbold: Champions
League - sæsonen 2018/19. 00.00
Nat-tv

Hvordan er hverdagen i coronakrisen
for danskere her og i udlandet? Hvordan tackler vi det fysisk og psykisk?
vi ser også på hvordan kulturen klarer
sig i krisen, og får endda plads til
historier, der ikke handler om corona. (genudsendelse fr 14.03).

24.03

det danske cellotalent Jonathan
Swensen er solist i Sjostakovitjs
stemningsmættede Cellokoncert nr.
2 inden fantasien slippes løs i Berlioz
dramatiske Symphonie Fantastique.
Niels viggo Bentzon: Pastorale.
Sjostakovitj: Cellokoncert nr. 2. Berlioz: Symphonie Fantastique. Jonathan Swensen, cello. Copenhagen
Phil. dirigent: Stefan ashbury. (Konservatoriets Koncertsal 27 september 2019). ((Sendt første gang 17.
oktober 2018).

22.00 Natsværmeren

– med klassisk musik og det,
der ligner.

00.05 Intermezzo
00.15 På opdagelse – Dacapo
02.03 P2 Klassisk
Musik uden stop.
Find playlisten på nettet.

03.03 Natsværmeren

– med klassisk musik og det,
der ligner.

05.00 Radioavisen
05.03 DR Morgen
06.05 P3 Musik
08.05 Karantæne på P3
12.00 Radioavisen
12.15 Karantæne på P3
16.05 P3 Musik
18.05 Danmark lukker ned
22.03 DR Aften
00.05 DR Nat

05.00 Radioavisen
05.03 DR Morgen
06.05 Morgen i Danmark
10.03 Formiddag på 4'eren
12.00 Radioavisen
12.15 Status på P4
15.03 Eftermiddag i Danmark

dit daglige eftermiddagsprogram,
som fortæller dig om det vigtigste fra
hele danmark- både reportager, kritiske interviews, radioavisen og regionale nyhedsudsendelser fra dit
område.

18.05 Danmark lukker ned

Programmet hvor du får overblikket
over dagens tiltag på coronahistorier. Hvor du får hovedpersonernes
egne ord. Og hvor vi hver dag forsøger
at stille eksperter til rådighed for dine
spørgsmål.

22.03 DR Aften
00.05 DR Nat

05.00 Radioavisen
05.00 Radioavisen

Bliv opdateret på de seneste nyheder
fra ind- og udland.

05.03 P2 Klassisk

Musik uden stop. Find playlisten på
nettet.
Præludium: Johann Sebastian Bach:
Når i den største nød vi stå. Fra det
g.T.: esajas 53, 1-6. Salme: 200, vers
1-4 "Jesus er mit liv i live". Fra det
N.T.: Johannesevangeliet 18,19-24.
Korvers: Christopher Tye: Jeg ser dig,
du guds lam at stå. Salme: 200, vers
5-6. Postludium: Johannes Brahms:
O wie seliug seid ihr doch, ihr Frommen.

08.25 Klassisk
formiddagsradio

direkte fra P2s nødstudie i dr Byen
sender vi musik til alle, der må blive
hjemme. Kontakt os på p2@dr.dk.

12.00 Radioavisen
10.00 (g) Fra skrot til superbiler (8).
11.00 (g) airport Security: Peru (12).
12.00 (g) Undersøgelser af flystyrt
(5+10). 14.00 (g) den utrolige dr.
Pol (8). 15.00 (g) airport Security:
Peru (11). 16.00 (g) Sekunder fra
katastrofen (5). 17.00 (g) Biler i nød
(10). 18.00 (g) Undersøgelser af
flystyrt (4). 19.00 (g) redningen
(5). 20.00 (g) Under overfladen
(14). 21.00 (g) Nazi Megakonstruktioner (3). 22.00 apokalypse: Krig
mellem verdenerne 1 (5). 23.00 (g)
Undersøgelser af flystyrt (1). 00.00
Nat-tv

19.20 P2 Koncerten

03.03 Orientering

08.05 Morgenandagten
07.10 Ultimate Survival (7). 08.00
(g) How it's Made (3+4). 09.00 (g)
Wheeler dealers (13). 10.00 Kindig
Customs (12). 11.00 deadliest Catch
(12). 12.00 Outback Truckers (4+5).
14.00 (g) Yukon Men (2). 15.00 (g)
How it's Made (5+6). 16.00 How
Things Work (9). 17.00 Salvage Hunters (15). 18.00 Wheeler dealers
(15+16). 20.00 gold rush (4+3).
22.00 gold rush: White Water (3).
23.00 Yukon Men (3). 00.00 Nat-tv

direkte musikradio fra P2s nødstudie
i dr Byen med introduktion til aftenens koncert-genhør.

Bliv opdateret på de seneste nyheder
fra ind- og udland.

12.15 På opdagelse
– Dacapo

en lystrejse i ord og toner. i anden
time: Beethoven: Klavertrio, opus
70, nr. 1, geister. Trio con Brio.

14.03 Grammofon

– med Benedikte granvig. ikke så
meget snak ... (Sendt første gang 6.
februar).

16.05 P2 Klassisk

eftermiddag med godt selskab, musik, overraskende historier og en
quiz, hvor du skal slå ørerne ud.

Bliv opdateret på de seneste nyheder
fra ind- og udland.

05.03 P5 Natradio
07.05 P5 Musik
12.00 Radioavisen

Bliv opdateret på de seneste nyheder
fra ind- og udland.

12.15 P5 Musik
21.03 P5 Aften
00.05 P5 Natradio

06.00 Radio4 Morgen
09.05 Hjemmetid
10.05 Tæt på
11.05 Sportsmålstegn (G)
12.00 Nyheder på Radio4
12.10 Småt op!
13.05 Genau (G)
14.05 Kraniebrud
15.05 4-toget
17.05 Kræs
18.05 Krimiland
19.05 Genau (G)
20.05 Sportsmålstegn (G)
21.05 Kraniebrud (G)
22.05 TalentLab
00.00 Nattevagten
02.00 Kulturens bagmænd (G)
02.55 Talentlab highlights
03.10 Nattevagten highlights
04.10 Kraniebrud (G)
05.05 I orkanens øje (G)

Ophavsretten til det anvendte billedmateriale tilhører de respektive tv-kanaler, hvorunder materialet er anvendt.
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05.55
06.35
07.00
09.05
09.15
10.00
10.50
11.00
11.35

[=] Pengejægerne (G) (3:4)
[=] Lægens bord – Corona (G)
[=] TV-avisen
[=] Morgensang med Phillip
Faber (8)
[=] Dyrenes rige (5:5)
[=] Den blå planet II (4:7)
Eng. naturserie.
[=] Bag om
Den blå planet II (4)
Eng. naturserie.
[=] Tobias på kageeventyr
– Ungarn (3:4)
Dan. madserie.
[=] Danmark derhjemme (G)
Dan. talkshow.

07.00 Morgengymnastikken:
Simone – dans
07.30 Morgengymnastikken:
Henrik – Puls & vilje
08.00 P2 Radioavis
08.05 [=] Morgenandagten på DR2
08.30 Når livet vender
– det skrøbelige liv
09.00 [=] Guldkorn 1970'erne: 1971
09.20 [=] Din Danske Sang med DR
PigeKoret og Lau Højen
10.20 [=] Lyst til luksus (G) (1:5)
10.50 [=] Lyst til luksus (2:5)
11.20 Paradis på havet – Verdens
største krydstogtskib (G) (1)
Eng. dok.-serie.

06.00 Morgennyhederne
08.00 Go' morgen Danmark

06.00 Summer House 2 (8)
Am. realityserie.
06.50 Vanderpump Rules 5
(G) (24)
Am. realityserie.
07.45 The Kardashians
(121:130)
Am. realityserie.
08.45 Luksusfælden 13 (G) (1)
Dan. livsstilsmagasin.
09.50 Luksusfælden 13 (2)
Dan. livsstilsmagasin.
10.45 MasterChef
– Danmarks største
madtalenter 6 (G) (33)
Dan. madserie.

05.35 Små og store synder (G)
(37:372)
06.25 Små og store synder (38:372)
Eng. dramaserie.
07.20 Blue Bloods (150)
Am. krimiserie.
08.05 Death in Paradise (2)
Eng. krimiserie.
09.00 Doc Martin (G) (3)
Eng. komedieserie.
09.50 Doc Martin (4)
Eng. komedieserie.
10.40 Skadestuen i Holby (G) (380)
Eng. dramaserie.
11.35 Skadestuen i Holby (381)
Eng. dramaserie.

12.05 Paradis på havet – Verdens
største krydstogtskib (2)
12.50 [=] Danmark
Ekspeditionen (G) (1)
13.20 [=] Danmark
Ekspeditionen (2)
Dan. rejseserie.
13.50 [=] Skru tiden tilbage
– til 1950'erne (G) (2:6)
Dan. dok.-serie.
14.35 [=] Skru tiden tilbage
– til 1950'erne (3:6)
Dan. dok.-serie.
15.20 [=] Besat af USA
– 70'erne (G) (2)
Dan. dok.-serie.
16.00 Chaplin
Am. autentisk drama fra 1992
med Robert Downey Jr. og Kevin
Kline.

12.00 [=] Nyhederne
12.35 [=] Beliggenhed,
beliggenhed, beliggenhed
13.25 [=] Mesterlige
ombygninger (6)
Dan. livsstilsmagasin.
13.55 [=] Danmark ifølge Bubber
Dan. underholdning.
14.30 [=] Danmark ifølge Bubber
Dan. underholdning.
15.00 Grænsepatruljen
Aus. reportageserie.
15.30 Grænsepatruljen
Aus. reportageserie.
16.00 [=] Alarmcentralen
Eng. reportageserie.
17.00 [=] Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Krejlerkongen
Dan. underholdning.

12.50 Vanderpump Rules 6 (1)
Am. realityserie.
13.50 Familien fra Bryggen (22)
Dan. realityserie.
14.55 Real Housewives of Beverly
Hills 9 (G) (7)
Am. realityserie.
15.55 Real Housewives of Beverly
Hills 9 (8)
Am. realityserie.
Erika og Lisa Rinna giver Dorit
lidt moralsk støtte. Kyle og Lisa
Vanderpump havner i en voldsom
diskussion, som resulterer i at
Kyle må forlade Lisa og Kens hus.
17.00 MasterChef
– Danmarks største
madtalenter 6 (33)
Dan. madserie.

12.30 Hospitalet i Holby (11)
Eng. dramaserie.
13.35 Hospitalet i Holby (12)
Eng. dramaserie.
14.35 Bjerglægen (G) (31)
Ty. dramaserie.
15.25 Bjerglægen (32)
Ty. dramaserie.
16.10 Kommissær Rex (134)
Ty.-østr. krimiserie.
17.00 [=] Far til fire i byen
Dan familiefilm fra 1956 med
Karl Stegger og Ole Neumann.
Den festlige familiefilm, hvor
Lille-Per er til julebal i Nisseland,
starter i virkeligheden med sommerferie, dejligt vejr og Tivolibesøg. Men så begynder livets
alvor og familiens genvordigheder.

18.20 Machu Picchu: Den glemte inkaby
Eng. dok.-serie.
19.00 Rick Stein og det forunderlige
Frankrig (G) (6:6)
Eng. dok.-serie.

18.00 [=] Nyhederne
18.15 Regionale nyheder
18.20 [=] Lykkehjulet
Dan. quiz.
19.00 [=] Nyhederne
19.30 Regionalprogram

20.00 Australien rundt med Simon
Reeve (3:3)
Eng. rejseserie.
Sidste del af Reeves rejse går
langs østkystens Gold Coast og
videre til storbyerne Sydney og
Melbourne. Hvert år flokkes millioner af turister i Gold Coast,
lokket af strandene og feststemningen. Men bag sol og surfing
har byen udviklet sig til Australiens kriminelle hovedstad nummer et. Ifølge politiet skyldes det
kriminelle rockerbander. Simon
opsøger en af de mest berygtede
af slagsen
21.00 [=] Militærbanden – en
svensk forbryderfamilie (2)
Sv. dok.-serie.
De hærgede og stjal i tre år. Militærbanden er den mest opfindsomme forbryderbande i svensk
kriminalhistorie. Maskerede og
tungt bevæbnede førte medlemmerne sig frem som en kommandogruppe, der med taktisk
snilde og vold røvede og bombede sig til våben og penge. Her
fortæller ofre, politiets efterforskere, journalister og de kriminelle selv historien om gruppens
voldsorgie.
22.25 Amazon: Penge, magt og
verdensherredømme (1:2)
Am. dok.-serie.
23.20 [=] Scandinavian Star (3:6)
No.-dan. dok.-serie.
00.20 Spioner i krig: Bomber
i himlen (G) (2)
Am. dok.-serie.
01.05-07.00 Legenden
om Atlantis (G)
Am. dokumentar fra 2016.

20.00 [=] Ingemann og
hovedstaden (5:5)
Dan. dok.-serie.
Peter Ingemann slutter sit roadtrip gennem hovedstaden på Københavns brokvarterer. Forfatteren Henrik List tager Peter med
på pubcrawl på Vesterbros brune
værtshuse. Der bliver både tanket op på øl og anekdoter. På
Østerbro får Peter en gang balletræning med en gruppe barslende Østerbromødre.
20.50 [=] Mor laver porno (2:4)
Dan. reportageserie.
Hvad er feministisk porno? Det
finder de fem mødre ud af, når de
skal til Amsterdam for at overvære optagelsen af en feministisk
pornofilm med den amerikanske
pornoinstruktør Jennifer Lyon
Bell.
21.30 [=] Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.15 [=] Natholdet
Dan. underholdning.
22.50 [=] Natholdet (G)
Dan. underholdning.
23.25 [=] Barn af balletten (G) (2)
Dan. reportageserie.
00.00 [=] Størst
Dan. dok.-serie.
00.50 Grænsepatruljen
Am. reportageserie.
01.20 Grænsepatruljen
Am. reportageserie.
01.45 [=] SOS i Storbritannien
Eng. reportageserie.
02.35 [=] Alarmcentralen
Eng. reportageserie.
03.35 2 Broke Girls (134)
Am. komedieserie.
04.00-06.00 Nyhederne og Vejret

19.00 MasterChef
– Danmarks største
madtalenter 6 (34)
Dan. madserie.
20.00 Luksusfælden (5)
Dan. realityserie.
21.00 Boligkøb i blinde (5:7)
Dan. boligmagasin.
Wendy og Jesper fra Kalundborg
bor i forvejen godt i en lejlighed,
der har en formidabel udsigt,
men en kommende familieforøgelse gør, at de skal finde noget
der er større. Senere bliver de
konfronteret med deres nye hus
som gør dem chokerede. Fordi
det lugter voldsomt. Hvordan
skal den lugt komme væk? Arkitekt Mads Mikkelsen og ejendomsmægler Tobias Edlev Nielsen
bliver denne gang sat på en stor
udfordring.

18.40 [=] Spørg Charlie
Dan. underholdning.
19.20 [=] Lykkehjulet (G)
Dan. quiz.
19.55 [=] Sygeplejeskolen (3:6)
Dan. dramaserie.
På Fredenslund har en nybagt
mor problemer med at amme sin
nyfødte søn. Frøken Madsen beordrer, at barnet skal have modermælkserstatning, men Anna
gør alt for at hjælpe den fortvivlede mor. Eleverne modtager breve hjemmefra, men der er stadig
intet nyt fra Erik. Bjørn får besøg
af sine stærkt troende forældre
og frygter, at de skal opdage, at
han lever et syndigt liv.

12:00
12.00 [=] TV-avisen
12.15 [=] I haven med Søren Ryge:
Mosegrise og muldvarpe
12.30 [=] Kender du typen? 2017
(7)
13.15 [=] Hammerslag
– Betagende beliggenheder
langs Gudenåen
14.00 [=] Danmarks næste klassiker
(4:6)
14.45 Kommissær Janine Lewis
(13:19)
Eng. krimiserie.
16.00 [=] TV-avisen
16.10 [=] Bonderøven 2011 (16)
Dan. dok.-serie.
16.45 Landsbyhospitalet (56)
Eng. dramaserie.
17.35 Jordemoderen V (8:10)
Eng. dramaserie.

18:00
18.30 [=] TV-avisen
18.55 [=] Vores vejr
19.05 [=] Lægens bord – Corona
Dan. aktualitetsmagasin.
19.25 [=] Danmark derhjemme
Dan. talkshow.
19.50 [=] Ultra Nyt

20.00 [=] Bonderøven (1)
Dan. dok.-serie.
Selvom foråret ikke har meldt sin
ankomst endnu, kan Frank ikke
vente med at tage de første spadestik til forspiring. Og så har
han brugt sit vinterhi på at lægge
helt nye planer om et miljøvenligt kæmpeprojekt, der kræver en
tur til Vestjylland.
20.25 [=] Vores første hus (3:6)
Dan. boligmagasin.
21.00 [=] TV-avisen
21.25 [=] Horisont
Magasin.
21.55 Wallander: Inkassatoren
Sv. krimiserie.
En kvinde findes død i sin lejlighed. Wallander konstaterer, at
dødsfaldet skyldes et slagsmål,
der er gået over gevind. Alt peger
på, at den skyldige er ofrets ekskæreste, dørmanden Fabian.
23.25 Løvens Hule Storbritannien
XV (6:14)
Eng. dok.-serie.
00.25 Kommissær Janine Lewis (G)
(12:19)
Eng. krimiserie.
01.40 Taggart: Hjælpelinjen
Skotsk krimiserie.
02.50 I farezonen (13:61)
Aust. actionserie.
03.40 [=] Kender du typen? 2017
Dan. livsstilsmagasin.
04.30 [=] Hammerslag
– Betagende beliggenheder
langs Gudenåen
Dan. boligmagasin.
05.15-05.55 [=] Fra boligdrøm til
virkelighed – Sydhavnen (1)
Dan. dok.-serie.

22.00 Money Monster
Am. drama fra 2016 med George
Cloney og Julia Roberts.
Lee Gates er finansguru og vært
på tv-programmet "Money Monster". Under optagelserne af et
afsnit dukker Kyle Budwell op på
settet og peger på Gates med en
pistol. Gates må nu stole på, at
produceren Patty Fenn kan få
Budwell til at falde til ro. Konfrontationen eskalerer og kulminerer i en afsløring.
00.00 NCIS 16 (G) (16:24)
Am. krimiserie.
01.00 NCIS 16 (17:24)
Am. krimiserie.
02.00 Bones (G) (114:212)
Am. krimiserie.
02.50 Bones (115:212)
Am. krimiserie.
03.40 Gå til vaflerne
Am. dramakomedie fra 2015
med James Lafferty og Danny
Glover.
05.10-06.00 Summer House 2 (8)
Am. realityserie.

20.45 Kriminalkommissær Barnaby
(3)
Eng. krimiserie.
Da liget af en forbryder bliver
fundet i en korncirkel, får den lokale sladder frit løb. Snakken bliver ikke mindre af, at flere makabre kadavere dukker op, og landsbyens beboere er overvist om, at
det er rumvæsner, som står bag.
Kriminalkommissær Barnaby er
dog ikke helt så sikker.
22.30 Mord på Mallorca (3)
Eng. krimiserie.
23.15 [=] Lykkehjulet
Dan. quiz.
23.50 [=] Hvem vil være millionær?
(G) (6)
Dan. quiz.
00.35 [=] Hvem vil være millionær?
Dan. quiz.
01.15 [=] Jarls Quizshow (8)
Dan. underholdning.
02.00 Blue Bloods (150)
Am. krimiserie.
02.40 Hospitalet i Holby (11)
Eng. dramaserie.
03.40 Hospitalet i Holby (12)
Eng. dramaserie.
04.40-05.05 [=] Spørg Charlie
Dan. underholdning.
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Hillerød Kommune søger lige nu hænder til et nødberedskab, som skal sikre kommunen ekstra arbejdskraft særligt til pleje- og sundhedsområdet. 

Foto: Per Christensen

Nødberedskab skal sikre flere hænder
CORONA: Særligt på
pleje- og sundhedsområdet kan der i
den kommende tid
blive brug for flere
hænder, og derfor
opretter Hillerød
Kommune nu et
nødberedskab.
Af Anna Törnqvist Jensen
HILLERØD: 15 personer havde mandag morgen meldt
sig frivilligt til at blive en
del af Hillerød Kommunes
nødberedskab. Fredag eftermiddag
annoncerede
kommunen på Facebook, at
de søgte efter flere hænder,
og nu har de første altså allerede meldt sig. Og de kan
meget vel blive nødvendige,
mener borgmester Kirsten
Jensen (S).
- Vi kan godt regne med,

at der kommet et pres nogle
steder, og at der kan komme
en kæde af reaktioner, hvis
nogle skal tidligere hjem
fra hospitalet og over på vores sundhedscenter. Så er
der måske nogle derfra, der
skal på plejehjem eller nogle, der skal tidligere hjem
og have mere støtte af hjemmeplejen. Vi har altså en hel
kæde af steder, hvor vi kan
hjælpe borgerne, og der kan
blive brug for flere hænder
til at hjælpe. Der kan også
være andre vitale funktioner, men det store område,
hvor der kan opstå behov, er
pleje- og sundhedsområdet,
siger Kirsten Jensen, der
forventer at flere vil melde
sig til at blive en del af nødberedskabet.
- Nu er der gået en weekend, hvor folk har haft mulighed for at tænke over det,
og vi tror på, at der kommer
flere tilmeldinger nu, hvor
det er hverdag igen. Vi oplever desuden, at der er man-

ge mennesker, der gerne vil
have en mulighed for at bidrage, og det er en af grundene til, at vi laver det her. Der
er en god indstilling, og alle
vil gerne hjælpe hinanden.

Kræver kompetencer

Ifølge kommunens afdelingschef for Ældre og Sundhed, Hella Obel, er kommunen endnu ikke voldsomt
presset af coronakrisen.
- Den del af sundhedsvæsnet, der ikke handler
om covid-19, er gået en lille
smule i dvale. Det skyldes
dels, at man har stoppet en
del planlagte operationer,
og dels lader det til, at folk
ikke henvender sig til sundhedsvæsnet lige så ofte, som
de plejer. Det er som om, det
kun er det mest alvorlige, vi
ser, lige nu, siger Hella Obel
og fortsætter:
- Der, hvor vi alligevel godt
kan mærke et pres, det skyldes, at vi gør alt, hvad vi kan
for at passe på borgerne. Det

betyder, at de medarbejdere,
der har symptomer, der kunne ligne corona-symptomer,
bliver hjemme. De har højst
sandsynligt ikke corona,
og vi har ikke nogen, der er
konstateret smittede, men vi
skal være 100 procent sikre.
Netop syge medarbejdere
er en af de ting, der kan give
kommunen brug for at hente ny arbejdskraft, forudser
Kirsten Jensen.
- Det er klart, at der kan
være medarbejdere, der bliver syge af det ene eller det
andet i denne her periode,
som gør dem uarbejdsdygtige. De skal passe på sig
selv, og hvis tilstrækkeligt
mange af vores medarbejdere ikke kommer på arbejde,
kan det være nødvendigt at
sende andre ind og hjælpe
dem, siger Kirsten Jensen.
Men skal et nødberedskab
træde til i pleje- og sundhedssektoren, kræver det
nogle særlige kompetencer.
- Det kan enten være så-

dan, at vi giver nogle kurser,
eller også kan fordelingen af
arbejdsopgaver måske være
sådan, at de, som arbejder
med den personlige omsorg,
fortsætter med det, og andre
går ind og løser nogle praktiske opgaver. Det vil være en
ledelsesopgave at sætte de
bedste personer på opgaven,
siger borgmesteren.

Nye opgaver

De personer fra nødberedskabet, som måtte blive
kaldt ind til at løse opgaver
for Hillerød Kommune, vil
blive aflønnet, oplyser Hella
Obel.
- Man bliver tilbudt ansættelse som timelønnet, hvis
vi får behov for at trække på
kræfterne, siger hun.
Og så har kommunen et
ekstra es i ærmet. Der er
nemlig i weekenden indgået
aftale om, at medarbejdere,
der i dag har en anden funktion, i den kommende tid
kan få nye arbejdsopgaver.

- Hvis der bliver brug for
det, kan vi bede medarbejderne om at arbejde på helt
andre områder, end det de i
første omgang er ansat til,
forklarer Kirsten Jensen.
Men med udsigt til både
kurser og muligvis ekstra
aflønning af et nødberedskab kan Hillerød Kommune se corona-regningen
vokse.
- Vi opgør alle corona-relaterede udgifter, og der
bliver nogle udgifter. Vi har
ikke overblik over, hvad de
kan ende med at blive, men
når vi har overblik, er det
et spørgsmål, som bliver taget mellem Kommunernes
Landsforening og staten,
når der skal være økonomiforhandlinger senere på
året, siger Kirsten Jensen
og tilføjer, at de ekstra udgifter finansieres af penge fra
kommunekassen for nu.
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Boligsalg
Villa på Strædet 4, Slangerup, solgt for 2.425.000 kr. d.
09-02-2020

Villa på Ny Harløsevej 38,
Skævinge, solgt for 787.500
kr. d. 26-02-2020
Villa på Hovedgaden 48,
Skævinge, solgt for 1.575.000
kr. d. 22-12-2019
Villa på Strædet 6, Skævinge, solgt for 2.750.000 kr. d.
07-11-2019
Rækkehus på Kongens Vænge 275, Hillerød, solgt for
2.695.000 kr. d. 20-01-2020
Ejerlejlighed på Møllebakken 20, kl. th, Hillerød, solgt
for 905.000 kr. d. 10-02-2020
Rækkehus på Solbuen 10,
Hillerød, solgt for 3.250.000
kr. d. 29-01-2020

Frederiksborg Amts Avis

PLANTEANGREB: To
ud af fire kongelige monogrammer
i Barokhaven har
ligget brak i et år
efter et omfattende
angreb af nematoder. Braklægningen
har virket, og nu er
monogrammerne
ved at blive genplantet.

TIRSDAG 24. MARTS 2020

Af Camilla 		
Bjørkman Aagaard
HILLERØD: For et år siden
blev tusindvis af buksbomplanter gravet op af de to
kongelige monogrammer,
der ligger øverst i Barokhavens parterre. Siden har monogrammerne ligget brak
for at komme et omfattende angreb af nematoder til
livs. Nu - et år senere - har
braklægningen virket.
- Vi har taget nogle prøver i
løbet af sæsonen, og som forventet er antallet er nematoder faldet dratisk. De er ikke
100 procent væk, men det
havde vi heller ikke regnet
med. De er nu på et niveau,
hvor det ikke er skadeligt, og

»

Vi har taget nogle
prøver i løbet af sæsonen, og som forventet
er antallet er nematoder
faldet dratisk. De er ikke
100 procent væk, men
det havde vi heller ikke
regnet med. De er nu
på et niveau, hvor det
ikke er skadeligt, og i
det niveau kan planter
og nematoder leve med
hinanden.
John Nørgaard Nielsen
Slotsgartner, Barokhaven

i det niveau kan planter og
nematoder leve med hinanden, fortæller slotsgartner
John Nørgaard Nielsen.

70.000 planter skal væk

Det er et særdeles stort og
bekosteligt arbejde, som
Slots- og Kulturstyrelsen
sidste år satte i gang. 70.000
planter i de fire monogrammer skal fjernes, fordi buksbomplanterne blev ramt af
nematoder, der er mikroskopiske små, skadelige orme,
der æder planternes rødder.
Slots- og Kulturstyrelsen
havde, inden arbejdet blev

sat i gang sidste år, kendt
til ormeangrebet i omkring
seks år og havde forinden
forsøgt at finde løsninger på
problemet i et år med hjælp
fra eksperter fra både Danmark og udlandet. Men uden
held.

Genplatning for millioner

Nu har de to første monogrammer så lægget brak i
et år, og nu er de klar til at
blive genplantet. Samtidig
fjernes buksbommene fra
de to andre monogrammer,
og så er det deres tur til at
ligge brak i et år, inden de
er klar til at blive genplantet i 2021. Når planterne er

Ejerlejlighed på Mathilde
Parken 7, 2. tv, Hillerød,
solgt for 2.245.000 kr. d. 0412-2019
Villa på Erantisvej 2, Hillerød, solgt for 1.900.000 kr. d.
22-01-2020
Villa på Triumfbuen 4, Hillerød, solgt for 5.795.000 kr.
d. 19-02-2019
Rækkehus på Bolværket 61,
Hillerød, solgt for 2.200.000
kr. d. 11-02-2020
Villa på Smedievej 2, Hillerød, solgt for 3.000.000 kr. d.
28-01-2020
Villa på Gadevangsvej 140,
Hillerød, solgt for 9.200.000
kr. d. 23-09-2019
Kilde: boliga.dk
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Barokhaven
lå brak: 		
Nu er den i 
bedring

Villa på Bombakken 142,
Skævinge, solgt for 3.950.000
kr. d. 11-10-2019
Rækkehus på Baunehøjen 29, Skævinge, solgt for
2.895.000 kr. d. 16-01-2020

SEK TION 2

I 1996 blev parterret i Barokhaven skabt, men de sidste knap syv år har buksbommene været angrebet af
nematoder, der har spist planterne rødder.

Arbejdet i Barokhaven og de manglende planter i jernformene har
tiltrukket sig en del opmærksomhed.
væk, skal jorden ligge brak
i et år, før der kan sættes nye
planter, for at være sikker
på at ormene er døde. Herefter går arbejdet i gang med
de to monogrammer på den
nedre del af parterret, og de
skal også ligge brak i et år.
Dermed er arbejdet først forventet færdigt i forsommeren 2021. Genplantningen af
monogrammerne og de små
blomsterbede med de kegleformede buske forventes at
koste Slots- og Kulturstyrelsen mellem tre og fire millioner kroner.
- Vi er meget glade og lettede over, at det er gået som
forventet, siger John Nørgaard Nielsen, der selv var
med til at plante parterret i
Barokhaven i 1996 i forbindelse med genskabelsen af
Frederik IVs oprindelige
have fra 1720’erne. Dengang
blev der plantet 70.000 buksbom, der udgør de fire kongelige monogrammer, der
tilhører Frederik IV, Mar-

grethe II, Christian VI og
Frederik V.

Planter får bedre forhold

Denne gang skal der kun
plantes cirka det halve antal
buksbomplanter for at give
planterne bedre forhold.
- Det er jo egentlig en unaturlig måde at dyrke planter
på. Planterne er stressede.
Hver gang de vokser, så klipper vi dem ned. Nogle af dem
har grønne sider, der er fri
til tre sider, men flere står
tæt og er kun fri på én side.
Nu sørger vi for bedre jord,
vi lægger supplerende dræn
og klipper dem på et bedre
tidspunkt i august i stedet
for i juni-juli, forklarede
John Nørgaard Nielsen sidste år, da arbejdet gik i gang
med de to første monogrammer.

Mange interesserede

De bare monogrammer har
tiltrukket en del opmærksomhed fra forbipasserende.

SEK TION 2

Frederiksborg Amts Avis
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Gå på museum hjemmefra
med virtuel turguide
GUIDET TUR: Selvom
Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot
er lukket for besøgende, byder museet
alligevel indenfor.
Det sker gennem en
virtuel turguide.

Der graves nu igen i Barokhaven. Denne gang er det monogrammerne for Frederik IV og Margrethe II, der skal ligge brak i et år. Derimod
har monogrammerne for Christian VI og Frederik V har ligget brak i
det sidste år og skal nu beplantes igen.
Foto: Kenn Thomsen

- Sidste år var der en massiv formidling, og jeg har
næsten ikke mødt nogen,
der ikke vidste, at det foregik. Alle har taget det pænt,
og der, hvor skiltene står,
kan man se, at gruset er
meget slidt, så de skilte er
virkelig blevet set. Gartnerne er også blevet spurgt
meget. Jeg tror, at den massive formidling har gjort,
at det er interessant, og det,
der har været sjovt at se,
har været, at tegningerne
af monogrammerne har
været meget tydelige, fordi
jordfarverne og det farvede
grus har stået endnu tydeligere, end når der er planter i

felterne, siger John Nørgaad
Nielsen.
Efter planen går genplantningen af de to første monogrammer i gang i denne uge,
hvis retningslinierne for
coronasituationen ikke ændrer sig.

Nu hives planterne op af de to tilbageværende monogrammer. I næste uge forventes arbejdet med at plante nye buksbom i de to første
monogrammer at gå i gang.

HILLERØD: Lukningen af
landets kulturinstitutioner
har pustet liv i alternative
måder for publikum at besøge Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg
Slots samling af historiemalerier, portrætter, stuer
og pragtrum. Det er flere år
siden, museet påbegyndte
arbejdet med at skabe virtuelle ture, men nu har turene
fået en uventet aktualitet
og er med til at holde den
dialog, som museet forestår
med fortiden, i gang.
Selvom besøget på museet sker fra sofaen, giver den
virtuelle tur adgang til en
minutiøs gennemgang af
museets værker. Ved hjælp
af pile på gulvet bevæger
man sig fra det første pragtrum, Rosen, op gennem
Frederiksborg Slotskirke og
besøger Riddersalen og de
mange små stuer, der indeholder portrætter, kunst og
interiører fra 1600-, 1700- og
1800-tallet. Alle værker er
markeret med et »i«, der ved
et klik åbner for en beskrivelse. Via menuen kan man

I 2016 fik slotsmuseet sin egen virtuelle guide til museets udstillinger og værker. 
følge turen rundt og få det
hele med eller springe direkte til den stue eller det pragtrum, man ønsker at besøge.
- Vi står i en situation, som
de færreste havde forudset,
og selvom vi glæder os utrolig meget til igen at kunne
tage imod gæster fra Danmark og hele verden inde på
det fysiske museum, så fokuserer vi på at holde kontakten til de mange gæster, der
måske skulle have besøgt
os, siger museumsdirektør
Mette Skougaard i en pressemeddelelse.
Dialogen med publikum
fortsætter også via de socia-

le medier, hvor museet i lukningsperioden på Facebook
blandt andet fortæller om de
lørdagsomvisninger i lukningsperioden, der skulle
være afholdt om de glücksborgske konger.

Historiedyster på nettet

For ligeledes at være tilgængelig i en tid, hvor undervisningen foregår hjemmefra,
er museets undervisningsmateriale fra tidligere års
»Historiedyster« gjort tilgængelig som materiale
til
hjemmeundervisning.
Historiedysten er museets
konkurrence på viden om

Foto: Kenn Thomsen

danmarkshistorien for alle
3.-9. klasser i hele rigsfællesskabet – og i år også de danske skoler i Sydslesvig.
Museets virtuelle ture kan
findes på www.dnm.dk. Foruden den generelle tur er der
adgang til at se eller gense
tidligere
særudstillinger.
Undervisningsmaterialet
fra Historiedysten tilgås
via
www.historiedysten.
dk. Samlingen af moderne
kunst og portrætter på museets 3. sal kan ses via appen
»Det
Nationalhistoriske
Museum«.
bjørkman

BADESØ I 1950: Til sommer kan vi bade i Teglgårdssøen - når Hillerøds badesø indvies. Men det er sådan set en gammel
nyhed, at man kan bade i Teglgårdssøen, skriver Willy Dalsgaard fra Espergærde, som har sendt avisen dette foto fra 1950.
- Her nøjes kusine Erna og jeg dog med at soppe, skriver han.

ALLERØD
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Byråd: Suspender anlægsramme
CORONA: I et brev
til finansministeren og Kommunernes Landsforening
opfordrer Allerød Byråd til, at
man suspenderer
anlægsrammen i
minimum tre år for
at hjælpe væksten i
gang igen.

TID OG STED
TIRSDAG

Ingen arrangementer

Af Camilla B. Aagaard
ALLERØD: Allerød Byråd
har sendt et samlet brev
til finansminister Nikolaj Wammen, Folketingets
partier og Kommunernes
Landsforening, hvori de opfordrer til, at kommunernes
økonomiske rammer løsnes,
så væksten understøttes.
Konkret anbefaler byrådet, at anlægsrammen suspenderes i mindst tre år, så
flere anlægs- og vedligeholdelsesaktiviteter kan fremrykkes, at kommunerne
skal have mulighed for at
optage lån til det, og at kom-

munerne skal have tilskud
til at igangsætte udvalgte
service- og anlægsopgaver.
- Allerede nu kan vi se, at
pandemien kommer til at
få store økonomiske konsekvenser for Danmark.
Vi ser, at rigtig mange erhvervsdrivende i Allerød lider, og vi vil som kommune
gerne hjælpe med at igangsætte offentlige anlægsprojekter, siger borgmester
Karsten Längerich i en pressemeddelelse.

Der skal handles

- I Allerød Kommune har
vi valgt at fremrykke beta-

linger til leverandører, og
er også i gang med at se på
at fremrykke vedligeholdelses- og anlægsopgaver for at
hjælpe erhvervslivet. Vi har
dog behov for videre rammer fra statens side, end dem
som findes i dag. Derfor har
et samlet byråd rettet henvendelse til finansministeren for at gøre opmærksom
på, at de nuværende aftaler
om kommunernes økonomi
ikke er brugbare, da virkeligheden er en helt anden nu
- og det skal der handles på.
Vi skal som kommuner have
muligheden for at igangsætte arbejder i en periode, ind-

til det private erhvervsliv
vil komme i gang igen, siger
Karsten Längerich videre.

Hjælpen kom for sent

Efter finanskrisen i 2009-11
blev der af den daværende
regering iværksat tilsvarende tiltag, men de kom
alt for sent, lyder meldingen i brevet. Tiltagene skal
vedtages nu, for at der kan
sættes gang i aktiviteterne,
og håndværkerne kan planlægge med, at opgaverne
kommer, så de holder gang i
deres virksomheder, slutter
brevet til finansministeren.

ONSDAG

10.00-12.00: Allerød Kommunes telefonrådgivning for
forældre til børn med særlige
behov

BIOGRAFER
TIRSDAG
Allerød Bio

Ingen forestillinger

Drive In Bio

19.00: Fremad
19.00: Spioner på missioner
19.00 og 21.30: The Invisible
Man
21.30: Klovn - the final
21.30: Bad boys for life

ONSDAG
Allerød Bio

Ingen forestillinger

Drive In Bio

19.00: Spioner på missioner
19.00: Fremad
19.00: Krudttønden
21.30: The Invisible Man
21.30: Klovn - the final
21.30: Bad boys for life

Kollerødvej
spærret i to uger
ALLERØD: På grund af gravearbejde er Kollerødvej
fra mandag den 23. marts
til mandag 6. april spærret mellem Gl. Lyngevej og
Prøvestensvej. Det oplyser
vand- og spildevandsselskabet Novafos.
Gravearbejdet er en del af
et større projekt, der skal
sørge for, at regnvand fra
den nordvestlige del af byen
bliver ledt ud i Kollerød Å i
stedet for til Lillerød Renseanlæg via afløbssystemet.
Projektet har været i gang
siden begyndelsen af 2019.

Bolighandler
ALLERØD: Allerød: Villa på
Hesselgårdsvej 43, Birkerød, solgt for 3.925.000 kroner den 19. februar 2020.
Rækkehus på Cedervangen 43, Allerød, solgt for
2.965.000 kroner den 24. januar 2020.
Villa på Møllemoseparken 46, Allerød, solgt for
5.500.000 kroner den 12. december 2019.
Kilde: Boliga.dk

Livgarde
undskylder
manglende
information
NØDVENDIGHED:
Det var en nødvendighed at tilbageholde de værnepligtige
på kasernerne, og vi
tager godt hånd om
dem, siger Forsvaret.
HØVELTE: »En operativ nødvendighed«. Sådan betegner
Den Kongelige Livgarde beslutningen om at holde alle
værnepligtige på Livgardens to kaserner i Høvelte og
i København i 14 dage.
Men informationen omkring forholdene på kasernerne har ikke været god
nok, erkender man.
- Vi vil gerne undskylde
overfor de pårørende til
vores værnepligtige gardere, at vores information
eksternt om forholdene på
de to kaserner har været
mangelfulde. Derfor ser vi
os nødsaget til at fortælle
om vores begrundelser for
tiltaget den 12. marts, da vi
lukkede garderne inde på
kasernerne samt fortælle
om den sundhedsfaglige
håndtering af de syge. For
vi tager godt hånd om alle
de værnepligtige, både de
syge og de raske, siger oberst
Mads Rahbek, der er chef for
Den Kongelige Livgarde.

Ikke testet

Udtalelsen falder efter flere
kritiske artikler om de tilbageholdte soldater og deres
forhold. Således bragte DR
Nyheder søndag en artikel,
hvor flere pårørende til soldater kritiserede beslutningen og håndteringen af de

soldater, som er syge.
Syge soldater på kasernerne er nemlig ikke blevet testet for, om de er smittet med
corona-virus, fortæller flere
pårørende til DR.
- Det er vanvittigt. Alle
soldater er beordret ind på
kasernerne og har udgangsforbud, mens resten af samfundet tilretter sig. Det er i
stærk kontrast til det, vores
statsminister siger, og hvis
nogle derinde får corona,
kan det jo eksplodere, siger
Jesper Rondé, der er i familie med en værnepligtig og
selv har 17 års erfaring fra
Forsvaret.

Derfor gjorde vi det

Om baggrunden for tilbageholdelsen skriver Forsvaret
på sin hjemmeside, at det
handlede om ikke at kompromittere Livgardens operative kapaciteter.
Vagtkompagniet på Livgardens Kaserne i København varetager to nationale
opgaver. Den ene er at holde
vagt om den kongelige familie, den anden er at have
et
beredskabsvagthold,
der skal hjælpe politiet ved
uvarslede hændelser.
Opgaverne løses i øjeblikket af de værnepligtige gardere, der skal sendes hjem
med udgangen af marts måned. På det tidspunkt skal de
værnepligtige fra Garderkasernen i Høvelte overtage.
De er netop nu i gang med
den sidste del af uddannelsen.
Derfor så ledelsen det som
en nødvendighed ikke at øge
risikoen for smitte på de to
kaserner og risikere at stå i
en situation, hvor opgaverne

I starten af marts var Livgarden på øvelse i Allerøds industrikvarter. Siden blev de lukket inde på kasernen.

Foto: Kenn Thomsen
ikke kunne løses.
»Efter samråd med Forsvarets Sanitetskommando
traf oberst Mads Rahbek
derfor beslutningen om, at
de værnepligtige blev på kasernerne de efterfølgende to
uger«, oplyser Forsvaret.
Samtidig blev alle medarbejdere uden operative eller
uddannelsesmæssige
opgaver på kasernerne sendt
hjem for at arbejde hjemmefra.

Holdt adskilt

Forsvaret
fortæller,
at
alle
influenzasyge
blev
flyttet væk fra indkvarterings-bygningerne, og at der
blev lavet fire-mands-stuer
samt isolationsstuer i andre
bygninger.
Der er også blev lavet udslusningsstuer, som de syge
flyttes hen til og observeres
på i 24 timer, når de ikke
længere har symptomer.
Først derefter får lov at komme tilbage til tjenesten.
Ifølge Forsvaret har Forsvarets Sanitetskommando søndag været i direkte
dialog med Styrelsen for
Patientsikkerhed, som støtter de iværksatte tiltag og
kalder dem »tilstrækkelige i
den aktuelle situation«

Forsvaret skriver videre:
»I den daglige tjeneste har
befalingsmænd og officerer
gjort en dyd ud af at holde
de fire kommende vagthold
adskilt fra hinanden i tid og
rum. På den måde kunne en
eventuel spredning af smitte
mellem vagtholdene mindskes. Samtidig har 19 officerer og befalingsmænd ligeledes været interneret på
kasernen, idet de gennemfører den daglige uddannelse
af de værnepligtige til den
kommende vagttjeneste«.

Hvor mange syge?

Fredag var der 48 syge ud af
692 værnepligtige gardere,
mens tallet søndag var faldet til 38. Tallet inkluderer
alle former for henvendelser
til lægetjenesten på infirmeriet.
»En værnepligtig har været henvist til Hillerød Sygehus med mistanke om smitte, hvor den værnepligtige
blev undersøgt af en læge og
sendt retur uden at have fået
foretaget en test. Den pågældende værnepligtige er
allerede i bedring«, skriver
Forsvaret.
Vibeke von Westphal, der
er overlæge på Høvelte Kaserne, siger til DR, at der

»

Vi vil gerne undskylde overfor de pårørende til vores værnepligtige gardere, at vores
information eksternt
om forholdene på de to
kaserner har været mangelfulde.
Oberst Mads Rahbek, Chef
for Den Kongelige Livgarde

ikke mistanke om, at de syge
er smittet med corona-virus.
- Det bygger jeg på de
symptomer, de har, og den
tilstand, de er i. Men vi er i
tæt dialog med Hillerød Sygehus, så hvis vi har nogle,
som vi er i tvivl om, følger vi
de anvisninger, vi får derfra, siger hun.
De soldater, der har haft
udgangsforbud, vil fra næste uge få nogle fridage og
kunne tage hjem på skift,
skriver DR Nyheder
mette
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Nye naboer i
Hørsholm og
Rungsted
Villa på Piniehøj 18, Rungsted
Kyst, solgt for 20.500.000 kr.
d. 27-02-2018
Villa på Bukkeballevej 78,
Rungsted Kyst, solgt for
5.000.000 kr. d. 20-12-2019
Villa på Ewaldsvej 15,
Rungsted Kyst, solgt for
10.995.000 kr. d. 29-11-2019
Villa på Løvvænget 6, Rungsted Kyst, solgt for 9.770.000
kr. d. 21-09-2019
Villa på Bolbro Villavej 6,
Rungsted Kyst, solgt for
6.800.000 kr. d. 02-03-2020
Villa på Fagerlunden 8, Vedbæk, solgt for 5.495.000 kr.
d. 25-02-2020
Ejerlejlighed på Hørsholm
Park 16, 3. mf, Hørsholm,
solgt for 2.050.000 kr. d. 2401-2020
Rækkehus på Ved Åbredden 3, Hørsholm, solgt for
3.420.000 kr. d. 22-11-2019
Villa på Stampevej 19, Hørsholm, solgt for 3.695.000 kr.
d. 31-01-2020
Fritidshus på Donsevej
1, Hørsholm, solgt for
3.200.000 kr. d. 07-08-2019
Villa på Ahornvej 42, Hørsholm, solgt for 3.600.000 kr.
d. 23-01-2020
Rækkehus på Ved Stampedammen 54, Hørsholm,
solgt for 4.650.000 kr. d. 0203-2020
Villa på Stampevej 28, Hørsholm, solgt for 3.900.000 kr.
d. 11-11-2019
Ejerlejlighed på Rungstedvej
12, 1, Hørsholm, solgt for
3.200.000 kr. d. 20-09-2019
Rækkehus på Slotsdalen
129, Hørsholm, solgt for
2.720.000 kr. d. 04-02-2020
Rækkehus på Slotsbakken
94, Hørsholm, solgt for
3.300.000 kr. d. 06-02-2020
Rækkehus på Ørbækgårds
Alle 404, Hørsholm, solgt
for 3.900.000 kr. d. 21-02-2020
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Hvad betyder corona for dit liv?
HISTORIE: Den aktuelle corona-krise
vil en dag blive
til endnu en side i
historiebogen, og nu
har du muligheden
for at være med til
at bestemme, hvad
der skal stå på den
side. Hørsholm
Lokalarkiv leder lige
nu efter fortællinger
om livet i Hørsholm
i coronaens tid.
HØRSHOLM: Hvordan oplever du Hørsholm nu, hvor
truslen fra coronavirus
præger vores dagligdag?
Er din skole lukket ? Synes
du, det er fedt eller kedeligt?
Savner du dine venner eller
dine lærere eller ingen af delene? Og hvorfor? Hvad laver
du i den tid, hvor du normalt
går i skole? Hvis du normalt
går på arbejde, hvad laver
du så nu, hvor du måske er
hjemsendt? Eller hvis du
stadig går på arbejde, hvordan opleves det så nu? Er du
utryg ved situationen?

De spørgsmål og mange
flere vil Hørsholm Lokalarkiv gerne have svar på og
sikre for eftertiden.
Det fortæller Hans Jørgen
Winther Jensen, der er arkivleder ved Hørsholm Lokalarkiv.
- Vi laver et ganske almindeligt lokalhistorisk arbejde i en usædvanlig situation.
Vi samler løbende erindringer og dokumentation ind,
som vi kan stille til rådighed
for eftertiden. Måske er der
nogen om 100 år, der er interesserede i, hvordan det var
at leve i Hørsholm i foråret
2020.

Hunden bider postbuddet

Arkivlederen forklarer samtidig, at arkivet leder efter
fotografier og beretninger,
der fortæller historien om
corona i Hørsholm. Han understreger i den forbindelse,
at det ikke behøver at være
ekstraordinære fortællinger, men at historikerne netop leder efter det ordinære
og det almindelige i en ualmindelig situation.
- Vi er mest interesserede
i almindelige mennesker og
almindelige liv. Der var en

Den aktuelle corona-krise vil en dag blive til endnu en side i historiebogen, og nu har du muligheden for
at være med til at bestemme, hvad der skal stå på den side. Hørsholm Lokalarkiv leder lige nu efter fortællinger om livet i Hørsholm i coronaens tid. 			
Foto: Hørsholm Lokalarkiv
historiker, der engang sagde, at hvis du har en hund
og et postbud, så er journalisterne interesseret i det
tilfælde, hvor postbuddet
bider hunden, mens vi er
interesserede i det almindelige, altså når hunden
bider postbuddet, lyder det
således fra arkivleder Hans

Jørgen Winther Jensen. Vil
du derfor fortælle din historie, nedskrevet eller gennem
fotografier, vil Hørsholm
Lokalarkiv gerne have din
hjælp. Du kan give din beretning i form af tekst eller fotos til arkivet på mailadressen
hoarkiv@museumns.
dk.

Arkivet behandler de
oplysninger, du sender, i
overensstemmelse med arkivloven og EUs forordning
om persondata. Du kan selv
bestemme, hvor længe, der
skal gå, før dine oplysninger
må gøres tilgængelige for offentligheden.
soelberg

Røde Kors ramt af hærværk
KRIMINALITET: Takket være ukendte
gerningsmænd, kan
Røde Kors Hørsholms lastbil ikke
længere køre. Det
fortæller Leif B.
Johansen, der er
aktivitetsleder for
Røde Kors genbrug i
Hørsholm.

HØRSHOLM: Det var et kedeligt syn, der mødte Leif B.
Johansen, aktivitetsleder
for Røde Kors Genbrugsafdeling i Hørsholm, da han
mandag morgen var forbi
genbrugsbutikken på Usserød Kongevej. Her fandt han
nemlig Røde Kors største
lastbil, der bruges til at køre
med møbler og affald, i en
kedelig stand. Ukendte gerningsmænd har natten til
mandag omkring klokken
03.00 boret hul i lastbilens
tank. Det viser overvågning
fra parkeringspladsen.
- Det er selvfølgelig irrite-

rende, at vognen skal repareres, men det værste er de
ekstra omkostninger,som
det giver Røde Kors. Det koster os penge, som vi nu ikke
kan bruge til at hjælpe mennesker i nød, lyder det fra
Leif B. Johansen, der synes,
at hele situationen er ærgerlig. Ifølge aktivitetslederen
er der formentlig tale om et
tyveri af diesel fra lastbilen,
men det kan også være, at
der er tale om simpelt hærværk. Uanset baggrunden
er sagen blevet meldt til
Nordsjællands Politi mandag. Brandvæsenet har også
allerede været forbi Røde
Kors parkeringsplads, hvor
der er blevet spredt grus ud
på grund af lækket diesel i
forbindelse med hærværket.
Lastbilen blev senere kørt
over på Shell-tanken, hvor
skaderne skulle besigtiges,
og her lækkede vognen yderligere diesel, da det først var
her, at man opdagede omfanget af hærværket.
Brandvæsenet har derfor
også spredt grus ud ved tanken.
soelberg

Takket være ukendte gerningsmænd, kan Røde Kors Hørsholms lastbil ikke længere køre. Det fortæller
Leif B. Johansen, der er aktivitetsleder for Røde Kors genbrug i Hørsholm.
Foto: Leif B. Johansen

Venstre tror på løsning for rent badevand
Debat
HØRSHOLM: Midt i den
aktuelle krise ser der ud
til at være lys for enden af

tunnelen, når det gælder
rent badevand. På mødet
i Miljø- og planudvalget
torsdag den 26. marts,
som gennemføres som et
videomøde, skal vi drøfte

forskellige muligheder for
at finde finansiering til at
gennemføre en nærmere
analyse af afløbsinstallationerne de kritiske steder
langs bl.a. Flakvadrende,

Bækrenden mv.
Venstre tror på, at der nu
er politisk vilje til at finde
en løsning. Det glæder os
meget, hvis det viser sig at
blive resultatet.

Anne Ehrenreich (V)
og Fritz Reuther (V),
Medlemmer af
Hørsholm
Kommunalbestyrelse
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Hærværk mod
parkeret bil
HORNBÆK: Mellem lørdag
klokken 14.00 og søndag
klokken 11.00 blev forreste
rude i førersiden på en bil,
som holdt parkeret på Gørtlervej i Hornbæk, knust.

Butikstyv blev
hentet af politiet
HELSINGØR: Klokken 14.45
søndag blev en udenlandsk
57-årig mand standset i Netto på Gefionsvej, idet han
havde stjålet flere forskellige varer fra butikken. En patrulje kørte til stedet, hvor
de anholdt og sigtede manden for butikstyveri.

Dieseltyveri på
Nordhavnen
HELSINGØR: Fra en traktor,
som holdt parkeret på Nordhavnsvej, blev der mellem
lørdag klokken 21.00 og søndag klokken 06.00 stjålet en
større mængde diesel.

Indbrud i
værktøjsskur
HELSINGØR: På Pontsøvej
var der søndag mellem klokken 10.00 og 12.00 indbrud i
et affaldshus, idet glasset i et
vindue blev udtaget. Fra stedet blev der stjålet værktøj.
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Fremrykker byggerier
for 47 millioner kroner
COVID19-KRISE:
Enigt økonomiudvalg bakker op
om usædvanlig
hjælpepakke til det
lokale erhvervsliv.
Det handler om alt
fra fremrykkede
anlægsprojekter til
fritagelse af leje til
kommunen for udeservering og stadepladser.

TID OG STED
TIRSDAG og ONSDAG

n

HELSINGØR: Et enigt Økonomiudvalg sagde på et telefonmøde mandag aften ja til
en større tocifret antal millioner dyr hjælpepakke til
beregnet på at få det lokale
erhvervsliv ud af den indtil
videre ganske voldsomme
krise, som coronavirus og
nedlukningen af samfundet
har forårsaget.
-Vi var enige i, at der skulle
gøres noget, og vi også skal
forberede os på situationen
efter Covid-19, siger borgmester Benedikte Kiær(K).
Hun kunne samtidig glæde
sig over, at samtlige medlemmer af Økonomiudvalget støttede op om et forslag
til et lokal hjælpepakke. Hun
oplyser dog, at Enhedslisten
foreslog, at man fjernede et
punkt om anlæg af en kunstgræsbane ved Nordkysthal-

En løsning for cyklisterne her på GL. Hellebækvej og Marienlyst Allé er
blandt de projekter, som bliver fremrykket. 
Foto: Andreas Norrie
len. Dette fik partiet ikke
opbakning til, og valgte derefter at stemme for pakken,
som skal vedtages endeligt
på næste byrådsmøde.
- Der er tale om, at vi flytter godt 47 millioner kroner
frem på anlægsbudgettet,
og derudover kommer med
10 nye millioner til vedligeholdelsesefterslæbet. Og det
er altså ikke bare »nice to
have« »men need to have«.
Det er vedligeholdelse, som
skulle udføres i en overskuelig fremtid, siger Benedikte
Kiær.
Kommunen har allerede
- som mange andre kommuner - fremrykket betalinger
til håndværkere og leveran-

dører for at holde hånden
under firmaernes likviditet,
men nu går man altså videre med initiativer, der i første omgang rent økonomisk
først og fremmest gavner
entreprenør- og håndværksvirksomheder, men også
skal give en række positive
effekter i forhold til eksempelvis byggemarker og handelsesliv.

Trafik og renovering

Den største del af hjælpepakken handler om at
fremskynde en række anlægsprojekter, som først
skulle være sat i gang i årene fra 2021 til 2023. Nu bliver
projekter for foreløbig 46,7

millioner kroner fremrykket. Det drejer sig blandt
andet om kunstgræsbane
i Ålsgårde, renovering af
kommunens bygninger på
Rådhustorvet bag rådhuset,
en løsning for cyklisterne
på Marienlyst Allé/GL Hellebækvej, en ny Rundkørsel
på Esrumvej/Klostermosevej, ny Rundkørsel på Hovvej/Hornbækvej og ydeligere et nyt signalanlæg på
Mørdrupvej ved Hovevej.
Størstedelen af fremrykningen kommer dog først
og fremmest til at betyde af
byggeriet bliver fremrykket
til 2021, hvor krisen sandsynligvis stadig vil sætte
spor. Mere præcist vil man
sandsynligvis kun kunne
sætte gang i anlæg for 2,9
millioner kroner mere end
budgetteret i år.

Mere vedligeholdelse

Derudover betyder hjælpepakken, at der bliver afsat i alt 10 millioner til at
mindske vedligeholdelsesefterslæb på kommunens
bygninger og veje. Beløbet
omfatter også energirenovering og bedre indeklima på
skolerne.
Et element, som administrationen i kommunen er
ved at undersøge i samarbejde de almennyttige boligselskaber Boliggården og
Lejerbo om det er muligt at
fremrykke renoveringsprojekter,

- I forhold til de mindre
projekter, som ikke skal i
EU-udbud, vil vi sikre, at det
i første omgang bliver lokale
håndværkere, som får mulighed for at byde. Gennem
vores udbudsliste vil give
tre lokale virksomheder
mulighed for at byde mod
hinanden, siger Benedikte
Kiær.
Endelig er et af elementerne i hjælpepakken, at kommunen kan give henstand til
eksempelvis restauratører,
som driver virksomhed i
kommunale bygninger.
Endelig besluttede udvalget, at kommunen kan
standse opkrævningen af
betalingen for udeservering
på torve- og pladser, torvehandlen på Axeltorv, loppemarkeder samt handlen på
Blomstertorvet. Det vil koste lidt over 200.000 kroner
i år.
Under normale omstændigheder ville indholdet i
hjælpepakken være vanskeligt at gennemføre indenfor
rammerne af den såkaldte
»budgetlov«, men regeringen har meldt ud, at coronarelaterede udgifter ikke vil
være i strid med eksempelvis anlægs- og udgiftslofter,

norrie

Hvordan oplever du coronaen ?
HISTORIE: Museerne
i Helsingør vil gerne
høre hverdagsberetninger fra helsingoranerne midt i en
corona-tid.

HELSINGØR:
Helsingør i Coronaens tid
Museerne Helsingør vil
indsamle beretninger om
hverdagen under virus-epidemien.
Lige nu er de fleste af os optaget af, at få hverdagen til at
fungere. Og tankerne kredser om den nærmeste fremtid: hvordan udvikler epidemien sig? Hvornår starter
livet igen? Mister jeg mit
job? Hvornår skal børnene i
skole igen?
Men der kommer en dag,
hvor virus-pandemien er
historie. Og folk vil spørge: hvordan oplevede de det

Fortæl om hverdagen i Helsingør
midt i en corona-tid. Det vil museerne gerne høre om. 
Foto:
Thomas Nielsen

hvor selv små bagateller fra
vores hverdag bliver historieskrivning af fineste karat, forklarer Thomas Nielsen, der står for museernes
events og formidling.

Send en beretning
dengang? Hvordan var det
at leve i Helsingør, midt i
Coronaens tid?

Historie-fortælling

Det vil Museerne Helsingør
gerne kunne fortælle om.
Men de behøver hjælp. For
om et, ti eller hundrede år
vil man kunne slå op i gamle aviser, og læse hvad eksperterne sagde og hvad politikerne gjorde. Men hvad
gjorde alle vi andre? Hvordan løste vi hverdagens store og små problemer? Hvad
bekymrede vi os om, og hvad
glædede vi os over? Hvad
tænkte vi om det hele?
- Vi befindes os simpelthen i en historisk periode

Hvis du vil hjælpe museet
med at bevare historien om
Helsingør i Coronaens tid,
kan du sende en beretning
om din hverdag og dine oplevelser. Museet modtager
tekst, men også gerne fotos,
tegninger eller videoklip.
På museets hjemmeside
ligger en kort vejledning,
som det er vigtigt at læse inden man sender noget ind.
Adressen er: http://helsingormuseer.dk/.
Man kan også kontakte Museerne Helsingor på
adressen på adressen museerne@helsingor.dk
for
mere information. Da alle
museets medarbejdere for
tiden arbejder hjemmefra,
kan svartiden dog være lidt
længere end normalt.
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Siger ja til at gå videre med
420 mio. dyrt sundhedshus
MEGA-PROJEKT:
Uventede udgifter
til fundering og
sprinkleranlæg får
sundhedshuset til at
blive markant dyrere. Men borgmester
og økonomiudvalg
er trygge ved nyt
projektforslag.
HELSINGØR: Byggeriet af
det stort anlagte sundhedshus ved Prøvestenscentret
har gennem flere måneder
stået stille. Det skyldtes, at
kommunens før jul valgte at trække i nødbremsen
overfor totalentreprenøren
Elindco.
Bekymringen var, at firmaets projektforslag for
sundhedshuset, der skal
huse blandt andet aktiviteterne på genoptræningscentret Poppelgården(HRT) og
Region Hovedstadens klinik
i Sundhedshuset på Murergade, var præget af mangler, og at økonomien bag var
uigennemskuelig.
Derfor
blev
totalentreprenøren
bedt om at komme tilbage
med et mere udførligt projekt og budget.
Nu er der imidlertid udarbejdet, hvad forvaltningen
i kommunens Center for
Økonomi og Ejendomme
mener er et langt mere solidt forslag. I forhold til den
hidtidige budgetramme på
344,6 millioner kroner, så
kommer prisen nu til at ende
på hele 420,1 millioner kroner. Det er dog »kun« tale
om, at der på skal gives en
tillægsbevilling på 15 millioner kroner, da kommunen
blandt andet forventer at
kunne få en deponeringsfri-

tagelse til byggeriet af centrets 1. sal. Denne tillægsbevilling kommer efter, at der
blev givet en tillægsbevilling på samme beløb sidste
år, der skulle finansiere et
ekstra indskudt dæk, som
skulle bruges til at leje ud til
Region Hovedstadens aktiviteter, som ser ud til at blive
flere end først antaget.

Kiær er lettet

- Jeg er meget lettet over,
at det er lykkedes at finde et
forslag, som virker robust,
og som betyder, at vi ikke må
begynde forfra med nyt udbud og arkitektkonkurrence - det kunne have forsinket
byggeriet i halvandet år. Nu
er forsinkelsen til at håndtere, siger borgmester Benedikte Kiær(K) efter mødet i
Økonomiudvalget mandag
aften, hvor et enigt udvalg
sagde ja til at gå videre med
projektforslaget. Det hele
skal dog først godkendes af
Byrådet på dets næste møde.
- Vi har i kommunen også
gode erfaringer med samarbejdet med Elindco, som har
stået bag byggeriet af Skolen
i Bymidten, hvor byggeriet
er gået godt, siger Benedikte
Kiær.
Den nye bevilling skal
særligt gå til sprinkleranlæg, hvor der er kommet nye
skærpede lovkrav. Det betyder, at der bliver tale om en
fuldt sprinklet bygning. En
anden ekstraudgift er anlæg
af flere parkeringspladser
og endelig har supplerende jordbrugsprøver vist, at
jordbunden kræver yderligere fundering, fremgår det
af forvaltningens sagsfremstilling.
Det midlertidige stop af
processen betyder, at byggeriet vil blive forsinket med
omkring fem måneder, og

Der er undervejs i planlægningen blevet tilføjet et ekstra dæk til det nye sundhedshus undervejs i processen. Illustration: Nordic - Office of Architectur
kan stå færdig i løbet af maj
2022.
norrie

Jorden her på byggefeltet ved
Prøvestensvej har vist sig mere
ustabil end først antaget. 
Foto: Andreas Norrie

Lokal hjælpepakke til erhvervslivet
Debat:
HELSINGØR: Det er en meget rystende og udfordrende tid, vi gennemlever for
tiden med corona-virussen. Alt det vi tog for givet
for bare en måned siden er
nu vendt på hovedet. Store
indskrænkninger i vores
frihed til at samles og til at
bevæge os over landegrænser er de meget synlige resultater af corana-virussen. Men det er den nød-

vendige pris, vi alle må betale for, at corona-virussen
ikke spreder sig for hurtigt
og lægger vores sundhedsvæsen ned på få dage som
vi har set det i Italien.
Det er ikke kun sundhedsmæssigt, at vi er ramt.
Det er vores samfund også
økonomisk. For at undgå
virksomhedslukninger og
stigende arbejdsløshed er
der behov for at hjælpe de
ramte virksomheder, de
selvstændige og de ansatte medarbejdere så godt vi

kan. Folketinget har gjort
sit her i den første fase med
omfattende hjælpepakker
og regeringen har indgået
en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter.
I Helsingør Kommune
skal vi også gøre, hvad vi
kan for at hjælpe. Derfor
besluttede et enigt økonomiudvalg på et telefonmøde
mandag en lokal hjælpepakke til erhvervslivet.
Den lokale hjælpepakke
består af flere forskellige
elementer:

For det første fremrykkes
planlagte renoverings- og
vedligeholdelsesopgaver
for knap 3 mio. kr. til 2020
og for knap 47 mio. kr. til
2021.
For det andet igangsættes
der nye håndværks- og anlægsopgaver for 10 mio. kr. i
2020. Det drejer sig bl.a. om
renovering af kommunale
bygninger, stier, broer og
signalanlæg. Og det drejer
sig om midler til energirenovering og nye ventilationsanlæg på skolerne for at

forbedre indeklimaet.
For det tredje er Landsbyggefonden i gang med at
undersøge om der kan sættes gang i renovering af det
almennyttige boligbyggeri
i Helsingør, hvor kommunen så kan bidrage med lån
til renoveringsindsatsen.
Dertil kommer opnormering af byggesagsområdet
og muligheden for henstand af huslejen målrettet
private erhvervsdrivende i
kommunale bygninger.
Jeg er meget tilfreds med,

at et enigt økonomiudvalg
står bag hjælpepakken. Det
er i en tid, som nu, at vi alle
skal stå sammen. Ved at
støtte erhvervslivet er vi
med til at bevare lokale arbejdspladser i kommunen.
Det er helt afgørende for, at
sundhedskrisen ikke bliver en længerevarende og
dyb økonomisk krise.

Claus Christoffersen
1. viceborgmester(S)
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Torvegade 3, 3.s.,
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 31 00
Email: fredensborg@sn.dk
Hjemmeside:
www.sn.dk/fredensborg
Steffen Slot (slot)
Telefon 4921 2531
Simon Wincentz Heim
( wincentz)
Telefon 3116 5351
SALG OG ABONNEMENT
Tlf.: 4824 4100
hilleroed.salg.adm@sj-medier.dk
Dagligt kl. 8.30-16. Lørdag
lukket.

TID OG STED
TIRSDAG

Ingen arrangementer oplyst.

ONSDAG

Ingen arrangementer oplyst.

Onsdag:
Biografen er lukket
Lokalradio
Radio Humleborg: FM 104, 3
MHz - TDC hybridnet 98,8
MHz. Hverdage 18.00-20.00
samt lørdag og søndag 09.00
- 20.00.
Jazzkanalen – Nordsjællands
Jazzradio sender på FM
104,3 MHz - DAB+ Nordsjælland og på netradio –
mandag klokken 11.00-18.00
samt tirsdag til fredag klokken 12.00-18.00.
Museer og gallerier
Louisiana - museet er lukket
frem til den 27. marts.
Nivaagaards Malerisamling
- museet er lukket frem til
den 29. marts.
Fredensborg Museum er lukket frem til den 31. marts.

Nye naboer
Rækkehus på Hasselhøj 206,
Nivå, solgt for 2.035.000 kr.
d. 29-01-2020
Villa
på
Frederikkevej
18A, Humlebæk, solgt for
3.750.000 kr. d. 26-09-2019
Ejerlejlighed på Chrst Boecksvej 28, 1. mf, Fredensborg, solgt for 1.550.000 kr. d.
19-02-2020
Ejerlejlighed på Teglgårdsvej 921, 3. th, Humlebæk,
solgt for 1.950.000 kr. d. 0602-2020
Villa på Boserupvej 420,
Humlebæk,
solgt
for
3.895.000 kr. d. 27-02-2020
Villa
på
Humlebækvej
11, Fredensborg, solgt for
1.600.000 kr. d. 02-03-2020
Ejerlejlighed på N W Gadesvej 8A, st, Fredensborg,
solgt for 1.000.000 kr. d. 0203-2020
Kilde: Boliga.dk
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Frivilligcenter
høster nu de frø,
der er sået

REDAKTIONEN

Humle Bio:
Tirsdag:
Biografen er lukket

n

ÆldreSagens besøgsvenner er også sendt hjem i øjeblikket, men Tove Andersen bevarer kontakten til sin besøgsven og hjælper med indkøb.

Foto: Jens Wollesen

Posen foran døren, ring
på - og gå igen…
NÆRVÆR: For tre
uger siden drak de
kaffe om et spisebord. Nu hilser de
på afstand, når Tove
Andersen afleverer
indkøb fra Netto.
NIVÅ: Tove Andersen har
to at handle for i øjeblikket.
Hun går i Netto, når der ikke
er så mange mennesker typisk om formiddagen - og
bagefter går hun ud til sin
besøgsvært, som hun har
kendt i tre år.
Normalt ville hun ikke
have fyldte indkøbsposer
med. I stedet ville hun gå ind
og sætte sig ved spisebordet
for at drikke kaffe og spise
kage. Men intet er normalt i
disse uger, og det har de to et
helt særligt ord for.
Den 68-årige Tove Andersen fra Nivåhøj er en af de
besøgsvenner, der er organiseret under ÆldreSagen.
Hver uge plejer hun at tage
ud for at besøge sin 85-årige
besøgsvært, der bor i eget
hus i Nivå.
- Vi plejer at sidde ved spisebordet. Om sommeren,
når vejret er godt, sidder vi
på terrassen. De første par
gange skulle vi lige i gang,
men det gik hurtigt med at
åbne op - og det er jo gensidigt. Der er nogle ting, som
det er lettere at snakke med
andre end sin familie om.
- Jeg har ikke selv børn,
men det er fint at høre om
hendes børn og børnebørn,
og vi snakker om, hvad vi

»

Integration lader
sig ikke stoppe

Så står vi på
afstand og siger »Dav,
du - vi snakkes ved«
Tove Andersen

Telefonen er blevet en livline, og den bruges nu hver dag - i stedet for
samtalerne ved spisebordet en gang om ugen.

Nye valg
n I den kommende tid

vil Frederiksborg Amts
Avis lokalt i Fredensborg
Kommune fortælle om
konsekvenserne af Corona-virussen, men også
om de historier, som vi
kan lade os inspirere af.
Dagens
Fredensborg-sider byder på et
møde med Tove Andersen, der er besøgsven
- nu også telefonven, og
artiklerne fortæller om

n

har hørt og oplevet.
- Nu taler vi i telefon flere
gange om ugen, og når jeg
afleverer indkøb, sætter jeg
det ude foran døren, ringer
på og går – og så står jeg og

FrivilligCentret og Integrationscafeens arbejde

n Der er også inspirati-

on til godt læsestof - med
opfordring til at holde
afstand på vej ned i en
fysisk butik, fordi hvis
alle i disse uger køber via
webbutikker, kan de fysiske butikker ende med
at være væk, når Corona-epidemien er ovre.

ser, at hun kommer ud for
at hente det. Så står vi på
afstand og siger »Dav, du –
vi snakkes ved«, fortæller
Tove Andersen.
I de seneste uger har de to

HUMLEBÆK: I snart otte år
har Frivilligcentret eksisteret på Teglgårdsvej i Humlebæk, og det har skabt nye
bekendtskaber og netværk,
som nu giver gevinster.
Hvor rummene normalt
summer af liv, står de nu
tomme, men kontakterne mennesker imellem er
skabt, og de fortsætter her
under krisen, hvor mange
ældre og sårbare er gået i
isolation.
- Mange har fået venner og
bekendte i FrivilligCentret,
og de fortæller, at det nu er
med til at bære dem oppe
med telefonopkald og hjælp
til at handle, fortæller Peter
Søndergaard, der er leder af
Frivilligcentret.
Selve centret er lukket for
besøgende i øjeblikket, men
der ligger stadig en stor opgave i at informere om alle
de gratis tilbud, der eksisterer - og det sker via FrivilligCentrets nyhedsbrev, som
alle brugerne kan læse.
Og så er kontakten mellem
mennesker jo i udvikling i
disse uger. De fleste i FrivilligCentret lægger et frivilligt arbejde, og deri ligger
naturligt, at indbyrdes kemi
kan spille en rolle. FrivilligCentret arbejder også med
den del, så centret får kontakt til alle brugere af huset,
ikke kun de mennesker, der
har det indbyrdes sjovest
sammen. Den stille gæst –
eller den kantede gæst – skal
også med det fællesskab, der
trods alt er i Corona-tiden.

talt om mange ting, og selvfølgelig har de også talt om
risikoen for at få Corona.
Hele situationen i øjeblikket gør også, at den 85-årige
besøgsvært hurtigt bliver
forvirret, og hun har derfor
ikke ønsket at være med i
denne artikel.
Men der er en særlig ordveksling, som Tove Andersen husker fra den seneste
uge.
- Vi talte om, hvor røvkedeligt det er, og det morer mig
lidt, for ordet var hendes.
”Røvkedeligt”, konstaterer
Tove Andersen om den isolation, der især har ramt mange ældre og mennesker med
kroniske eller livstruende
sygdomme.

slot

FREDENSBORG:
Integrationscaféen for Fredensborg
Kommune er som mange
andre ting desværre lukket.
Alligevel er der stadig
hjælp at hente, fortæller Integrationscafeen.
Gennem møder i den forrige forening, Flygtningevennerne, er der skabt en
mængde kontakter mellem
flygtninge og frivillige. Og
det netværk, der er skabt
gennem møderne mandag
eftermiddag fungerer endnu.
Her fem år efter lever disse
kontakter videre i Integratonscaféen, også uden for de
rent fysiske møder.
De frivillige kontaktpersoner hjælper stadig borgere,
der har brug for hjælp, via
telefon, skype, gåture to og
to på god afstand, m.m.
Så, hvis man har brug for
hjælp, opfordres man til at
maile/ringe til sin kontaktperson.
Derudover er der lagt oplysninger om coronavirus
ud på vores hjemmeside på
dansk, arabisk og tigrinya.
Se http://www.icafeen.dk/
Man er også velkommen
til at skrive til info@icafeen.
dk, så vil vi hjælpe, hvis det
er muligt.
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Borgernes boghandel
anbefaler seks bøger

Venskaber og flugt

»Aldrig mere venner« af
Puk Krogsøe .
”Det er en rigtig god bog
for piger fra 10 år om venskab og hvad man gør, når
bedsteveninden pludselig
ikke længere vil være venner. For det er aldrig sjovt at
stå alene tilbage”
Anbefalet af Silke fra Fredensborg Boghandel. Bogen
koster 100 kroner.
»Den rustne verden - Flugten fra Danmark« af Adam
O.
”En god bog, de gør børn og
unge klogere på miljø, klima
og natur. Historien handler
om 4 søskende, der på vej fra
deres hjem i Grønland styrter ned med flyet i Danmark
på vej til deres bedstefar i
Sverige. Danmark er blevet
en gigantisk losseplads - og
børnene skal bruge al deres

Debat

Seks bøger - hver får de en anbefaling med fra medarbejderne i Fredensborg Boghandel. Godt læsestof
hver i en tid, hvor børn og voksne skal lave noget andet end at se på skærme. 
Foto: Kenn Thomsen
opfindsomhed for at komme
frem til deres bedstefar, for
de møder både venner og
fjender på deres lange tur”.
Anbefalet af Silke fra Fredensborg Boghandel. Bogen
koster 200 kroner.

Kærlighed og galskab

»Oplyst” af Tara Westover
”En stærk erindringsroman om Taras opvækst i en
mormonfamilie med en bipolar far. Farens sindslidelse betød, at familien levede
meget isoleret og i en dysfunktionel familie. Det er historien om en udsædvanlig
stærk kvinde, der trods en
brors voldelige adfærd, fastholder kærligheden til familien og hendes ophavssted
samtidig med at hun formår
at finde din egen identitet.
Den er gribende”.
Anbefalet af Jeannette fra
Fredensborg
Boghandel.
Bogen koster 199 kroner.
»Til min søster« af Dy
Palmbeck.
”Det er jo vinderen af Po-

litikens Litteraturpris 2020!
Og det ikke uden grund. Dy
Palmbeck har skrevet en
medrivende roman om søstresolidaritet om at vokse
op med brutalitet og galskab, finde solidariteten og
moderskabet og ikke mindst
at få sin stemme hørt. Den er
fantastisk”¨
Anbefalet af Jeannette fra
Fredensborg Boghandel.

Kvinde- og pigemord

»Fejtrin«
af
Maria
Adolfsson.
”En super god krimi,
der er det første bind til af
den medrivende ‘Doggerland-serie’! Jeg glæder mig
til de næste bøger i serien,
hvor den kvindelige kriminalassistent Karen på den
fiktive, stormombruste og
natursmukke øgruppe ‘Doggerland’ skal grave i øgruppens historie for at opklare
det brutale kvindemord
efter den årlige østersfestival.”
Anbefalet af Heidi fra Fredensborg Boghandel. Bogen
koster 200 kroner.

»H.C.Andersen
Morderen« af Sane og Brian
Wind-Hansen.
“En markaber mordsag
udspiller sig i Odense med
fundet af en død 10 årig pige
opstillet i en morbid kopi af
‘Den lille pige med svovlstikkerne’. Mordgåden løses
af politiassistent Tom Kross
sammen med eksperter i
H.C. Andersens eventyr og
en krisepsykolog. En hårrejsende krimi, der er svær at
lægge fra sig. Og så er bogen
anbefalet af mere end 9000
mofibo-brugere - så hermed
en anbefaling fra de virtuelle bøger til den trykte”.
Anbefalet af Heidi fra Fredensborg Boghandel.
Fredensborg Boghandel
ligger på Jernbanegade i
Fredensborg, og boghandelen bringer bøger ud i nærområdet. Den har åbent,
men der er begrænsning på
antallet af kunder i butikken samtidig og håndsprit
ved indgangen.
slot

H.C. Andersen tages ned hylden
KOKKEDAL: I et rækkehus i
Kokkedal har Britta Schade og Flemming Priem fundet H.C. Andersens eventyr
frem, og de læser dem højt
for hinanden.
Det er mange år siden, at
de har læst dem eller hørt
dem, og gensynet giver dem
nye oplevelser.
- Da jeg hørte hans fortællinger, hans eventyr for
mange år siden, oplevede jeg
ikke den dybde, det syn på
livet og mennesket. Husker,
at mit yndlingseventyr den-
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gang var »Historien om en
moder« - var vel omkring 10
år - synes, det var sørgeligt,
men ville have, at min mor
netop skulle læse det eventyr. Sådan har jeg det ikke
i dag - slet ikke, fortæller
Britta Schade.
I sidste uge læste de blandt
andet eventyrene ”Der er
forskel”, ”Vanddråben” og
”Klokken”.
- »Klokken« var vist det
eventyr, jeg blev mest grebet
af - også bevæget - der var jo
næsten alt det, jeg holder af

- poesien, sammensmeltningen af det gode og mindre
gode, åbenheden, naturen
- ånden i naturen - religiøst på sin egen måde - ikke
en speciel religion - også
at mennesket lykkes med
at række ud efter et andet
menneske, funderer hun og
tilføjer:
- Flemming så mest det
kristne i »Klokken«. »Vanddråben« - igen om mennesker - så forskellige de er
- var måske det eventyr, der
greb mig mindst. Men der er
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Med Louisiana
som ven har David
Hockney ikke
brug for fjender

INSPIRATION: Hvad
skal vi læse? Jeanette, Heidi og Silke fra
borgernes boghandel anbefaler børnebøger, krimier og
skønlitterær bøger
i en tid, hvor også
Fredensborg Boghandel må kæmpe
for at få kunder - og
håndsprit.
FREDENSBORG:
Over 700
kunder har et andelsbevis,
der viser, at de er medejere
af Fredensborg Boghandel.
Nu kommer boghandelen
med seks ideer til bøger, der
er gode til at læse her i en tid,
hvor børnene er hjemme fra
skole - og hvor mange også er
sendt hjem fra arbejde.
I Fredensborg Boghandel
har medarbejderne udvalgt
nogle af de bøger, som de
særligt kan anbefale - de har
nemlig selv læst dem.
Der er to børnebøger, to
skønlitterære værker og to
krimier.

n

ingen tvivl - H.C. Andersens
er blevet min yndlingsdigter.
Flemming Priem, 82 år, er
flittig læserbrevsskribent i
Frederiksborg Amts Avis,
hvor han med sin tekniske
baggrund skriver om geotermisk varme – Britta
Schade, 78 år, har i over 40 år
været ansat på kunstmuseet
Louisiana som pressemedarbejder.
slot

HUMLEBÆK: I Frederiksborg Amts Avis kan man
den 20. marts læse, at museumsinspektør Anders
Kold stolt kan fortælle, at
David Hockney har sendt
ham en IPad tegning, og
at han anbefaler en video
med Hockney, hvor han
sidder foran sit fantastiske Grand Canyon maleri, A closer Grand Canyon, som Louisiana kun
kom i besiddelse af, fordi
Hockney gav dem mulighed for at erhverve maleriet til vennepris. Ellers
var man aldrig kommet
i nærheden af at kunne
købe dette maleri. Nu
skulle man jo tro at Louisiana, med rette, ville
være stolte af den enestående mulighed og gestus.
Det er man nok udadtil,
men i praksis har man
været respektløs.
Ud fra artiklen må man
formode, at man så kan
tage en tur på Louisiana
(når corona er overstået),
og beundre dette maleri,
men sådan er virkeligheden desværre ikke. Jeg
var for nyligt på Louisiana, hvor jeg undrede mig
over, at maleriet ikke var
der. Da jeg forespurgte,
om det ikke var en del af
den faste udstilling, fik
jeg forklaret, at Louisiana egentlig ikke har nogen fast udstilling, men
at man har så mange
kunstværker, at man er
nødt til at have nogle på
arkiv og cirkulere lidt i
samlingen. Foruden at
man også skal have plads
til aktuelle udstillinger.
Med andre ord. Den stør-

ste nulevende maler, hvis
værker er de dyreste i
verden, og som Louisiana ved et lykketræf lykkedes at komme i besiddelse af, endda et af hans
kæmpemalerier, frister
en tilværelse i Louisianas arkiv!
Hvis jeg var en verdensberømt maler, og en af
mine gode venner brændende ønskede et af mine
malerier, og jeg solgte
maleriet til vedkommende til vennepris, så ville
jeg have en berettiget
forventning om, at vedkommende ville hænge
det op i sin stue, og ikke
gemme det væk i kælderen. Hvis jeg erfarede
dette, ville jeg, ud over
skuffelsen, kraftigt fortryde at jeg havde solgt
maleriet til vedkommende, når det alligevel ikke
betød mere, og når jeg
kunne have fået væsentligt mere for det, hvis jeg
havde sat det på auktion.
Det er imidlertid sådan
Louisiana behandler deres gode ven Hockney.
Der er kun én ting for
Louisiana at gøre her.
Beklage at man har tabt
sutten, og så se og finde
en permanent plads til
dette fantastiske maleri,
og så håbe på, at Kolds
gode ven ikke opdager
forræderiet!

Peter Koch
Nørredamsvej 108
Fredensborg

Gardere får bøger fra
biblioteket
FREDENSBORG: Chefen for
Den Kongelige Livgarde,
oberst Mads Rahbek, måtte
på grund af COVID-19 (Corona-virus) i sidste uge træffe
beslutning om, at ingen gardere på Livgardens installationer og ved kongelige slotte måtte gå uden for hegnene
og dermed udsætte sig for
unødig smittefare.
Det gælder også garderne
på Fredensborg Slot, som
derfor har været holdt inde
på slottets område siden ordren blev givet. Her er fritidsaktiviteterne imidlertid

begrænsede, så da Fredensborg Bibliotek modtog en
opfordring fra slottet om at
forsyne garderne med læsestof, var der ingen betænkningstid.
I samarbejde med Allerød
Bibliotek fandt Fredensborg
Bibliotek et udvalg af tegneserier, krimier, romaner
og fagbøger, og de mange
kasser blev afleveret under
hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for
god hygiejne og afstand.
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Nye naboer
Villa på Tornevænget 14, Birkerød, solgt for 6.100.000 kr.
d. 18-12-2019
Villa på Arnegårds Alle 8,
Holte, solgt for 7.950.000 kr.
d. 22-10-2019
Villa på Sandbjergvej
19, Hørsholm, solgt for
4.950.000 kr. d. 11-10-2019
Villa på Stakkeledet 15, Hørsholm, solgt for 4.000.000 kr.
d. 08-09-2019
Villa på Trontedammen 12,
Vedbæk, solgt for 7.200.000
kr. d. 15-01-2020
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CORONA: I et forsøg
på at inddæmme
udbredelsen af coronavirus/COVID19
har kommunen
udstedt et midlertidigt forbud mod
besøg på blandt
andet plejehjem og
kommunale og private bosteder.
RUDERSDAL: På baggrund
af et påbud fra Styrelsen for
Patientsikkerhed udsteder
Rudersdal Kommune midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem,
kommunale og private bosteder mv.
Det er desværre nødvendigt for at forebygge eller
inddæmme udbredelse af
coronavirus/COVID-19.
Det skriver Rudersdal
Kommune i en pressemeddelelse.
Her står videre, at følgende
opholdssteder er omfattet af
forbuddet:
»Foruden kommunale og
private plejehjem omfatter
forbuddet også kommunale
og private aflastningspladser, midlertidige pladser,

I et forsøg på at inddæmme udbredelsen af coronavirussen har kommunen udstedet et mildertidigt besøgsforbud på blandt andet kommunens plejehjemme. 
Foto: Rudersdal Kommune
kommunale og private plejeboliger og andre boligformer
med tilknyttet personale og
fællesboligarealer, herunder
kommunale og private bosteder og bofællesskaber. Beslutningen om forbud omfat-

ter både fællesarealer og beboernes personlige boliger«,
skriver kommunen.

Undtagelser til forbuddet

Kommunalbestyrelsen har
besluttet, at ovennævnte

forbud ikke omfatter besøg
i kritiske situationer fra en
patients nære pårørende.
Ved en kritisk situation
forstås eksempelvis et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person.

Kommunalbestyrelsen er
forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende
personer kan gennemføres
på en forsvarlig måde.
RAM

Malene-i-verden

Ejerlejlighed på Skodsborgparken 24, 4. tv, Skodsborg,
solgt for 7.995.000 kr. d. 1911-2019
Ejerlejlighed på Nærum Hovedgade 21, st. th, Nærum,
solgt for 1.915.000 kr. d. 1301-2020
Villa på Storkevænget 26,
Birkerød, solgt for 4.300.000
kr. d. 08-12-2019

Kilde: Boliga

BIRKERØD: En af politiets
patruljer henvendte sig søndag klokken 20.03 til føreren
af en bil på Stiholmsvej, og
en narkometertest viste, at
føreren formentlig havde
kørt bil under påvirkning af
euforiserende stoffer.
Det oplyser Nordsjællands
Politi, som også kan oplyse,
at der var tale om en 19-årig
mand fra Silkeborg. Manden blev anholdt og sigtet.
En 20-årig mandlig passager fra Randers blev sigtet
for besiddelse af euforiserende stoffer, da patruljen
ved visitation fandt ham
i besiddelse af en mindre
mængde kokain og hash.

n

Kommunalt forbud mod besøg
på plejecentre og botilbud

Villa på Skovridergårdsvej 10,
Virum, solgt for 8.530.000
kr. d. 27-08-2019

19-årig bilist
var påvirket
af stoffer

Frederiksborg Amts Avis

Kun ganske få borgere er for tiden hos Borgerservice på rådhuset i
Holte, som derfor skærer i åbningstiderne, som også kun gælder for
akutte henvendelser. 
Foto: Allan Nørregaard

Borgerservice skærer
ned på åbningstiderne
RUDERSDAL: Borgerservice
på rådhuset i Holte er næsten tomt for besøgende i
disse dage, hvor der kun er
åbent for akutte henvendelser og kun efter forudgående
aftale.
Det skriver Rudersdal
Kommune i en pressemeddelelse, hvori det også oplyses, at Borgerservice fra og
med i går begrænsede åbningstiderne yderligere til
tirsdag og torsdag klokken
10.00-12.00.
De nye åbningstider gælder stadig kun for akutte

henvendelser og kun efter
forudgående aftale per telefon.
Telefontiderne ændres i
øvrigt ikke, så har man som
borger brug for hjælp, kan
man ringe på telefon 46 11 00
00 mandag, tirsdag, torsdag
og fredag mellem klokken
10.00-14.00. Onsdag er der
lukket som sædvanlig.
Kommunen lægger i øvrigt op til, at der, hvis situationen ændrer sig, kan blive
ændret på åbningstider og
telefontider igen senere.

RUDERSDAL: Her på redaktionen har vi opfordret læserne til at sende fotos fra en
hverdag præget af coronavirussen.
Det har mange heldigvis
gjort, og det er vi naturligvis glade for. Vi bringer billederne løbende. Nogle af
vores læsere har dog også
valgt en anden tilgang, og en
af dem ses her.
Striben »Mens vi venter«
er lavet af Lulu Jacobsen fra
Birkerød, og vi bringer dem
så længe lager haves - omend vi ikke kan garantere,
at det bliver på daglig basis.
Indtil videre har vi modtaget syv striber, og Lulu Jacobsen udelukker ikke, at
der kommer flere.
Hovedpersonen
kalder
Lulu Jacobsen for Malene-i-verden. Hun vågner en
morgen op til en tom verden
og er i tvivl om, hvorvidt det
hele har været en drøm.
På den måde har hun et
skæbnefællesskab
med
»Palle alene i verden«, som
hun da også møder, da hun
begiver sig ud i de tomme
gader. Der er hermed også
en hyldest til illustrator og
bladtegner Arne Ungermann, der illustrerede Jens
Sigsgaards bog »Palle alene
i verden« fra 1942.

Illustration: Lulu Jacobsen
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Byggematerialerne ligger og flyder i gården af det ufærdige byggeprojekt Seniorbofællesskabet
Midgård. Arbejdet gik i stå, da
entreprenørfirmaet B. Nygaard
Sørensen gik konkurs i januar.
Foto: Mikkel Kjølby
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Corona: Smittet
person var med
til general
forsamling
HARESKOVBY: Problematikken omkring spredningen
af coronavirus er for alvor
kommet tæt på i Hareskovby.
Fire dage før regeringens nedlukning af dele af
det danske samfund, holdt
Hareskovby
Medborgerforening (HMB) generalforsamling i forsamlingshuset
Annexgården. På det tidspunkt var der ikke udsendt
hverken anmodninger eller
forordninger om at undgå
større forsamlinger.
Det viser sig, at en person,
der var smittet med corona-virus, deltog i generalforsamlingen.
- Vi er blevet orienteret om,
at der ved generalforsamlingen og mødet med borgmesteren d. 10. marts var en
person tilstede, der efterfølgende blev syg af corona, oplyser HMBs formand Søren
Berg i et nyhedsbrev til medlemmerne.
Vedkommende er ifølge
HMBs oplysninger stadig
indlagt på hospitalet men
heldigvis i bedring.
- Vi håber ikke, at nogen
er blevet smittet. Pas på
jer selv, lyder det fra Søren
Berg.
mikkel

Se flere billeder

Furesø

Midgård ramt af konkurs
BYGGERI: Entreprenørfirmaet B.
Nygaard Sørensens
konkurs har udsat
færdiggørelsen af
Seniorbofællesskabet Midgård.
FARUM:
Murerspandene,
isoleringsmaterialet og alt
det andet er efterladt, og de
halvfærdige bygninger står
spøgelsesagtige tilbage.

Facacen ud mod Paltholmvej
og Farum Bytorv er stort set
færdig.
Foto: Mikkel Kjølby

Midt i januar måned gik
Entreprenørfirmaet B. Ny-

Ejerlejlighed på Garnisonsvej 11, 3, Farum, solgt for
3.499.000 kr. d. 09-03-2020
Rækkehus på Laanshøj
Alle 29, Værløse, solgt for
2.780.486 kr. d. 15-01-2018
Rækkehus på Laanshøj
Alle 35, Værløse, solgt for
2.777.446 kr. d. 17-09-2017
Villa på Tibberup Alle 98,
Værløse, solgt for 3.685.000
kr. d. 25-02-2019
Rækkehus på Divisionsvænget 23, Farum, solgt for
3.700.000 kr. d. 21-11-2019
Kilde: Boliga.dk

gaard Sørensen konkurs, og
fra den ene dag til den anden

Grafikeren Klara Blauenfeldt fra
Skovhusets Billedskole vandt
Furesø Kommunes Talentpris i
2018.
Foto: Allan Nørregaard

FAKTA
■■Tidligere vindere:

Bolighandler
Villa på Anemonevej 21,
Værløse, solgt for 4.150.000
kr. d. 05-02-2020
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Hvem er Furesøs
største talent?
FURESØ: I år uddeler Furesø
Kommune for tiende gang
Talentprisen. Så kom i gang
med at indstille lige præcis
din favorit.
- Corona-smitten og de
mange restriktioner, den
har medført, går også ud
over de mange børn og unge,
der må undvære deres fritidsaktiviteter. Derfor er der
måske særligt i år grund til
at hylde de mange talenter,
vi har blandt vores unge, og
som trænger til opmuntring
i en forandret hverdag, siger
Cecil Bojsen Harder, kulturkonsulent i Furesø Kommune.

Man kan indstille et talent
hjemmefra computeren. Talenterne skal være mellem
13 og 19 år. Indstillingerne
skal være Furesø Kommune
i hænde inden den 1. april.
Vinderen får en chack på
5.000 kroner. Alle nominerede
For at indstille et talent
skal man sende en e-mail til:
ungttalent@furesoe.dk
Indstillingen skal indeholde navn, alder og profil på
netop din kandidat Uddelingen finder sted den 28. maj.
Naturligvis ud fra de givne
omstændigheder til den tid.
mikkel

■■2019: Nikolaj Nording-Grooss, skuespil
■■2018: Klara Blauenfeldt, grafik
■■2017: Victoria Bierre,
svømning
■■2016: Silke Marie
Seland, fodbold
■■2015: Christian
Skovlund, obo
■■2014: Lasse Winther,
teater
■■2013: Ulf Stubbe
Teglbjærg, billedkunst
■■2012: Kevin Chen,
golf
■■2011: Mikkel Aaen,
orienteringsløb

gik arbejdet med Seniorbofællesskabet Midgård i stå.
- Det var lidt af en katastrofe, siger Jette Adolphsen,
formand for beboergruppen
i seniorbofællesskabet Midgård.
-Entreprenøren
havde
netop fortalt os, at vi kunne

flytte ind i Midgård en måned tidligere end den forventede indflytningsdag den 1.
september. Vi håber stadig
på, at det bliver i år, Ved konkursen var byggeriet lidt
mere end halvvejs. fortæller
Jette Adolphsen.
Det blev ikke bedre af, at
en del af det konkursramte
firma blev overtaget af andre firmaer.
-De nye ejere ville ikke
overtage vores projekt, siger
Jette Adolphsen, som forventer afklaring i den nærmeste fremtid.
-En kurator er i gang med
at finde ud af, hvad der skal
ske. Det får vi besked om indenfor kort tid.
Midgård består af 29 boliger og er støttet af OK-Fonden. Projektet har været
igennem en del tilbageslag.
Ikke mindst en klage til Miljøstyrelsen. Det udsatte projektet et års tid.
mikkel

Enhedslisten vil fortsat
have 25 procent almene
boliger i Kulturøen
FARUM: Lokalplanen for området ved Frederiksborgvej
3-5 er på dagsordenen ved
byrådsmødet på onsdag.
Alt peger på, at projektet,
som har fået arbejdstitlen
Kulturøen, vedtages uden
det krav om mulighed for 25
procent almene boliger, som
det socialdemokratiske flertal i udvalget for byudvikling og bolig vedtog tidligere
på måneden.
Efter dialog med udvikleren Sophienberg trak Socialdemokratiet ønsket tilbage.
Den udmelding skuffer i
den grad Enhedslistens Øjvind Vilsholm, og han har
derfor tænkt sig at opretholde forslaget, når lokalplanen for byggeriet kommer
til behandling på onsdagens
byrådsmøde.
- Det er en rigtig god ide
med blandede boligformer.
Ejerboliger skal blandes
med både privat udlejning
og almennyttige boliger, siger Øjvind Vilsholm. Hvis
vi lader det hele være op til
bygherren, så får vi med en
til vished grænsende sandsynlighed
udelukkende
ejerboliger i området. Det
er nemlig det, der giver flest
penge i kassen, siger Øjvind
Vilsholm
Øjvind Vilsholm er især

skuffet over den socialdemokratiske kovending, fordi
byrådet på onsdagens møde
også skal behandle et forslag
om at nedsætte et udvalg,
der skal arbejde med de boligsociale udfordringer i Furesø Kommune.
- Udvalget skal arbejde
med de sociale udfordringer
i kommunens almennyttige boligområder. Og noget
af baggrunden er jo netop,
at man har store områder,
hvor der kun er almennyttige boliger. Når vi så har
chancen for at etablere noget
byggeri, hvor vi blander boligformerne, skal vi da gøre
det, fortsætter Øjvind Vilsholm.
Han håber, at Socialdemokraterne kommer på bedre
tanker inden byrådsmødet,
for Øjvind Vilsholm gør
sig ingen forhåbninger om
hjælp fra den borgerlige side
af byrådet i denne sag.
- Venstre og Konservative
benytter enhver lejlighed til
at kæmpe imod, at vi få flere
almennyttige boliger i kommunen, så hvis ikke Furesø
Kommune skal gå hen og blive en rigmandsghetto, så må
Socialdemokraterne være
vågne i timen, slutter Øjvind
Vilsholm.

mikkel
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Områderedaktør
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TID OG STED

Falsk TV-mand
stjal kamera

ØLSTYKKE: Er man over 40
år, er der mulighed for, at
man kan huske Jim Carrey i
rollen som den usympatiske
TV-mand.
Nu har en 83-årig mand på
Diamantvej i Ølstykke haft
besøg af en mindst lige så
ucharmerende »Cable Guy«.
En mand udgav sig nemlig i sidste uge for at arbejde
for en tv-udbyder og forklarede, at han skulle skifte et
stik på den aldrende mands
tv-boks. Han gik ind i huset,
hvor han befandt sig i 5-10
minutter.
Senere henvendte manden
sig til tv-udbyderen, som afviste, at der var tale om en af
deres ansatte.
Efterfølgende
opdagede
manden, at der var stjålet et
kamera. Gerningsmanden
har følgende signalement:
Mand, østeuropæisk af udseende, 40-50 år, 180-185
centimeter høj, kraftig af
bygning, brun i huden og
med sort kort hår. Han talte dansk og var iført grå arbejdsbukser med noget grå/
sort på.
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Lokalplan for Liselund på vej
PLAN UDSAT: Coronakrisen udsatte Planudvalgets
behandling af lokalplanforslag, der
imødekommer Ganløse Bylaugs ønske
om, at hovedhuset
kan blive medborgerhus.
GANLØSE: Hvis ikke Planudvalget havde været nødt til
at aflyse sit martsmøde på
grund af risikoen for Corona-virus, så ville et forslag
til Lokalplan 60 for Liselund
i Ganløse snart være på vej
ud i høring.
På dagsordenen var nemlig lokalplanforslaget, der
skal ændre anvendelsesmulighederne for den gamle
gård i det centrale Ganløse,
når klubben, der er der nu,
flytter ned på Ganløse Skole
til sommer.
Lokalplanforslaget
skal
blandt andet fastholde bevaringsværdier som det eksisterende stuehus ,karakteren af et firelænget gårdanlæg og den åbne forhave
med gammel beplantning
samtidig med, at den gør det
muligt at etabere boliger, liberalt erhverv eller institutioner i ejendommen.
Undervejs har der været et
møde med Ganløse Bylaug,
der har udtrykt ønske om, at
lokalplanen skulle åbne mulighed for, at der kan bygges
en ny spejderhytte inden for
lokalplanområdet, så Erik
Skjalmssøn-spejderne kunne blive i Ganløse bymidte.
Desuden har bylauget bedt
om, at Liselunds hovedbygning skal kunne udstykkes
separat og anvendes til medborgerhus.
Da kommunen har arbejdet videre med en anden
placering af spejderne, er
det ikke taget med i lokalplanen, men til gengæld åbner
planen mulighed at udstykke Liselunds hovedbygning
til medborgerhus og lignende, fremgår det af sagsfrem-

Liselunds stuehus er bevaringsværdigt, så det skal fastholdes med sit nuværende udseende eller føres tilbage til den oprindelige stil.

Foto: Kenn Thomsen
stillingen.
Liselunds stuehus anses
også for at være så vigtigt et
element i byens kulturmiljø, at den ikke må rives ned,
men skal fastholdes med det
nuværende udseende eller
føres tilbage til sin oprindelige stil. Desuden skal forhaven bevares åben, så der
fortsat kan kigges ind på det
bevaringsværdige stuehus.
De gamle æbletræer skal så
vidt muligt bevares, men haven må gerne indrettes med
enkeltstående træer, mindre busketter og blomsterbede samt lege- og opholdsarealer.
De tre længer med tidligere driftsbygninger anses
også for at være værdifulde
af kulturhistorisk og miljømæssig værdi, men den
mere ordinære arkitektur,
flere ombygninger og bygningernes ringe tilstand,
gør dem mindre bevaringsværdige. Derfor giver lokalplanforslaget mulighed for

»

Vi synes, at en by som
Ganløse har brug for et
medborgerhus i lighed
med Stenløse, som har
et kulturhus i det gamle
rådhus. Vi vil gerne i dialog
med kommunen om, hvordan man kan lave en sådan
model.
Niels Madsen, formand
for Ganløse Bylaug
at rive dem ned, men til gengæld skal en ny bebyggelse
bygges med samme hovedform og karakter.

Bylaug mangler penge

Niels Madsen, der er formand for Ganløse Bylaug
synes stadig, det er et kedeligt tab for byen, at kommunen flytter klubben fra
Liselund til skolen, hvor den
både reducerer SFO’’ens

Stjal smykker
og sølvtøj
GANLØSE: Ubudne gæster
har i weekenden - fra fredag
eftermiddag til søndag eftermiddag - været på spil i en
bolig på Måløvvej i Ganløse.
Her blev et køkkenvidue
opbrudt, og der blev ved
indbruddet stjålet smykker,
sølvtøj og pas, oplyser Nordsjællands Politi i et udtræk
af døgnrapporten.

n

De tidligere driftsbygninger er arkitektonisk ordinære og i ringe tilstand, så de kan rives ned, men en ny
bebyggelse skal også fremstå som tre længer.

areal og også kommer til
at lægge beslag på Ganløse
Kulturhus.
Det gør efter bylaugets mening behovet for et medborgerhus endnu større.
- Vi synes, at en by som
Ganløse har brug for et medborgerhus i lighed med Stenløse, som har et kulturhus i
det gamle rådhus. Vi vil gerne i dialog med kommunen
om, hvordan man kan lave
en sådan model, siger han.
Foreløbig indeholder lokalplanforslaget altså muligheden, men i et svar på et
debatindlæg i Lokalavisen
Egedal har borgmester Karsten Søndergaard (V) tilkendegivet, at »såfremt man i
Ganløse vil stå sammen og
for eksempel købe hovedhuset, burde det være en mulighed«.
Det ser Niels Madsen dog
ikke som realistisk, selv om
bylauget fornemmer en interesse for det.
- Hvis man udbyder det
midt på sommeren, så skal
nogen byde, og vi kan ikke
nå at holde borgermøder og
få økonomien på plads, siger
han.
Et alternativ kunne være,
at en gruppe borgere køber
hovedhuset, ligesom Ganløse Møllelaug i sin tid købte
Ganløse Mølle for år tilbage
og den dag i dag holder arrangementer for medlemmerne der, men bylauget ser
helst, at medborgerhuset
bliver et sted, hvor alle kan
komme, og den vil også gerne have Liselunds store forhave bevaret som et sted for
alle.
- Det kunne være et sted
med borde og bænke og mulighed for at lave små markeder eller lignende, mener

FAKTA
■■Ganløse er en stjerneudskiftet fortelandsby, hvor
mange af de oprindelige
gårde forblev i landsbyen
ved udskiftningen i slutningen af 1700-tallet.
■■Liselund er en af disse
oprindelige gårde og den
eneste, som endnu ikke
er ombygget til boligformål.
■■Gården har i en årrække
været offentligt ejet og
brugt til offentlige formål
som klub og spejder.
■■Liselunds nuværende
bebyggelse er opført i
1850 som et traditionelt,
firelænget gårdanlæg.
■■Stuehuset er i historicistisk stil med mange dekorative elementer.
■■Driftsbygningerne har en
mere simpel udformning
og er præget af om - og
tilbygninger.

Kilde: Forslag til Lokalplan 60
Niels Madsen.
Når lokalplanen er behandlet af Planudvalget,
Økonomiudvalget og byrådet skal den sendes i høring
i seks uger, og i høringsperioden vil der blive holdt et
borgermøde.

ross

FREDERIKSSUND
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www.sn.dk/frederikssund
Områderedaktør
Maj-Britt Holm (maj)
Telefon: 47 31 04 12
Journalister:
Casper Suk Thorlacius (suk)
Telefon: 47 38 48 11
Annemette Ross Jensen
(ross) Telefon: 47 31 03 87
SALG OG ABONNEMENT
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Dagligt kl. 8.30-16, lørdag
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TID OG STED
TIRSDAG

Ingen arrangementer.

ONSDAG

Ingen arrangementer.

Bro kortvarigt
lukket for trafik
FREDERIKSSUND: Som nogle måske bemærkede, var
Kronprins Frederiks Bro i
weekenden kortvarigt lukket for trafik.
Vejdirektoratet
oplyser
følgende i en mail til Frederiksborg Amts Avis:
- I forhold til Kronprins
Frederiks Bro havde vi i
weekenden sæsonens første
åbninger for lystsejlere, og
der opstod kortvarigt et stop
i begyndelsen af en åbning
af klapperne. Efter få minutter kunne broen dog åbnes
uden problemer og var hurtigt tilbage i normal drift.

Knallertkørsel
var til ulempe
JÆGERSPRIS: Søndag klokken 20.05 blev det anmeldt,
at tre knallerter kørte vanvidskørsel på vejene nær SuperBrugsen på Møllehegnet
i Jægerspris.
En patrulje kørte dertil og
runderede, men de tre knallertførere var ifølge politiets
døgnrapport ikke længere
at finde i området.

Tyveri af truck
med saltspreder
FREDERIKSSUND:
Mellem
søndag klokken 18.00 og
mandag klokken 07.00 var
der indbrud i en virksomhed
på Smedetoften i Frederikssund.
Fra stedet blev der stjålet
en truck med saltspreder og
rotorblink, fremgår det af
politiets døgnrapport.
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Hjælp til erhvervsliv: Udvalg
vil hasterenovere for 17 mill.
TO FLUER: Frederikssund Kommune
kan slå to fluer med
ét smæk ved at frigive 17 millioner
kroner til vedligehold af kommunale
bygninger.
FREDERIKSSUND: Står det
til formand for Teknisk
Udvalg, Tina Tving Stauning(S), skal Frederikssund
Kommune hurtigst muligt
frigive 17 millioner kroner
til vedligehold af kommunale ejendomme.
På udvalgets møde onsdag skal medlemmerne behandle sagen om frigivelse
af pengene, som er kommet
på dagsordnen i al hast, efter store dele af samfundet
et lukket ned på grund af
coronavirus.
Nedlukningen har ramt
stort set alle dele af samfundet,
herunder
også
håndværksvirksomheder.

Fjordlandskolen afd. Skuldelev er på listen over kommunale ejendomme, som skal prioriteres i forbindelse med kommende renoveringer.
Foto: Kenn Thomsen
Kommunen kan ikke direkte gå ind og støtte en enkelt
privat virksomhed, men ved
at fremtykke en række opgaver, som alligevel skulle
være løst, og som der er sat
penge af til, kan kommunen

således hjælpe nogle af de erhvervsdrivende, som lige nu
lider økonomiske tab.
Byrådet har i Budget 2020
besluttet at afsætte i alt 26
millioner til planlagt hovedvedligeholdelse på tværs

af alle kommunens forretningsområder. Beløbet er i
budgettet opdelt med cirka
17 millioner på anlægsrammen og cirka ni millioner på
servicerammen. Det er de 17
millioner, som Tina Tving

Stauning gerne ser frigivet
nu.
- Jeg synes, der er god fornuft i at frigive de penge nu,
så vi kan få sat gang i noget
af det vedligehold, mens
størstedelen af bygningerne
alligevel står tomme, siger
Tina Tving Stauning og tilføjer:
- Jeg har det godt med, at vi
kan få det lavet. Der er mange håndværkere, som ikke
kan komme ind og arbejde i
private hjem nu. Sikkerheden skal jo være i orden, og
det er den, når vores bygninger er tomme. Når krisen
har lagt sig, er der sikkert
en masse private, som skal
have lavet nogle opgaver, og
så er det fint, at vi som kommune allerede har fået lavet
en del.
Tina Tving Stauning siger
desuden, at hun forventer, at
sagen bliver godkendt i Teknisk Udvalg, som på onsdag
afholder møde via nettet.

suk

Familie fandt
skydevåben
på cykeltur
VÅBENFUND: Far,
mor og tre børn
gjorde usædvanligt
fund på cykeltur i
det gode vejr.
FREDERIKSSUND: En familie
på fem benyttede søndagens
gode solskinsvejr til at cykle
en tur, der førte til et højst
usædvanligt våbenfund på
Kalvøen i Frederikssund.
Far, mor og tre børn stoppede ved 16.30-tiden for at
tage en pause ved Frederikssund Vikingeboplads og
vikingeskibsbroen, så børnene kunne gå og rode lidt i
vandkanten.
- De to store på syv og ni
år fik øje på noget, der stak
op af vandet, og de spurgte:
»Hvad er det?«, fortæller
børnene mor, Mette Horsleben, om synet af et forarbejdet skæfte cirka halvanden
meter ude i fjorden.
Faderen hentede det ind,
og forbløffet kunne de konstatere, at der var tale om et
skydevåben, som de ringede
til politiet og fortalte om.
- Vi ved ikke noget om vå-

ben. Men tilfældigt mødte vi
mine forældre, der var ude
at gå tur, og min far, som har
været i militæret, sagde, at
det må være fra krigens tid,
siger Mette Horsleben, som
oplyser, at Nordsjællands
Politi sendte en patrulje, der
hentede skydevåbnet og kørte det til destruktion.
Mette Horsleben nåede
dog at tage et par billeder af
våbnet, som hun har delt på
Facebook i håb om, at nogen
kan fortælle om våbentypen. Blandt kommentarerne
er der flere forslag til, hvilken type, det kan være.
Frederiksborg Amts Avis
har vist et foto af våbnet til
Morten Malthe Pedersen,
chef for skydesikkerhed i
Jægersprislejren, der vurderer, det er overvejende
sandsynligt, at det er en
maskinpistol fra 2. verdenskrig.
- Det er mange år siden,
man gik bort fra at lave
skæfte af træ, som den har.
Men den har ikke ligget længe i vandet, når der ikke er
mere rust på, end der er. Nogen må have skilt sig af med
den for nylig, siger Morten

En familie bestående af mor, far
og tre børn fandt
en tysk maskinpistol halvandet meter ude i
vandet ved Frederikssund Vikingeboplads på
Kalvøen søndag
eftermiddag.
Foto:
Mette Horsleben
Malthe Pedersen, som ikke
regner med, at våbnet har
interesse for Frihedsmuseet, fordi de har mange i forvejen.
Seniorsergent
Rasmus
Askov, der har håndvåben

som speciale og er ansat i
Oksbøllejren, fastslår, at der
er tale om en ni millimeter
tysk maskinpistol model
MP28.
- De er oprindeligt lavet
i mellemkrigsårene - og

eksporteret til flere lande.
Tyskerne brugte den selv,
blandt andet Waffen-SS, under krigen, lyder hans svar i
en mail til avisen.
maj
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Områderedaktør:
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TID OG STED
Tid og Sted-listen udgår, da
vi forventer at alle arrangementer er aflyst på grund af
påbud og henstillinger i forbindelse med Coronavirus,
selv om det ikke er alle arrangører, der har gjort avisen opmærksom på det.
Meddelelser om kommende
arrangementer eller aflysninger kan indgives på halsnaes@sn.dk.

BIOGRAFER
KOSMORAMA

Frederiksværk
Alle forestillinger aflyst

HUNDESTED KINO

Alle forestillinger aflyst

Bolighandler
HALSNÆS: Fritidshus på
Sølvmågevej 9, Ølsted, solgt
for 495.000 kr. d. 20-02-2020
Villa på Svalevej 4, Hundested, solgt for 1.850.000 kr. d.
10-02-2020
Landejendom på Ubberupvej 16, Ølsted, solgt for
1.650.000 kr. d. 05-03-2020
Fritidshus på Minkvej 5, Hundested, solgt for
1.025.000 kr. d. 12-03-2020
Villa på Forsythiavej
7, Hundested, solgt for
1.295.000 kr. d. 22-01-2020
Villa på Hejrebakken
11, Hundested, solgt for
1.470.000 kr. d. 05-02-2020
Fritidshus på Bakketoften
3, Ølsted, solgt for 2.275.000
kr. d. 29-09-2019
Villa på Peder Olsensvej 18, Hundested, solgt for
2.195.000 kr. d. 23-12-2019
Kilde: Boliga

Følg os
HALSNÆS: Du kan følge redaktionen på Facebook. Siden hedder Frederiksborg
Amts Avis Halsnæs.
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Danskerne valfarter i sommerhus
SØGNING: Der er
langt flere mennesker i Halsnæs’
sommerhuse end
normalt i marts. Det
bekræfter både folk
i lokalområdet og tal
fra udlejningsfirmaer. I følge borgmesteren skal Halsnæs
kunne håndtere
situationen.
HALSNÆS: Normalt er marts
ikke en måned, hvor udlejningsfirmaerne oplever
stor søgning på de danske
sommerhuse, men i disse
corona-tider søger danskerne i stor stil mod sommerhuse, blandt andet i Halsnæs
Kommune. Det kommer
blandt andet til udtryk i tal
fra udlejningsvirksomheder Campaya Sommerhusudlejning og Sol og Strand.
- Folk søger i vid udstrækning mod sommerhusområderne lige nu. Her er jo god
plads til naboen, masser af
frisk luft og ikke mindst et
kærkomment afbræk fra
hverdagen derhjemme, som
for manges vedkommende
lige nu er ret trist og grå. Så
kan det være rart med et sceneskift, siger Jesper Kamp
Kruse, kommunikationsansvarlig i Campaya Sommerhusudlejning.
Lige nu er 87 procent af de
90 huse, som virksomheden
lejer ud optaget - enten af
ejerne selv eller på grund af
udlejning. Den tendens fortsætter i næste uge og frem
mod påske.
Samme tendens ser de hos
Sol og Strand.
- Vi ser i øjeblikket en mindre vækst af danske bookninger, hvor folk tager i et
feriehus og herfra forsøger
at få hverdagen til at fungere
så godt som muligt i den nuværende situation. Den mindre vækst opvejer dog langt
fra de mange bookninger
fra udlandet, som er blevet
aflyst på grund af grænselukningen, siger Per Dam
Jensen, adm. direktør i Sol
og Strand.

Bemærkelsesværdigt

- Tallene er overraskende høje for lige nu er det jo
kun danskere, der er ude i
husene. Der er rigtig mange svenskere, nordmænd og
især tyskere, som har måtte aflyse ophold, og så har
mange danske ejere og lejere
så i stedet valgt at tage ud i
sommerhusene, siger Jesper
Kamp Kruse.
Så stor belægningsprocent er normalt forbeholdt
ferieuger, og han kalder den
store søgning på sommerhusene bemærkelsesværdig.
- Det er rigtig højt for en
uge på nuværende tidspunkt, som ikke har nogen
ferietiltrækningskraft over

Danskerne søger fra byen til sommerhusene, blandt andet i Halsnæs Kommune. 				
sig. En sammenlignelig uge,
uge 17, kan jeg se, at der i
Halsnæs Kommune lige nu
er en belægningsprocent
på 40 til sammenligning. Et
tal, der selvfølgelig vil stige
i takt med, at vi kommer tættere på, men slet ikke til det
niveau, vi ser nu, siger Jesper Kamp Kruse.

Flere end der plejer

Tendensen er ikke bare tal
og procenter i udlejningsvirksomhedernes computere. At mange danskere er
taget i sommerhus kan også
mærkes ude i sommerhusområderne, blandt andet
hos Min Købmand i Liseleje.
- Der er ingen tvivl om, at
der er flere folk heroppe,
end der plejer på den her tid
af året. Folk føler det mere
sikkert at være i eget sommerhus og have end at være i
en lejlighed i storbyen, siger
Niels Vad, indehaver af købmandsbutikken.
Han anfører, at det store
rykind i sommerhusene
ikke kan sammenlignes
med sommermånederne.
- Men vi kan for eksempel

se, at flere af de faste sommerhusejere, som vi først
plejer at se fra påske, allerede er taget herop nu, siger
Niels Vad.

Hjælper hinanden

I hans købmandsbutik er
der opsat afstandsmærker,
håndsprit og én gangs-handsker. Desuden bliver butikken bliver sprittet flere gange dagligt. Niels Vad oplever
desuden, at folk respektere
de retningslinjer, som staten
har stukket ud.
- Alle de skrækbilleder
man ser fra byen, bliver
gjort til skamme her. Folk
er så søde og rare heroppe.
De passer på hinanden og
personalet og udviser stor
forståelse for situationen,
siger han.
Hver dag modtager butikken 3-4 bestillinger fra folk
i karantæne eller isolation.
- De ringer eller skriver
en mail, og så har lokale
borgere meldt sig på banen
med vareudbringning. Der
bliver afregnet med Mobilepay, så vi har ingen fysisk
kontakt til dem, forklarer

Hos købmanden Niels Vad i Liseleje bekræfter de, at der er flere folk
end normalt. 			
Foto: Niels J. Larsen

købmanden.

Ret til at være her

Danskernes valfart til sommerhusområderne kommer
ikke bag på Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune.
- Det giver god mening. For
den enkelte borger eller familie kan jeg godt se det fornuftige i, at man søger mod
et sommerhus og naturen,
hvor der ikke samles mange
folk, og hvor smittefaren er
mindre, siger han.
Ud fra tallene kan man
ikke se, præcis hvem der tager i sommerhus. Gæsterne
kan for så vidt være folk og
familier, der har brug for at
slippe væk fra storbyerne,
men der kan også være folk,
som er sat i karantæne, eller som er smittet og søger i
sommerhus i isolation.
- Det er vi nød til at kunne
håndtere og finde den bedste løsning på, for de har ret

»

- Tallene er overraskende høje for lige nu
er det jo kun danskere,
der er ude i husene. Der
er rigtig mange svenskere, nordmænd og især
tyskere, som har måtte
aflyse ophold, og så har
mange danske ejere og
lejere så i stedet valgt
at tage ud i sommerhusene
Jesper Kamp Kruse,
kommunikationsansvarlig i
Campaya
Sommerhusudlejning

Foto: Allan Nørregaard
til at være her siger Steffen
Jensen.

Pres på økonomi

Ifølge Jesper Kamp Kruse
bliver de mange besøgende i sommerhusområderne
ingen stor gevinst for det
lokale erhvervsliv. Han forklarer, at de bruger langt
færre penge, end turisterne
normalt gør.
- Folk holder sig hjemme,
tager ikke ud og spiser og besøger ikke de lokale attraktioner. Det sætter et kæmpe
pres på den lokale økonomi,
for turisterne i sommerhusene bruger sædvanligvis
rigtig mange penge. Mange
flere end sommerhusejerne
selv gør, siger Jesper Kamp
Kruse.
Den udmelding får opbakning fra Per Dam Jensen.
Han forklarer, at en feriehusturist i gennemsnit bruger 64 procent af sine penge
på en ferie på transport,
handel, restaurationer og
attraktioner i lokalområdet.
Penge, som de lokale aktører nu må kigge langt efter,
og det kan få store konsekvenser for turistbranchen
og de mange lokale aktører.
- Vi ser lige nu, at en stor
underskov af forskellige
lokale aktører bliver hårdt
ramt, og det har en enorm
betydning. Når vi på et tidspunkt kommer over det her,
så kan vi hjælpe os selv ved
at tænke lokalt og dansk og
dermed være med til at holde liv i de gode oplevelser,
som eksisterer lokalt, siger
han.
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Bil fik knust
en rude
HELSINGE: Mellem lørdag
klokken 17.00 og søndag
klokken 07.45 blev venstre
side på forruden af en bil,
som holdt parkeret på Bymose i Helsinge, knust. Kort
efter midnat blev et højt brag
som fra et kanonslag hørt.
Det kan ikke afvises, at dette
var relateret til hærværket,
skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Boligsalg
GRIBSKOV: Fritidshus på
Dr Mølle Strandvej 568B,
Dronningmølle, solgt for
2.000.000 kr. d. 16-12-2019
Fritidshus på Hejrevej 21,
Dronningmølle, solgt for
1.525.000 kr. d. 17-12-2019
Fritidshus på Egekærsvej 6, Tisvildeleje, solgt for
350.000 kr. d. 10-12-2019
Fritidshus på Vandtårnsvej 12, Tisvildeleje, solgt for
3.250.000 kr. d. 07-01-2020
Fritidshus på Melbys Vænge 6, Tisvildeleje, solgt for
4.813.000 kr. d. 13-12-2019
Fritidshus på Højdevej 7,
Vejby, solgt for 3.525.000 kr.
d. 26-08-2019
Rækkehus på Hindsehovgården 12, Dronningmølle,
solgt for 1.700.000 kr. d. 2312-2019
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CORONA: Selvom
Græsted Kro har
måttet lukke dørene
for gæster i krostuen, sender kroen
hver dag en hel
masse varme retter ud af huset. Det
luner i en usikker
tid, siger krofatter
René Richardt.
GRIBSKOV: I en tid, hvor alle
skal stå sammen hver for
sig, er der stor opbakning
til Græsted Kro, der leverer
take away i stor stil.
- Vi har leveret take away
fra starten, men nu er det
eksploderet, så vi nærmest
må melde udsolgt hver aften. Så det går forrygende,
siger krofatter René Richardt.
Han understreger, at kroen sikrer, der er tre meters
afstand mellem kunderne,
når de henter deres retter og at dem, der må vente på
gaden, holder god afstand.
- Og vi har toiletter, hvor
folk kan vaske hænder, og
håndsprit stående fremme,
siger René Richardt, der fortæller, at personalet ikke er
i direkte kontakt med kunderne.
- Vi stiller en pose med
maden, og så går de hen og
henter den fra et bord. Alle
respekterer det, siger han og
takker for opbakningen.
- Jeg er ydmyg og beæret
over, at folk bakker op. Det
føles som om, at folk tænker,
det er nødvendigt at bakke
op om Græsted Kro, siger
han.
Men sandheden er også, at
take away på den lange bane
ikke kan redde alt - selvom

René Richardt, hans hustru Vibe og en ansat er travlt beskæftiget med at lave take away til sultne borgere i denne tid.  Foto: Allan Nørregaard.

»

Vi har leveret take
away fra starten, men
nu er det eksploderet, så
vi nærmest må melde
udsolgt hver aften. Så
det går forrygende
René Richardt, krofatter,
Græsted Kro

gang og sætter liv i kroen fra
tidlig morgen.
- Vi er selvfølgelig utrygge
ved fremtidsudsigterne. Vi
har jo fået aflyst generalforsamlinger, konfirmationer,
et stort John Mogensens
show, quizaften mm. Og nu
går vi og bider negle - hvad
sker der med revyen, siger
René Richardt, der udover
at være kroejer, også er
mangeårig primus motor
og skuespiller for Græsted
Revyen, der spiller på kroen
hver sommer.

Arbejder ufortrødent
det lige nu holder hjulene i

Årets hold er blevet præsenteret for ganske kort tid

siden, men efterfølgende er
der kommet flere restriktioner på, hvor mange man må
samles, i myndighedernes
bestræbelse på at stoppe
smittespredning.

FAKTA
■■Selvom spisesteder
i hele landet er
lukket for spisende
gæster, er der flere
restauranter i Gribskov Kommune, som
leverer take away
■■Her er et udpluk:
■■Adamsens Fisk i
Gilleleje
■■Restaurant Gilleleje
Havn
■■Café Saseline i Gilleleje
■■Café La Quart i Helsinge

unknown på Strandkrogen 2S, Dronningmølle,
solgt for 2.900.000 kr. d. 2401-2020

■■Bymose Hegn i Helsinge

Fritidshus på Teilmanns
Alle 2E, Hornbæk, solgt for
3.250.000 kr. d. 16-01-2020

■■El Meson Canario i
Helsinge

Fritidshus
på
Nordre
Strandvej 4, Tisvildeleje,
solgt for 3.050.000 kr. d. 0701-2020

■■Kongernes i Tisvilde

Kilde: Boliga.dk
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Græsted Kro har travlt
trods coronakrisen

Villa
på
Munkerup
Strandvej 26, Dronningmølle, solgt for 1.950.000 kr. d.
04-12-2019

Fritidshus på Slugtvej
2D, Tisvildeleje, solgt for
4.050.000 kr. d. 15-01-2020

n

■■Tisvilde Bistro

■■På Just Eat kan der
også findes flere lokale muligheder for
take away - såsom
pizzeriaer
Revyen på Græsted Kro øver fortsat videre og håber, at krisen er lettet til juni. 

Foto: Kenn Thomsen

- Lige nu afventer vi yderligere udmeldinger, men
ellers prøver vi at samles og
øve, hvor vi står med tre meter mellem hinanden og råber til hinanden. Vi er nødt
til at arbejde hen mod premieren den 19. juni, siger René
Richardt.
- Der er stadig hele april og
hele maj. Men ellers er det
en mulighed at rykke premieren og så spille flere dage i
løbet af sæsonen. Vi skal
op og spille for nogle tusind
stykker, så det kører rundt,
siger han.
Han fortæller, at revyen
sammen med 21 andre professionelle revyer har gjort
relevante ministre opmærksom på, at de er nervøse ved
situationen.
- Men alle arbejder ufortrødent videre. Vi skal nok
nå alle forestillingerne, siger han.
Billetsalget er lige nu gået
i stå.
- Det forstår vi selvfølgelig
godt, men reglerne er sådan,
at hvis vi flytter en forestilling, følger billetterne med.
Og må vi aflyse en forestilling, får man selvfølgelig
pengene tilbage. Så man
skal ikke være nervøs for at
købe billet siger han.
Revyholdet består - udover
René Richardt - af Jan Linnebjerg, Marie Louise Wille
og Mette K. Madsen. Nicolai
Tarp er instruktør.

can

SEK TION 2

16

Frederiksborg Amts Avis

gider bestille noget!
- Ja, undskyld, men jeg
kunne vel ikke få lov til at
tale med Sct. Georg?

SMIL

GARFIELD

***
- Jeg har ikke smagt mad i
flere dage, sagde landstrygeren til krokonen i Sct. Georg og Dragen.
- Kommer ikke mig ved!
Vi kan ikke leve af at forære
mad væk til folk, som ikke

Undskyld, frue. De har vel
ikke et stykke kage til en fattig arbejdsløs?
- Kage? Kan De ikke bruge
almindeligt brød?
- Det plejer jeg jo, frue, men
i dag er det min fødselsdag.

» Bizarre nyheder
HAGBARD

Karantæne-rigtige
kager fra Californien
SAN FRANCISCO: Et bageri i Californien har fundet et hul i
markedet. Det er begyndt at fremstille, hvad bageriet kalder
»karantænekager«.
Målgruppen er personer, der sidder i karantæne på grund
af coronapandemien.
Det er Butter & Bakery i San Francisco, der fremstiller kagerne, skriver nyhedsbureauet UPI.
Og der er selvfølgelig udbringning. På toppen af kagerne
er der skrevet råd fra sundhedsmyndighederne til at begrænse smitten. Der står for eksempel »Vask dine hænder«
og »Rør ikke dit ansigt«.
Ifølge UPI er kagerne fremstillet, så de kan spises af to personer, der praktiserer det nye begreb - social distance.

/ritzau/

Franskmand løber
maraton på sin altan
TOULOUSE: Franskmanden Elisha Nochomovitz får sin motion, selv om han som millioner af andre mennesker verden
over ikke kommer uden for sit hjem i disse tider med coronapandemi.
Han bor i en lejlighed i Toulouse i det sydlige Frankrig, og
her er hans altan blevet hans atletikbane.
Nyhedsbureauet AP skriver ifølge Gulf News, at Nochomovitz har gennemført et maratonløb på altanen.
Den er kun syv meter lang, så han har løbet frem og tilbage
mange gange for at nå op på maratondistancen på 42,2 kilometer.
Han har delt billeder af bedriften på sociale medier for »at
vise min støtte til alt sundhedspersonale, der gør et exceptionelt job«.
/ritzau/
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Aarstidernes
direktør:
Jeg kan ikke bruge det til så
meget, at jeg står på en liste
over markante erhvervsfolk
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forbrug af
brændstof
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Side 10-11
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Det Danske vejr er

Succes skaber
vi sammen ...

klimaanlægs vejr!

KLIMAANLÆG

Nordens
til dato
mest driftsikre
klimaanlæg
Professionel klimastyring til: Kontoret, forretningen, klinikken,
serverrummet, lagerlokalet, privatboligen, sommerhuset o.s.v.

Også på Milnersvej 43 i Hillerød. Kontakt en
af vores revisorer eller rådgivere tæt på dig på
www.pwc.dk/hilleroed
Revision. Skat. Rådgivning.

A+++
– Deres garanti for kvalitet

www.gidex.dk

Tlf. 47313221

Det er lettere at se
potentialet i en ejendom,
når man har 20 års erfaring.
Kontakt danbolig Erhverv Hillerød på tlf. 7022 8595.
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Ventilation
hitter hos
husejere
God ventilation er vigtig, når man energioptimerer bygninger, og stigende efterspørgsel får nu Nordsjællands største teknikhus,
Poul Sejr Nielsen, med hovedsæde i Birkerød,
til at styrke afdelingen for ventilation.
Af Lars Sandager Ramlow
Foto: Poul Sejr Nielsen

Stigende efterspørgsel får
nu Nordsjællands største
teknikentreprenør
Poul
Sejr Nielsen til at styrke sin
ventilationsafdeling, der får
tilført nye kompetencer
- Der er kommet stort fokus
på den grønne omstilling
på tværs af alle brancher
de senere år, og her spiller
ventilation en stadig vigtigere rolle i arbejdet med at
energioptimere bygninger.
Det mærker vi her hos Poul
Sejr Nielsen, hvor vi i mere
end 60 år har haft en dedikeret ventilationsafdeling,
fortæller Michael Madsen,
administrerende direktør i
Poul Sejr Nielsen.
Ventilation udgør en markant del af bygningers samlede energiforbrug, og derfor er der stor interesse for at
optimere anlæggene på hele
Sjælland. Samtidig er der

også i stigende grad kommet
fokus på indeklima og arbejdsmiljø, hvor ventilation
spiller en vigtig rolle.
For at imødekomme den
stigende efterspørgsel har
Poul Sejr Nielsen fra årsskiftet ansat tre nye medarbejdere til ventilationsafdelingen, der i forvejen tæller
10 mand, til at løfte kapaciteten og styrke kompetencerne.
- Vi ser et rigtig interessant marked, når det handler om ventilation og de muligheder, der ligger inden for
grønne løsninger og energioptimering. Den grønne
dagsorden fylder på tværs
af alle vores teknikkompetencer hos Poul Sejr Nielsen,
og der er ingen tvivl om, at
ventilation er et område,
der i stigende grad bliver
prioriteret. Vi mærker det i

Poul Sejr Nielsen tæller i dag 190 medarbejdere og 80 servicebiler. I mere end 60 år har virksomheden også haft en dedikeret ventilationsafdeling. Udover de 10, der allerede arbejder der, er her fra årsskiftet blevet ansat yderligere tre nye medarbejdere. 
antallet af opgaver, og derfor mander vi nu op med nye
stærke kompetencer, siger
Michael Madsen, der fortsætter:
- Vi har et erklæret mål i
virksomheden om, at vi skal
være førende inden for den
grønne omstilling og energioptimering. Det stiller
krav til, at vi ikke bare er
de bedste på den udførende
del, men at vi også er længst
fremme, når det handler om
at rådgive om miljø og vedvarende energi ved hjælp af
den nyeste teknologi og digitale services. Vores opprioritering af ventilationsafde-

lingen gør, at vi er helt i front
på begge områder.
Hos Poul Sejr Nielsen har
man de seneste år fra både
privat-, offentlige- og erhvervskunder oplevet en
generel stærk udvikling i
markedet for grønne løsninger. Samtidig er der kommet skærpede minimumskrav til en lang række bygningers energieffektivitet,
det gælder f.eks. varmeanlæg, ventilation, køling, tag.
Det stiller større krav til at
tænke energi ind fra begyndelsen – både ved nybyg og
renovering – forklarer den
administrerende direktør.

- Et ventilationsanlæg
kræver service og kontrol
regelmæssigt, ellers kan
det blive dyrt i drift og være
skyld i mange ekstraomkostninger. 10 til 30 procent
af bygningers elforbrug
går nemlig til ventilation.
Til gengæld er der omvendt
også et stort besparelsespotentiale at hente her. Både
når det gælder økonomien,
energiforbruget, indeklimaet med rette temperaturer,
luftfugtighed og komfort,
siger Michael Madsen.
Han peger på, at for mange virksomheder er det ofte
ikke nødvendigt at udskifte

hele ventilationsanlægget
for at opnå fordelene.
- Der er gode muligheder
for at energioptimere ved
at renovere ventilationsanlægget, der alt sammen bidrager positivt til en effektiv
drift og energioptimering,
lyder rådet.
Poul Sejr Nielsen tæller i
dag 190 medarbejdere og 80
servicebiler. Kompetencerne hos teknikhuset Poul Sejr
Nielsen omfatter bl.a. VVS,
EL, ventilation, køl, fjernvarme,
energioptimering
samt blikkenslagerarbejde.

Ekspert: Derfor er ventilation vigtigt
Ventilation er nøglen til et optimalt indeklima og modvirker blandt andet skimmelsvamp, fortæller bygningssagkyndig og
energikonsulent Martin Håkonsson.
Af
Lars Sandager Ramlow
Stort set alle nye huse bliver
i dag udstyret med ventilationsanlæg. Det bliver de,
fordi det i dag er almindelig
viden, at god ventilation er
med til at skabe et sundt indeklima - og fordi nye huse
er meget tætte.
Og skal man renovere et
eksisterende 1-plans hus
med tagrum, er det forholdsvis nemt at etablere et venti

lationsanlæg. Det fortæller
Martin Håkonsson, der er
bygningssagkyndig og energikonsulent samt centerleder Botjek Center Øst:
- Ventilation er i udgangspunktet energikrævende,
fordi anlægget er EL-drevet, og fordi man trækker
varm luft ud af bygningen,
som bliver erstattet af frisk
og oftest koldere luft udefra.

Men i dag er ventilationsanlæg udstyret med effektiv
varmegenvinding - faktisk
helt op til 90 procent - således at man udnytter varmen
fra indeluften til at opvarme
udeluften, inden den blæses
ind i bygningen, forklarer
Martin Håkonsson.
Han er slet ikke i tvivl om,
at fremtidens energiforsyning er EL - grøn EL.
- Derfor giver det god mening at etablere en varmepumpe til opvarmning og et
ventilationsanlæg, som er
drevet af EL. Varmepumper
er i dag særdeles effektive,
hvilket gør, at energiforbruget er meget lavt i forhold
til udbyttet. Når man så
samtidig anvender ren EL,
fremstillet fra eksempelvis

Martin Håkonsson er bygningssagkyndig og energikonsulent
samt centerleder på Botjek
Center Øst.

vind-energi eller solceller
og lignende, så giver det hele
god mening, påpeger centerlederen.
Som bygningssagkyndig
gennem 13 år har han oplevet lidt af hvert, og han har

gjort sig mange erfaringer
med de tusindvis af bygninger, han har gennemgået.
- Mangelfuld udluftning er
årsag til dårligt indeklima,
og det ses tydeligt i mange

3250
3100

3210
3230

3220

3370

3490
3480

3300

3390

2990

3400
4500

2980

3310

4573

3330
4572

2970

3450

3550

2840

3520
3660

Ansvarshavende chefredaktør
Bente Johannessen

Annoncer
storkunde.salg@sn.dk / hilleroed.salg@sn.dk

Redaktion
Palle Høj, 48 24 41 00

4550

4532
4520

4300

4470

4450

4440

4295

4190

4174

Ringsted
4180

2300
2770

2791

4623

4600

4632

4681

4690

Faxe

Dansk Oplagskontrol. Forbehold for trykfejl i tekst og annoncer
4671

4652

4171

4250

2100

2200

4140

4682

4160
4242

2400

2000

2500
2450

I

Udkommer som tillæg til
Frederiksborg Amts Avis.
Postomdeles i
13.500/17.350 eksemplarer.
Tryk: Trykkeriet Nordvestsjælland
Distribution: PostNord

2680

4622

4100

4173

4200

4241

2700

2650

2690

4621
4130

4370

4281
4270

4320

4360
4296

L

2670
4330

4350

4293

A
B 2860

2740

K J

2620

2635

4340

4490

4291

4000

2920

2820

2720

2630

2640

4060

4420

2800

E
F 2610
G 2600

4070

4400

4480

Udgives af Sjællandske Medier A/S og udkommer til virksomheder, kontorer, butikker og offentlige virksomheder i Nordsjælland/Nordkøbenhavn

2880

4305
2750

4534
4593

2830

3500
4571

2950

3460

3540

4560

4540

3000

3080

3200

boliger. Jeg har set en del
nye boliger uden ventilationsanlæg, og de bærer oftest tydeligt præg af dårligt
indeklima. Kondens på ruderne og skimmel i vinduer
eller fuger i badeværelser, er
typiske tegn på mangelfuld
ventilation. Et anden fordel
ved et ventilationsanlæg
er, at man kan vælge anlæg
med pollenfiltre og dermed
få renset luften for pollen.
Det er særdeles hjælpsomt,
hvis man som mange danskere døjer med allergi, påpeger Martin Håkonsson.
I en sidebemærkning fortæller han, at han selv står
foran en udbygning/ombygning af sit eget hus. Her står
et ventilationsanlæg øverst
på ønskelisten.
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Weibel ansætter
erfaren CFO
Navne: Radarvirksomheden Weibel Scientific i Lillerød har ansat 42-årige Jens
Boëtius Andersen i stillingen som chief financial officer. Som CFO bliver han en
del af ledelsesgruppen med
særligt ansvar for økonomi,
faciliteter, it og strategi.
Jens Boëtius Andersen
har mere end 20 års erfaring
fra finansverdenen, bl.a. fra
v i nd møl lev i rksomheden
Total Wind Group og Deloitte, hvor han i mere end 18
år rådgav konsulenthusets
kunder om optimering, finansiering og restrukturering af virksomheder samt
køb og salg. Senest kommer
han fra en stilling som CFO
hos teleselskabet Mobylife.
”Weibel er en spændende
virksomhed, fordi de producerer helt unikke produkter
til et marked i vækst. Og så
har virksomheden en ejer
og en ledelse, som tør have
store visioner for virksomhedens udvikling. Som CFO
skal jeg være med til at sikre, at fundamentet for realiseringen af de visioner er i
orden,” udtaler Jens Boëtius
Andersen i en pressemeddelelse.
Jens Boëtius Andersen er
statsautoriseret revisor og
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Få styr på kabler og ledninger med
VELCRO® Brand ONE-WRAP®
•
•
•
•
•

Bredde i sort: 10, 13, 16, 20, 25, 30, & 50 mm.
Klip i den ønskede længde
Lukker om sig selv
NYHED 16mm i farverne: hvid, lilla, royal
blue & aqua blue.
Fås også som Strap i forskellige størrelser
VELCRO® Brand ONE-WRAP® benyttes blandt andet til
kontrolsystemer, datakommunikation, kontorer, planter,
medicin og ortopædisk anvendelse.

Kig ind på
en.dk
www.b-toennes
54.
eller ring 47 12 54

42-årige Jens Boëtius Andersen er ansat i Lillerød-virksomheden
Weibel Scientific. 
Pressefoto
har en diplomuddannelse i
Business Excellence fra Columbia University Business

School. Privat bor han med
sin hustru og datter i Dragør. 
jesl

Tønnesen A/S

Frydensbergvej 13, 3660 Stenløse
Telefon: 47 12 54 54 | post@b-toennesen.dk

Søg op til 10.000 kr. til Åben skole-samarbejde
Nu kan foreninger og mindre
virksomheder i Egedal søge
op til 10.000 kr. til Åben
Skole-samarbejde mellem en
skole i Egedal og en mindre virksomhed eller
forening. Du kan søge midler til tabt
arbejdsfortjeneste og materialeomkostninger, dog maximalt 10.000 kr. pr. virksomhed/
forening. Der er 100.000 kr. i puljen.
Den åbne skole er en skole, som åbner op
for sin omverden. Samarbejdet skal bidrage
til, at eleverne lærer mere og får et større
kendskab til virksomheder og foreningsliv.
Den åbne skole skal bidrage til en mere
varieret skoledag og samarbejdet skal styrke kvaliteten, elevernes læring, trivsel og
motivation.

Se mere på egedalkommune.dk/aabenskole
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Store byggeplaner på tegnebrættet
Egedal Centrets Ejerlaug er klar med et ambitiøst byggeprojekt, hvor der på centerets
parkeringspladser ud mod Krogholmvej kan
opføres lejligheder i to-tre etager. Nu skal
projektet formes, inden lokalplan-processen
går i gang.
Af
Kenneth Tanzer

Egedal Centret i Stenløse
kan komme til at stå over
for en markant udvikling de
kommende år.
Således er centerets Ejerlaug, der ejer det lokale indkøbscenter, på banen med et
ambitiøst boligprojekt.
Her vil man på de nuværende parkeringspladser ud
mod Krogholmvej i Stenløse
opføre op imod 40-50 lejligheder i to-tre etager.
- Det er ikke længere nok
at have et godt lokalt center.
Detailhandel gør det ikke
alene mere. Derfor har vi
i Ejerlauget kigget på mulighederne for et bolig-projekt, for med yderligere
beboelse kan vi skabe mere
liv i centeret. Men planerne skal ikke blot ses som et
bolig-projekt - det er i ligeså
høj grad et center-udviklingsprojekt, siger Søren

Lyhne, formand for Ejerlauget i Egedal Centret.
Både han og Jakob Møller,
der er kommerciel direktør
i virksomheden Dades, understreger dog, at bolig-planerne stadig er på et meget
tidligt stadie.
Alligevel er man dog så
langt i processen, at man
har fået et skitseoplæg fra
LINK-arkitekterne i Århus.
- I skitseoplægget er der
tegnet fire mulige byggefelter på parkeringspladserne. Der kan i princippet
bygges på samtlige parkeringspladser, for de er ejet af
Ejerlauget, men i oplægget
har man placeret byggefelterne således, at den ene
blok kan placeres i den ene
af centeret, hvor eksempelvis butikken Normal ligger,
og derudover er der tegnet
byggefelter i den modsatte

Detailhandel gør det ikke længere alene. Der skal mere til, lyder det fra Egedal Centrets Ejerlaug. Derfor kigger de nu på et ambitiøst bolig-projekt på centerets parkeringspladser. 
Arkivfoto
ende på parkeringspladserne ud mod Stenløse Apotek
og Kvickly. Vi er som sagt
tidligt i processen, så det er
ikke sikkert, at byggefelterne placeres som i oplægget,
og det er heller ikke sikkert,

at der bygges på samtlige
fire felter. Mulighederne er
der, men vi kan også ende
med et projekt, hvor der
bygges på et eller to felter.
Det er dog vores vurdering,
at der er et marked for at op-

føre 40-50 lejligheder i det vi
kalder første fase. Kommer
der flere faser, så ender vi
selvfølgelig på flere end 4050 lejligheder, siger Jakob
Møller.
Om der bliver opført se-

niorboliger,
småboliger,
familieboliger eller eller en
anden type, er på nuværende tidspunkt stadig usikkert.

DK-LÅSE Din lokale låsesmed
Eneste låsesmed i Taastrup med GULD certifikat

30 års
erfaring

FORSIKRINGSGODKENDTE LÅSE

Høj kvalitet og service – hver gang!

Låst ude? Bare rolig – vi har DØGNVAGT

Har du sikret
Lavdin
et bolig?
låsetjek!
- inden ferien

Med D 12 Nyheden
får du en sikker
løsning til en
fornuftig pris.

...Stor succes kræver
seriøs planlægning

Kom ind og få
et godt tilbud!

Kig ned i butikken og få en snak om dine låse

DØGNVAGT
43 52 99 66
n nn DKn nn LÅSESERVICE

FORRETNING OG VÆRKSTED

TAASTRUP HOVEDGADE 113, 2630 TAASTRUP
FORRETNING
OG VÆRKSTED
Telefax 43 52 00 30
E-mail:teknik@dk-laaseservice.dk - Web:www.dk-laaseservice.dk

TAASTRUP HOVEDGADE 113, 2630 TAASTRUP, TELEFAX 43 52 00 30
E-mail:teknik@dk-laaseservice.dk - web:www.dk-laaseservice.dk

www.brammers.dk
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O STERforALLE
...også til arbejdet

De tre områder ved Ølsted, som erhvervspanelet peger på som egnet til et nyt erhvervsområde. Forslag
til vejadgang er vist med rød streg. 
Illustration: Halsnæs Kommune

Ønske om nyt
erhvervsområde
Erhvervspanel peger på Ølsted fremfor at
udvide det nuværende erhvervsareal ved
Frederiksværk.
Af
Kim Larsen

Skal Halsnæs Kommune
tiltrække nye virksomheder, så kræver det attraktiv
erhvervsjord. Men hvor skal
det være?
Det har man drøftet i erhvervspanelet, hvor konklusionen er helt klar: Ny
erhvervsjord bør udlægges
ved Ølsted, lyder anbefalingen.
Alternativet, at udlægge
ny erhvervsjord vest for det
nuværende Industriområde
Nord i Frederiksværk, vil
ikke være attraktivt, vurderer erhvervspanelet. Dels
ligger det uhensigtsmæssigt
i forhold til resten af regionen rent trafikalt (lang
køretid), dels ligger området lavt i terræn med højt
grundvandsspejl, hvilket vil
fordyre
byggeomkostningerne, når der skal sikres
mod oversvømmelse.
Det kan meget vel medfø-

re, at et sådant nyt erhvervsområde primært vil tiltrække oplagsvirksomheder med
et lavt antal arbejdspladser
i forhold til arealforbrug,
vurderer erhvervspanelet.
En placering af nyt erhvervsområde ved Frederiksværk har dog den fordel, at virksomheder her vil
være tættere på lokale samarbejdspartnere.

Pilen peger på Ølsted

Både jordbund, vandforhold
og de trafikale forhold er
langt bedre ved Ølsted, påpeger erhvervspanelet.
Ikke mindst den tættere
placering i forhold til vækstområderne i Hillerød og
Frederikssund, samt derfra
videre ind mod hovedstaden, taler for Ølsted i denne
sammenhæng. Afstanden
er simpelthen 7,5 km kortere til resten af regionen,
hvilket vil gøre et nyt er-

hvervsområde ved Ølsted
lang mere attraktivt for nye
virksomheder, som her en
stor del af deres relationer
udenfor kommunen.
I bilagsmaterialet til sagen
peges der på de tre arealer
ved Ølsted, som umiddelbart har den mest attraktive
placering i forhold til trafik
(nærhed til stor vej), terræn
og jordbundsforhold.
De to nordlige placeringer
vil give mulighed for - på
langt sigt - at etablere en
ny vejforbindelse direkte
mellem Frederikssundsvej,
erhvervsområdet og Hillerødvej.
Hermed ville både Kregme
og Ølsted slippe for den ekstra trafik et nyt erhvervsområde vil medføre - og erhvervsområdet vil samtidig
blive endnu mere attraktivt
trafikmæssigt.
Overvejelserne omkring
udlæg af nyt erhvervsområde er drøftet i to udvalg,
Erhverv og Beskæftigelse
samt Miljø og Plan.
Herefter arbejdes videre
med et oplæg, der skal danne grundlag for en senere
politisk
beslutningssag,
som også vil omfatte diverse
lovpligtige høringer.

FAKTA

Mobiltelefoni til erhve

rv

Ingen binding
Nem nummerflytning
0 kr. i oprettelse
Enkel selvbetjening

• Erhvervspanelet i Halsnæs

Kommune blev etableret i
2018. Det er et forum, hvor
repræsentanter for lokale
virksomheder og kommunen
drøfter erhvervslivets udfordringer og muligheder.

• Målet er, gennem en god og

Arealet mellem jernbanen, Hundestedvej og det nuværende
Industriområde Nord i Frederiksværk vil ikke være så attraktivt for
nye virksomheder, mener erhvervspanelet i Halsnæs. Illustration:
Halsnæs Kommune.

tæt dialog mellem kommune og erhvervsliv, at skabe
forudsætningerne for at
kunne løse udfordringer med
for eksempel at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og sikre,
at kommunen er et attraktivt
sted at bo og arbejde.

Bestil i dag på

oister.dk/erhverv
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Webbutikker rykker
på bekvemmelighed

Kan du se
mulighederne?

Prisen trækker mindre. Nu vinder webhandlen frem af andre årsager.
I Helsingør Erhvervspark er du
tæt på andre virksomheder og
har alle muligheder for at udbygge
netværket på tværs af brancher.
hepark.dk
/ 40 63 20 89
HELSINGØR

Erhvervspark

KONTOR · LAGER · PULTERRUM

Af
Henrik Helmer Petersen

HELSINGØR

Erhvervspark
KONTOR · LAGER · PRODUKTION

Kontorer fra 16 m2 i Trørød udlejes
”All inclusive” priser fra kr. 3.250 pr. md. ex moms.

kongeegen.dk

Det er ikke længere prisen,
den får danske forbrugere
til at handle på internettet.
Det er bekvemmeligheden
i det at kunne handle hjemmefra. Det er også det brede
sortiment, der findes på world wide web, der trækker.
Det viser Foreningen for
Dansk
Internethandel,
FDIH’s, analyse af webhandlen 2019.
Da nethandlen bragede
igennem for år tilbage, spillede prisen en markant rolle. Et klik med musen, og
man kunne ofte finde kosmetik, sko og fotoudstyr og
alverdens andre ting til en
billigere pris, end varerne
kunne købes til i fysiske butikker.
I dag har de fysiske butikker taget kampen op, og de er
generelt blevet meget mere
konkurrencedygtige på prisen.
Direktør for Foreningen

Brug for hjælp til
bogholderi og regnskab?
- Pivot Partner selvfølgelig!

for Dansk Internethandel,
Niels Ralund ser det sådan:
- Der er stadig ofte penge at
spare ved at handle online,
men forskellen er nok blevet
mindre i takt med, at de fysiske butikker har fået mere
konkurrence. Derfor er det
ikke i så høj grad prisen, der
får flere til at handle online.
Det er andre ting.
Analysen fra FDIH slår
fast, at det nu især er det
bekvemmelige i at kunne handle hjemmefra, der
får nethandlen til fortsat
at blomstre. Hver tredje
adspurgte fortæller, at de
handler online, fordi det er
bekvemt i en travl hverdag.
Kun 23 procent angiver,
at de handler på nettet, fordi de finder billigere varer
her. For fem år siden var det
30 procent af forbrugerne,
der handlede i webbutikker,
fordi de fandt billigere varer
her.
Overordnet viser FDHI’s
analyse, at forbruget på nettet i 2019 endnu en gang satte
rekord. Danske forbrugere
handlede det forgange år online for intet mindre end 146
milliarder kroner.
222 millioner gange blev
der i Danmark i i 2019 foretaget et køb online.
- Den imponerende vækst
skyldes, at forbrugerne har
taget e-handlen til sig, og
det har de, fordi den tekno-

logiske udvikling og de servicemindede
netbutikker
gør deres dagligdag lettere,
lyder konklusionen fra Niels
Ralund fra FDIH.
Han peger også på, at udvalget online er eksploderet,
og at netbutikkerne med tiden er blevet bedre til at levere løsninger, der reelt gør
dagligdagen nemmere for
mange.
- Se bare på udvalget af eksempelvis måltidskasser og
de mange leveringsmuligheder, siger han.

Hele landet

At netbutikkerne har godt
fat i alle dele af befolkningen
bliver understreget af, at der
ikke er den store forskel på,
hvor meget forbrugerne i
storbyerne og forbrugerne i
de mindre byer og landområderne handler.
- Det er positivt, for det viser, at nettet demokratiserer forbruget. Takket være
netbutikkerne skal du ikke
være bosat på Østerbro for
at få adgang til specialbutikkerne, og har du eksempelvis udfordringer med at bevæge dig rundt i butikkerne,
giver nettet stadig adgang
til et bredt udvalg af varer
fra nær og fjern, forklarer
FDIH-direktøren.

Godt for udkant

- Det betyder også, at det er
nemmere at drive en succesfuld webvirksomhed fra eksempelvis Spjald eller Skive,
fordi du ikke behøver være
fysisk tæt på kunderne. Jeg
synes, det er en positiv konsekvens af de digitale muligheder, som desværre ofte
bliver overdøvet at diskussi-

onen om butiksdød, tilføjer
han.

Smartphone

FDIH er sikker på, at den
fortsatte vækst i internethandlen også hænger sammen med, at stort set alle
efterhånden ejer en smartphone, der med et enkelt klik
giver adgang til nettets muligheder.
- Handlen flytter i hastigt
tempo fra computeren over
på telefonen, som snart er
forbrugernes
foretrukne
købsredskab. Det er godt
nyt for de netbutikker, der
er mobiloptimerede, fordi
de smartphone-handlende
forbrugere handler oftere og bruger flere penge per ordre, siger Niels Ralund.

REKORD - IGEN
• Internethandlen i 2019 slog
rekord igen

• Danske forbrugere handlede
online for 146 milliarder
kroner det forgangne år

• 222 millioner gange blev der
fortaget et køb

• Tæt på hver tredje dansker

handler nu online flere gange
om måneden

• Tidligere spillede prisen en

afgørende rolle. Nu er det
bekvemmeligheden i det at
kunne handle hjemmefra, der
får flere til at handle online

Kilde: FDIH

Hos Pivot Partner er vi et friskt team på 9 medarbejdere som
servicerer små og mellemstore virksomheder på hele Sjælland.
Vi er tilgængelige alle ugens dage i præcis det omfang,
din virksomhed har behov.

Jernbanegade 34 D • 3480 Fredensborg
Telefon 4848 5757 • www.pivotpartner.dk

Fortsat flere handler online, og de gør det, fordi det er bekvemt. Der er ikke længere så meget at spare
ved at handle online.
Foto: Colorbox
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VIL DU HAVE
ADGANG TIL

OVER 27.000
VARER?

Opret dig som kunde på inco.dk – Det kræver blot cvr. nr.

inco er meget mere end et
almindeligt supermarked!
Det er et kæmpe varehus
med tusindvis af lækre
fødevarer fra nær og fjern.
Vi har alt til arrangementer,
firmaets drift og personalets pleje.
Med over 27.000 varer i sortiment,
er vi ret sikre på, at du finder alt
fra jord-til-bord og meget mere.

Se altid vores
åbningstider på inco.dk

Butikken
har åben
t
ugens da alle
g
– også p e
helligdagå
e
Vi har tre butikker
på landsplan:
inco København
Flæsketorvet 84A
1711 København V
Tlf: +45 33 21 14 21
cvr. nr.: 32 32 26 54
inco Glostrup
Ejby Industrivej 111
2600 Glostrup
Tlf: +45 72 10 81 81
cvr. nr.: 37 58 96 08
inco Aarhus
Blomstervej 5
8381 Tilst
Tlf: +45 87 36 98 50
cvr. nr.: 32 32 26 97

inco.dk

– holder dig opdateret
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Sælger vin direkte fra vinbonden
Flot start for Kobaj, der gør det muligt at
købe vin direkte hos vinbonden.
Af Henrik Helmer Petersen
Foto: Kenn Thomsen

Det nystartede internetfirma Kobaj med adresse i Ballerup gør det muligt at købe
vin direkte fra europæiske
og amerikanske vinbønder.
Vinen kan købes billigere
på den måde, og vinbøderne
tjener mere, end de normalt
gør, når de sælger til vinimportører. Kobaj tjener nogle
procenter. Det er win-win og
win.
Det er nytænkning. Kobaj
er netop blevet nomineret
blandt 4700 nye webvirksomheder til at være blandt
de 20 bedste, med i dysten
om årets pris som Bedste
Nye E-handel 2020.
Prisen uddeles til maj af
Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH.
Bag Kobaj står 31-årige
Alexander Kidd, der bor
med hustru og børn i Uvelse.
Han har været Falckredder
og kørt ambulance i et lille
årti, og han er stadig ambulancefører på deltid. Hans
nye virke med samkøbsplatformen Kobaj begyndte med
den gode ide.

- Når min hustru Anja og jeg
har rejst, har vi som oftest
besøgt de spændende vinhuse, vi har været i nærheden
af. Vi holder begge af vin, og
tit har vi købt nogle kasser
god vin med hjem.
Men et par kasser holder
ikke evigt.
- Herhjemme har jeg jævnligt ærgret mig over, at man
ikke kan bestille og købe et
par kasser vin direkte fra
vinbønderne. Men det er
selvfølgelig for dyrt i fragt at
få sendt et par kasser vin, og
vinbønderne er heller ikke
gearede til at få en bestilling
på internettet og til at sende
et par få kasser, forklarer
Alexander Kidd udfordringen.
Han og hans samarbejdspartner i Kobaj har derfor
udviklet indkøbsplatformen
Kobaj (co buy), hvor man nu
kan købe vin direkte fra vinhuse og vinbønder i Europa og USA – som et samkøb
sammen med andre internetbrugere.
Som kunde skal man som

Kobajs virke lover så godt, at den nye webplatform med Alexander Kidd i spidsen allerede har fået sine første professionelle investorer.
minimum købe én kasse
med seks flasker, og når et
vinhus via Kobaj i alt har
modtaget bestilling på 25
kasser vin, bliver vinen sat

ITsupporten
SUPPORTEN

– din hjælp i øjenhøjde
IT-support:

SUPPORT

SUPPORT

SUPPORT

SUPPORT

• Windows/Mac
• Microsoft Azure
• Office 365
• Servere
• Sikkerhed/Backup
• Økonomisystemer
• Fjernsupport
• Servicering

Hjemmesider:

Vi hjælper jer
hele vejen!

• Webdesign
• Nyhedsbreve
• Webshop
• Booking

ITsupporten
Tlf. 70 27 20 10
info@itsupporten.nu

www.itsupporten.nu

SUPPORTEN

på en palle og fragtet til Danmark – ud til de enkelte vinkøbere.

Samkøb

Som kunde på Kobaj kan
man selv sætte et samkøb
i gang fra et af de 80 vinhuse, som Kobaj samarbejder
med. Eller man kan gå med i
et samkøb igangsat af en anden kunde på Kobaj.
Der bliver typisk sat tre
uger af til et samkøb. Så
skulle der gerne være bestilt
i alt 25 kasser vin. Pallen
pakkes, og vinen kommer
frem de danske kunder cirka ti dage senere.
Alexander Kidd fortæller, at hans nye virksomhed
kom flot fra start i december.
- Hvilket måske ikke er
så mærkeligt, da julesalget
selvfølgelig er stort. Men
siden er omsætningen i firmaet steget med 20 procent
både i januar og februar, og
vi er super glade, siger han.

Investorer

Det tegner så godt, at Kobaj
også har fået sine første professionelle investorer. Det
er Louise Ertman, stifter
af Letz Sushi, samt Jakob
Bendsen fra Lund & Bendsen A/S. Hertil en investor
mere. Yderligere investorer
er ifølge Alexander Kidd på
vej.
Kobaj har aftaler med
vinhuse i Italien, Frankrig,
Spanien, Portugal, Østrig og
USA. Siden lanceringen i december er internetplatformen vokset fra at samarbejde med 30 vinhuse til nu at
samarbejde med 80 vinhuse.

Poggio Capponi i Chianti-distriktet i Italien. Der kan
vælges mellem otte forskellige gode rød-, hvid-, rose- og
dessertvine til priser mellem 98 og 168 kroner per flaske. Otte deltagere, såkaldte
kobajers, har tilsammen bestilt 21 kasser vin. Og 13 dage
lukker samkøbsordningen,
og så er der forhåbentlig – og
formentlig solgt 25 kasser
i alt. Så pakker vinbonden
kasserne, og pallen med vin
fragtes til PostNords terminal i Aalborg. Her viderefordeles kasserne og bringes
ud til de enkelte købere. Har
man købt en kasse vin fra
den sending, kan man regne
med at se den ti dage efter
samkøbet er effektueret.

KOBAJ

• Nystartet internetfirma
• Adresse i Ballerup
• Startet af Alexander Kidd
• I samkøb med andre internet-

brugere kan man via Kobaj
købe vin direkte fra vinhuse
og vinbønder i Europa og USA

• Kobaj er netop blevet

nomineret blandt 4700 nye
webvirksomheder til at være
blandt de 20 bedste, med i
dysten om årets pris som
bedste nye e-handel 2020

Vinhandlere

Alexander Kidd fortæller, at
Kobaj i løbet af i år vil åbne
for samkøb af vin i Sverige
også. Han tror, at forretningen kan vokse sig rigtig
stor. Han glæder sig over, at
små vinhandlere også er begyndt at købe vin igennem

Kobaj. Hvad enten man er
privatkunde eller lille vinhandel gør Kobaj det muligt
at købe vin i de små vinhuse
og hos vinbønder, hvis vin
ellers ikke var kommet til
Danmark.

Chianti

Kigger man på kobaj.com,
kan man se, hvordan det
foregår i praksis. En køber
har lige igangsat et samkøb
fra vingården Fattoria di

Det begyndte med den gode ide. Når Alexander Kidd var på ferie i
syden, købte han vin hos lokale vinbønder, og hjemme ærgrede han
sig over, at man ikke kunne bestille vin fra bønderne direkte over
internettet.
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KOMPETENCERNE
ER MANGE
OG VORES
FAGLIGE
STOLTHED
STOR!

Kontakt os for en
uforpligtende
byggesnak og lad
og realisere dit
byggeprojekt

KASA Gruppen A/S
blev stiftet i 2006 og
beskæftiger i dag over
70 medarbejdere.

KASA Gruppen A/S udfører større
og mindre renoveringer i
hoved- & totalentreprise.

Vi har stor erfaring indenfor
- Butiksrenoveringer
- Kontorrenoveringer
- Opdeling af kontorlejemål
- Konvertering af lejemål fra
erhverv til bolig
- Tagrenoveringer
- 5.1 & 5.2 lejlighedsrenoveringer
- Opgangsrenoveringer
- Facaderenoveringer
- Energioptimeringsløsninger

Ingen opgaver er for små!!
KASA Gruppen A/S er din sikkerhed
for en god byggeproces.

KASA Gruppen A/S
Støberivej 14
3660 Stenløse
Tlf. 70 208 268
www.kasa.dk
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- Jeg tror på
succes på den
lange bane
Efter 19 år som direktør for Aarstiderne
nyder Annette Hartvig Larsen anerkendelse
som en af landets betydningsfulde erhvervsledere.

PÅSKECAFE
• Aarstiderne slår dørene op

for børn og voksne i påsken
med cafe og brunch og med
mulighed for at bage snobrød
og poppe popcorn over bål.

• Man kan også være med til

Tekst: Henrik Helmer Petersen
Foto: Kenn Thomsen

at plante frø i plantekasserne
på gårdspladen på Krogerup
Avlsgaard.

• Gårdbutikken er også åben.
Det er et modefænomen - det
går over.
Det fik Annette Hartvig
Larsen mere end antydet af
flere i sin omgangskreds, da
hun i 2001 tiltrådte stillingen som direktør for Aarstiderne.
Dengang var der ikke
mange, der troede, at ideen
med at bringe kasser med
økologiske grøntsager ud til
danskerne kunne bære forretningsmæssigt på sigt.
Det kunne den, men i mange år var den økonomiske

VEGETARKASSER
• Annette Hartvig Larsen for-

tæller, at vegetarkassen dette
forår er begyndt at blive den
meste efterspurgte måltidskasse hos Aarstiderne.

succes til at tage og føle på.
Flere påpegede, at Annette
Hartvig Larsen i et snuptag
kunne firedoble omsætningen, hvis Aarstiderne stoppede med at kigge strikt på
økologien, men også supplerede sortimentet med ikke-økologiske grøntsager og
varer.
Men Annette Hartvig Larsen - og de to ildsjæle bag
Aarstiderne, den københavnske kok Søren Ejlersen
og den midtjyske landmand
Thomas Harttung – holdt
fast i økologien. Og i dag er
det nok de færreste, der tror,
at Aarstiderne havde stået
sig godt i at file på den økologiske tankegang.
Annette Hartvig Larsen,
57 år, har kontor på avlsgården Krogerup i Humlebæk
i Nordsjælland. Det er her,
at Aarstiderne har admini-

Påskecafeen er åben fra
lørdag den 4. april til og med
mandag den 13. april fra
klokken 10 til 16.

• Det anbefales at man bestiller
bord til brunchen.

stration og kundeservice,
blandt andet. Krogerup Avlsgård er også Aarstidernes
ansigt udadtil med forsøgsmarker og gårdbutik.
Flere end 100 ansatte har
deres daglige gang her. Det
er cirka dobbelt så mange
som for bare fem år siden.
Godt 150 medarbejdere
mere arbejder i Barritskov
ved Juelsminde. Det er her,
at alle måltidskasser pakkes, inden de bringes ud med
økologiske grøntsager og
ingredienser, fisk og kød og
andet økologi, som kunder

over hele landet – og i Sverige har lært at sætte pris på.
Aarstidernes omsætning
rundede i 2016 den nette sum
af en halv milliard kroner.
Den er steget yderligere siden.
Ganske godt startreplikken taget i betragtning.
”Det er et modefænomen
- det går over”, fik Annette
Hartvig Larsen fortalt. Det
spændende er, hvordan det
er lykkedes hende i samspil
med Søren Ejlersen og Thomas Harttung at få Aarstiderne til at blomstre så

fantastisk. Annette Hartvig
Larsen er i dag med på flere
lister over betydningsfulde
erhvervsledere, og stort set
alle anerkender, at hun har
gjort det – og gør det fabelagtigt godt.

Lang bane

Hun ler afvæbnende og siger:
- Jeg tror på forretning på
den lange bane. Jeg synes
ikke, det er visionært udelukkende at have et mål om,
at en virksomhed skal vokse
hurtigt på få år. Når jeg en
dag bliver til kompost, vil
det vigtigste for mig være,
at jeg gjorde tingene ordentligt. At jeg har været med
til at pege verden i en bedre
retning.
- Derfor kan jeg heller ikke
bruge det til så meget, at jeg
står på en liste over betydningsfulde erhvervsledere.
Selvfølgelig er det en anerkendelse, men det er udelukkende en liste. Det er ude på
arbejdspladsen og i det virkelige liv, jeg gerne vil sætte
spor. Det er vedholdenheden
i at gøre det ordentligt, der
er vigtigt.

Fra bestyrelse til direktør

Aartidernes nye lastbil er elektrisk. Annette Hartvig Larsen medgiver, at den ikke kan køre så langt og lastes så meget som Aarstidernes
andre biler. Men vi prøver de nye løsninger af, og vi har bilen til at køre mellem Humlebæk og vores terminal i Albertslund, siger hun.

Annette Hartvig Larsen begyndte arbejdslivet ved at
uddanne sig til landmand,
agronom som det hedder,
og hun tog også en HD, en
uddannelse i forretning,
afsætning og økonomi på
Handelshøjskolen. Så blev
hun leder af landbrugets efteruddannelse, og det var på
det tidspunkt, at Aarstiderne kontaktede hende.
- Jeg sprang ikke til straks.
Jeg takkede ja til at komme
med i bestyrelsen. Så jeg
kunne se, hvad det var for et
foretagende, siger hun.
Efter et år i bestyrelsen
tiltrådte hun stillingen som

direktør. Aarstiderne var
forholdsvis hurtigt vokset
til at have 20.000 kunder,
og det var tid til at få virksomheden konsolideret og
struktureret.
Det var nyt at bringe kasser med grøntsager og andre varer ud til danskerne,
og helt problemfrit var det
ikke. Med den høje vækst
fulgte der udfordringer med
nogle af de friske vares kvalitet. Det ramte virksomhedens vækst en tid i starten.

Holder snor i ideer

Den hurdle blevet klaret, og
som direktør har det igennem alle år været Annette
Hartvig Larsens opgave at
holde snor i det hele. Også de
to ildsjæle.
Søren Ejersen er tidligere
københavnsk
stjernekok.
Thomas Harttung er vokset op i Hovedstaden, men
er nu økologisk landmand i
Barritskov. De er godt kendt
i offentligheden for deres innovative tankegang, og de
har løbende igennem alle
år i regi af Aarstiderne sat
et hav af initiativer i gang.
De har - udover at skabe den
unikke forretningsmodel i
form af Aarstiderne - etableret flere virksomheder
med fokus på bæredygtige
løsninger. De har etableret
køkkenhaver for skolebørn
for at skabe større forståelse
for dyrkning af grøntsager.
Og de har igangsat madlavningsarrangementer på skoler for at animere til større
forståelser for brug af kvalitetsråvarer. Blandt meget
mere.
I det spændingsfelt har
Annette Hartvig Larsen
skullet holde tungen lige i
munden og vurdere den forretningsmæssige bæredygtighed i de to igangsætteres
utallige ideer.
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Spæde gulerødder og spæde broccoli. De første blev høstet
omkring 1. marts, og de er dyrket i Danmark som et forsøg i
et stort uopvarmet gammelt drivhus ved Køge. De færreste
troede det muligt, men jo; Man kan forlænge sæsonen for
bæredygtige lokale grøntsager, viser Aarstidernes ildhu.

Jeg holder retningen og
rammen uden, at det går ud
over kreativiteten, motivationen og indtjeningen.

Måltidskasser

Spørger man hende, om
hun er ligeså kreativ som de
to, lyder svaret:
- Min kreativitet består i,
at jeg holder snor i det hele.

Når Aarstiderne er vokset
markant inden for de seneste fem år, skyldes det flere
ting.
- Det skyldes, at hele befolkningen på kort tid har
fået et særdeles stort fokus
på bæredygtighed, på kloden og på miljø og økologi.
Det har vi arbejdet med i
mange år, og nu er de ting på
alles læber.
- Derudover skyldes væksten, at vi med vores måltidskasser gør livet nemmere for rigtig mange. Da
vi begyndte, var det kasser
med grøntsager, vi bragte
ud. Nu er det hovedsageligt
måltidskasser, der er pakket, så man som familie får
det hele med til at lave mad
i et par dage. Det har danskerne virkelig taget til sig.
Det er nemt, og der er ikke
noget madspild, siger Annette Hartvig Larsen.

Vegetarkasser

Aarstiderne har løbende
udviklet nye måltidskasser,
så der er kasser til kødspise-

re, fiskespisere, vegetarer,
slankekasser og mere. Annette Hartvig Larsen fortæller, at vegetarkassen dette
forår er begyndt at blive den
meste efterspurgte måltidskasse hos Aarstiderne.
Hun understreger, at man
på Aarstiderne ikke mener,
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at alle skal være vegetarer.
- Vi tror på 80-20-princippet. At verdens befolkning
skal leve 80 procent af fødevarer fra planteriget og 20
procent af fødevarer fra dyreriget. Selvfølgelig skal der
også være dyr i fremtidens
landbrug. Det er også dem,
vi får gødningen fra. Når vi
får omstillet til 80-20-princippet, vil fødevareproduktionen være bæredygtig
for kloden, mener Annette
Hartvig Larsen, der heller
ikke selv er 100 procent vegetar.

Aarstiderne har sat det mål, at virksomheden skal være CO2-neutrale allerede i år. Det skal ske ved at lave tiltag, der binder CO2 i firmaets leverandørkæde og formentlig også i samarbejde med partnere
udenfor. - I løbet af nogle år vil vi være i CO2-balance – uden at
skulle købe os til det, fortæller Annette Hartvig Larsen.

Fælleshaver i Humlebæk

- For enden af vores vision har vi genskabt forbindelsen mellem
dyrkningen af jorden og de gode råvarer på spisebordet og dermed
overflødiggjort os selv. Så har vi givet vores erfaring i at dyrke økologiske grøntsager lokalt og i fællesskab med andre videre. Virksomheder må være visionære nok til at kannibalisere sig selv - ellers er der
andre, der gør det, siger Annette Hartvig Larsen.

Det er nu muligt at blive
selvforsynende med grøntsager. Som de første i landet
får borgere i Nordsjælland
mulighed for at blive selvforsynende med økologiske
grøntsager – i fællesskab
med andre lokale borgere.
Det sker gennem konceptet
»Fælleshaverne«, som Aarstiderne netop har lanceret
på Krogerup Avlsgård. Som
medlem får man sin egen
grøntsagshave, og man er
samtidig med i den store
fælleshave, hvor alle dyrker
grøntsager i fællesskab.
Er man usikker på, hvordan man dyrker en grøntsagshave, skal man ikke

fortvivle: Aarstiderne står
for det praktiske i fælleshaven, med fri adgang til frø,
redskaber, vand og kompost
samt vejledning fra professionelle gartnere. Derudover
laves der løbende fælles
arrangementer med fællesspisning og inspirationskurser.
Fælleshaverne på Krogerup Avlsgård har et samlet
areal på to hektar med plads
til 300 haveejere, der hver
især får eget haveareal på
cirka 22 kvadratmeter plus
en andel i en større delehave.
En plads i Fælleshaven koster 2950 kroner om året.

Skal du eller din virksomhed holde møde eller kursus,
kan vi tilbyde...
Vi er en gammeldags kongelig priviligeret landevejskro, beliggende centralt på midtsjælland ved landevejen mellem
Roskilde og Ringsted.

Morgenmøde

Heldags møde

Aftenmøde

Morgen/formiddags kaffe/the med
hjemmebagt brød, ost og pålæg
Frugtkurv og isvand i lokalet

Morgen/formiddags kaffe/the med
hjemmebagt brød, ost og pålæg
Frokost buffet/platte med kolde
og lune retter
Eftermiddagskaffe/the med
hjemmebagt kage
Frugtkurv og isvand i lokalet
2 retters menu

2 retters menu
Frugtkurv og isvand i lokalet

Pris pr. deltager
(excl. drikkevarer)

kr. 245.-

Formiddag/frokost
møde
Frokost buffet/platte med kolde
og lune retter
Eftermiddags kaffe/the med
hjemmebagt kage
Frugtkurv og isvand i lokalet
Pris pr. deltager
(excl. drikkevarer)

Pris pr. deltager
(excl. drikkevarer)

kr. 265.-

Ovennævnte tilbud er incl. lokaleleje og AV-udstyr
(trådløst internet, projektor og lærred og flipover)

Chr VI Overdrevskro

Roskildevej 513, 4100 Ringsted, tlf. 5752 8912
www.overdrevskro.dk e-mail: info@overdrevskro.dk

kr. 525.-

Pris pr. deltager
(excl. drikkevarer)

kr. 265.-
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ERHVERVSBILER

Den nye 2008 er ganske rar at køre i trafikken, og den vil være praktisk for mange som varebil.

Populær SUV i nye klæ’r
trådløs opladning af mobiltelefon.
Standard i alle udgaver er
bl.a. automatisk nødbremsesystem, LED lygter, LED
kørelys, fartpilot med fartbegrænser, esc stabilitetssystem, linjevogter, træthedsovervågning, seks airbags,
læderrat, Mirror Screen
med Apple Play med stemmeaktivering samt USB stik
(to i basisudgaven – fire i de
andre).

Peugeots nye 2008 model, som vi netop har
prøvet ved den danske introduktion, er utrolig velkørende og komfortabel.
Af
Carsten Teiner

Den nye Peugeot 2008 er netop landet herhjemme – og
er ny fra inderst til yderst.
Bilen kommer inden længe
desuden som varebil.
Peugeot Danmark har
netop bestemt, at deres kompakte SUV model 2008 – som
netop er lanceret herhjemme – også bliver tilbudt på
gule plader.
Som det også vil være tilfældet med 208-modellen,
som netop er kåret til Årets
Bil i Europa 2020. De to biler
deler platform.
Forud for lanceringen har
danske kunder allerede bestilt 80 biler.
I 2019 blev der solgt over
70 gulpladeudgaver af de
to biler. Siden 2008 senest
blev præsenteret i 2013 har
den ligget i spidsen for det
såkaldte B-SUV segment.
Siden 2013 er der solgt 14.000
enheder af 2008 herhjemme
som person- og varebil.
Det er selvfølgelig ikke
så mange gulpladeudgaver, der sælges i forhold til
hvidpladeudgaver – men for
forhandlerne er det godt at
have ekstra varebilskort at
spille med.
Det er jo ekstra portefølje – og mange kunder med
biler som Peugeot Boxer og
Expert kan med fordel have
en lille servicebil på basis af
2008 eller 208.
Salget af 2008 og 208 ligger

på niveau med salget af gul
pladeudgaver af Peugeots
308 og 5008, som samlet nåede 70 enheder. 3008 Van alene nåede 126 enheder.

Komfortabel og letkørt

Vi prøvede den nye 2008 forleden, og den er ganske komfortabel og letkørt – om end
den er mere kompakt end en
f.eks. 3008. Men der er rar
at køre i trafikken, og lige
nummeret større end 208
og derfor vil den være mere
praktisk for mange som varebil.
Den nye 2008 er både længere og bredere end forgængeren – og samtidig lidt
lavere. Det giver lidt bedre
køreegenskaber, og den øgede akselafstand giver bedre
plads til varerne.
Vi kørte i topudgaven
GT-Line med HDI dieselmotor med 130 hk og 8-trins
EAT automatgear, som fungerer godt. 0-100 km/t klarer
den på 10,1 sekund og topfarten opgives til 195 km/t.
Man kan også vælge udgaven med mindre udstyr i
form af Allure og spare måske 15.-20.000 kroner – og
stadig bevare automatgearet. Eller vælge en 100 hk
dieselmotor, men den fås
kun med manuelt gear.
Bevares – gearskiftet er
ganske letgående ved vi fra
en test, vi lige har gennem-

FAKTA
Den nye 2008 er både længere og bredere end forgængeren – og samtidig lidt lavere.

• Motor: 4 cyl. diesel.

ført med 208-modellen, men
i arbejdsøjemed er automatgear behageligt.
Vælger man basisudgaven
Active med 100 hk diesel
og manuelt gear er der dog
mange penge at spare – cirka 40.000 kr. Det kan blive en
rigtig arbejdshest.

• Slagvolumen: 1.499 ccm.

Van-priser på vej

Gulpladepriserne er dog
ikke på plads endnu. Billigste diesel koster på hvide
plader faktisk det samme
som billigste 2008 benzin
med 100 hk i en 3-cylindret
motor.
Vælger man Active får
man heller ikke så højt et
udstyrsniveau – bl.a. får
man ikke Peugeots i-cockpit. Man må også nøjes med
stålfølge i 16 tommer, hvor
de andre udgaver kører med
17 tommer alufælge.
I øvrigt er 70 procent af salget af den nye 208-model herhjemme dieselmotorer. Må-

ske fordi motorgangen i den
4-cylindrede diesel er mere
rolig end den 3-cylindrede
benziner. Måske bliver det
samme udfald med 2008.

Virus bremser el-udgave

Senere på året dukker bilen også op i en eludgave –
sammen med 208. Den yder
136 hk og 260 Nm og har en
rækkevidde på 310 km, men
lanceringen er udskudt på
grund af Corona-virus, for
en del af el-komponenterne
produceres i Kina, som p.t.
stort set er lukket ned.
El-udgaven vil på sigt
udgøre en tredjedel af salget af både 208 og 2008 – for
merprisen i forhold diesel
og benzin er kun 10.000 kr.
(på hvide plader.) Samlet vil
2008 efter importørens plan
opnå 15 pct. markedsandel,
hvor den udgående 2008 udgave p.t. ligger på cirka 11
pct.
GT Line har det vigtige

sikkerheds adaptiv fartpilot
(ACC) som standardudstyr
– det koster til Allure modellen (med automatgear) ekstra ca. 4000 kr. plus moms
med Teck pakke, men så
følger også bakkamera og
parkeringssensorer. Merprisen skulle ellers være ca.
9-10.000 kroner.
Til Alure og GT Line kan
man også tilvælge 10 tommer touchscreen i stedet for
7 tommer, og så får man navigation og DAB radio med.
GT-Line har desuden sportssæder, full LED forlygter,
kabinebelysning med otte
farver, sort tag og sorte sidespejle.
Af andet udstyr til de to
øverste udstyrsniveauer er
bl.a. klimaanlæg, elektronisk håndbremse, panorama-glastag, nøglefri start,
førersæde med armlæm,
justerbart rum bagest i varerummet, tagbøjler, blindvinkelassistent (BLIS) og

• Ydelse: 96 eller 130 hk (ved
3.750 omdr.)

• Moment: 250 eller 300 Nm
(ved 1.750 omdr.)

• Topfart: 185/195 km/t.
• Acc. 0-100 km/t: 11,8/10,1
sek.

• Forbrugssnit WLTP: 21,7/20,4
km/l.

• CO2 udledning: 121/129 g
pr. km.

• Akselafstand: 2.605 mm.
• Varerumsvolumen: ca. 1000
liter.

• Trailervægt m. bremser:
1.200 kg.

• Bremser: Skiver for og bag.
• Priser personbil: 209.990309.990 kr.

• Priser som Van: Ikke fastlagt.
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Bil på en enklere måde
Brogaarden skifter leasede biler ud med
biler på abonnement.
Af Henrik Helmer Petersen
Foto: Kenn Thomsen

Normalt leaser vi vores biler, og med en leasingaftale
binder os for fire år.
- Det har fungeret ok, men
på den måde kan vi også risikere at låse os selv fast. Skifter en medarbejder job, eller
sker der andre ændringer i
arbejdsgangene, kan vi stå
med en bil, der i nogle måneder holder stille og udelukkende er en udgift for vores
firma.
Sådan siger Rolf Momberg-Jørgensen, salgs- og
marketingdirektør og medejer af handelsvirksomheden Brogaarden.
Brogaarden forhandler dyrefoder og har hovedkontor
og butik i Lynge og butikker
i Hørsholm og Gentofte.
Brogaarden har valgt en
ny og mere fleksibel løsning,
når det kommer til firmabilerne, og den er Rolf Momberg glad for. Firmaet benytter sig nu af bilkoncernen
Semlers nye tjeneste Dribe,
der tilbyder bil på abonnement.
Semler lancerede Dribe
i 2018. Først til private kun

der og nu også til erhvervskunder.
Igennem Dribe binder Brogaarden kun sine firmabiler
i ni måneder ad gangen. Det
er i høj grad fleksibiliteten,
Rolf Momberg-Jørgensen er
glad for.
- Jeg har ikke noget med
Dribe at gøre, og jeg får ikke
procenter, ler han og siger:
- Men jeg synes, at deres
nye firmabilordning er god.
Det koster os nogenlunde det
samme at have bil igennem
Dribe Til gengæld er det meget mere fleksibelt. Derfor er
vi nu ved at skifte vores bilpark på i alt seks firmabiler
ud. Vi siger farvel til vores
gamle leasingselskab og
goddag til Dribe og deres nye
måde at gøre det på.
Rolf Momberg-Jørgensen
fortæller, at det hele blev
igangsat af, at han som chef
skulle have ny leasingbil, og
at bilen var forsinket.
- Så undersøgte jeg markedet, og jeg stødte på Dribe.
Vi er også selv en innovativ
virksomhed, og vi holder af
at gå nye veje. Dribe er også

en innovativ virksomhed,
og til en start fik jeg en privatbil igennem ordningen.
- Som privatperson melder
man sig ind i ordningen, og
som privat person kan man
få en bil for én måned ad
gangen. Det er da fleksibelt,
og jeg er også blevet glad for
at have bilen som privatbil.
Jeg får kilometerpenge af
firmaet, og økonomisk er det
en fornuftig løsning for både
mig og for firmaet.

Dribe at work

Da Dribe lancerede den nye
firmabilordning, Dribe at
Work, der har en bindingsperiode på ni måneder, besluttede Rolf Moberg-Jørgensen og Brogaarden sig
for over den kommende tid
at skifte firmaets øvrige fem
leasede biler ud med fem
biler på firmaabonnement
igennem Dribe.
Ud over den mindre risiko
for at ”brænde inde med en
bil”, giver det også Brogaarden en række andre fordele.
Medarbejdere kan hurtigere udskifte bilen, hvis deres
arbejdsopgaver ændrer sig,
ligesom de kan se frem til
at få ny bil én gang om året.
De får selv lov at styre deres
bilabonnement og vælge ny
bil årligt inden for en prisklasse - udstukket af deres
arbejdsplads.

Ifølge Rolf Momberg-Jørgensen
forbedrer det Brogaardens likviditet,
at man nu ikke
længere er bundet af
sine biler i fire år.

Ifølge Rolf Momberg-Jørgensen forbedrer det også
Brogaardens likviditet, at
man nu ikke længere er bundet af sine bilet i fire år. Han
peger ud på en Citroën, der
står på parkeringspladsen
uden for kontoret.
- Vores sælger fik nyt job,
og nu har bilen stået her i
ti måneder. Det har kostet
os 60.000 kroner. Vores nye
sælger begynder i næste måned. Det er ikke den bil, hun
helst vil have, men vi har
sagt, at den skal hun have
det første halve år, indtil
leasingkontrakten løber ud.
Så får hun et bilabonnement
igennem Dribe.
Dribe at Work henvender
sig især til mindre og mellemstore
virksomheder,
som ønsker et mere fleksibelt alternativ til de øvrige
firmabilsordninger på markedet. Som kunde hos Dribe
kan man også løbende sikre
sig en mere sikker og miljø-

rigtig bilflåde, fordi bilerne
er fabriksnye og skiftes oftere.
- På den måde kan vi løbende udskifte vores firmabiler,
så de hele tiden matcher vores behov og vores grønne

profil. På sigt bliver det også
interessant at se på muligheden for at skifte til firma-elbiler, når teknologien er moden til det, og når ladenetværket er lidt større, siger
Rolf Momberg-Jørgensen.

DRIBE AT WORK

• Dribe at Work er en ny, fleksibel firmabilsordning, der giver virksomheder og deres medarbejdere adgang til nye bilmodeller fra blandt
andet Audi, Skoda, SEAT og Volkswagen.

• Virksomheden definerer selv, hvilke biler der skal være i deres

digitale garage, og hvilke medarbejdere der har adgang til hvilke
prisniveauer og bilmodeller.

• Medarbejderen klarer selv resten via Dribe at Work appen. Det er

også i appen, at medarbejderne booker den ønskede bil og ordner
det praktiske, når biler skal hentes og afleveres.

• Dribe, der er udviklet af bilkoncernen Semler, har siden februar

2018 tilbudt private forbrugere bil på abonnement med mulighed
for at skifte til en anden model, hvis brugerens behov ændrer sig.
Dribe har cirka 4000 private og erhvervskunder.

volvo XC40 Livsstil og styrke

EN KREATIV SUV SKABT TIL OPLEVELSER

STANDARDUDSTYR

Volvo XC40 dominerer byen med sit udtryksfulde og kompakte SUV design.
Skabt omkring det moderne menneske og 100% engageret i både hverdag og
fritid. Forsynet med smart teknologi og kreative opbevaringsløsninger, der gør
livet mere sikkert og indholdsrigt - 100% tro mod Volvos unikke DNA.

• 17” letmetalfælge
• 12,3” digital instrumentering
• Drive Mode Settings
• 9,3” touch-screen

• Integrerede Roof Rails, sorte
• LED forlygter med Active
High Beam (op/ned)
• Connected Safety

• IntelliSafe Assist med
Driver Alert Control m.v.
• City Safety m. Large
Animal Detection

Kom ind og prøv Volvo XC40. Pris fra 388.638 kr.*
A

-

C

18,2-11,8 km/l, 143-194 CO2. *Prisen er for Volvo XC40 T3 man. inklusive levering. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. Bilen er vist med ekstraudstyr.

VEJLE

KOLDING

ODENSE SV

HILLERØD

NÆRUM

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

Man-fre 9.00-17.30
Søn 11.00-16.00

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

Løversysselvej 9
7100 Vejle
Tlf. 70 27 05 00

Trianglen 4
6000 Kolding
Tlf. 75 52 25 55

Bondovej 18
5250 Odense SV
Tlf. 63 17 13 11

Vølundsvej 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 24 19 24

Nærum Hovedgade 1
2850 Nærum
Tlf. 72 59 18 00

volvocars.dk
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Tysker
med fransk
accent
Opel Vivaro er nu kommet i ny en udgave –
bygget af franske Peugeot-Citroën. Før var
det Renault, der producerede Opels Vivaro.
Men den nye Vivaro kører godt.
Af
Carsten Teiner
Indtil nu har Opels mellemklassevarebil Vivaro været
produceret af Renault, men
efter overtagelsen af Opel
fra GM er det nu Peugeot-Citroën (PSA), der står for
produktionen – primært på
fabrikken i Valenciennes i
Frankrig, men også i Luton
i England.
Vivaro er derfor med til
at skabe en ny 4-bande så at
sige – sammen med Peugeot
Expert, Citroën Jumpy og
Toyota Proace. De bygges
alle på PSA’s EMP2 platform.
Med Opel DNA
Bilerne er teknisk stort set
helt identiske, men der kan

være små detaljer, der er
forskellige – primært for at
bevare de enkelte modellers
DNA. For udviklingsfolkene
hos PSA er dygtige til at differentiere bilerne, så de ligner resten af familien.
Den nye Vivaro har fået en
front, så man ikke er i tvivl
om, at der her kommer en
Opel. Det gælder også instrumentbræt og rat.

Lodret siddestilling

Vi har tidligere prøvet Vivaro’en i Tyskland – og her
var adskillelsen ændret med
en hældning på otte grader
(ekstraudstyr), der giver en
mere komfortabel siddestil-

ling.
Det havde den danske testbil, som vi har prøvet, ikke –
så på en langtur på Sjælland
bliver man lidt træt i ryggen
og lænden af at sidde så lodret. Et plus er dog fodpladen
i gulvet, så man kan bevare
en lige kørestilling.
Men der var dog 3-trins
varme i både førersæde og

det dobbelte passagersæde.
Vi skal fremhæve, at førersædet (med armlæn) kunne
indstilles i højden samt at
sæderyggen kunne indstilles trinløst (med rulle.)
Når det gælder instrumenteringen havde bilen informationscenter mellem hovedurene med oplysning om
gennemsnitsfart,
forbrug

fra start – og resterende kilometer til tom tank.
Testbilen havde kun en lille skæm, men bilen kan fås
med 7-tommer touchscreen
med navigation og 3D kort.
Til gengæld havde den læderrat, skiltegenkendelse,
el-klapbare sidespejle og
USB-stik.

Uden aflæggeplads

Man kan bestille bilen med
en luge mellem kabine og
varerum for at fragte længere genstande, men den luge
havde testbilen herhjemme
ikke. Den havde fast væg
plus en rude, der ekstra koster 1.353 kr.
Passagersædet var fast,
og det kunne ikke vippes for
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Opel Vivaro i nyeste aftapning er
produceret af PSA (Peugeot-Citroën) – det er sket efter overtagelsen fra General Motors, som
har trukket sig ud af Europa.

FAKTA

• Tekniske data - Opel Vivaro
L3 V2 Enjoy 177 hk:

Der er dog god aflæggeplads i kabinen – bl.a. med et
stort handskerum (dog uden
lås), men det havde været
rart med ru overflade på alle
aflæggeflader – f.eks. i gummi. Der er et par kopholdere
samt plads til mindre flasker i dørene.

• Motor: 4 cyl. turbodiesel.
• Slagvolumen: 1.997 ccm.
• Ydelse: 177 hk v. 3.750 omdr.
• Moment: 400 Nm v. 2.000
omdr.

• Miljø: Euro 6d TEMP.
• Gear: 8 trins aut.

2.500 kg. trailervægt

eksempelvis aflæggeplads
under sædet. Der var heller
ikke en plade til at vippe ud
fra midtersædets ryglæn,
som ses i mange typer varebiler – så man kan få en skriveplade.
Passagersædet
havde
plads til to passagerer, som
dog sidder lidt trangt – og
altså lodret.

Vi skal pege på et par klare
fordele med den nye udgave
– især 500 kg mere trailervægt end den udgåede model – eller i alt 2.500 kg. (kun
topmodel). Nyttelasten i L3
modellen, som vi prøvede, er
1.370 kg.
Vivaro i den nye udgave
virker mere kompakt at se
på, men den fås i tre størrelser og kan blive større i varerummet end den tidligere
Vivaro. Testbilen havde fuld
beklædning og trods det var
de otte fastgørelseskroge i
gulvet bevaret. Bagdørene
kan åbne 180 grader.

PSA motorer

Motorerne er derimod de
samme i alle mærkerne – og
i den her testede Vivaro topudgaven med 177 hk kombineret med 8-trins automatgear inklusive skifteplader
bag rattet. Bilen er ganske
hurtig og når 100 km/t på

• Topfart: 170 km/t.
• Acc. 0-100 km/t: 8,5 sek.
• Forbrugssnit WLTP: 13,3
km/l.

Den nye Opel Vivaro er teknisk og størrelsesmæssigt identisk med Peugeot Expert, Citroën Jumpy og
Toyota Proace.

• CO2 udledning: 196 g/km.
• AdBlue tank: 22,4 liter.
• Taglast: 170 kg.

8,5 sekunder. Gearet skifter
blødt og behageligt.
Affjedringen har en let
blød opsætning, men Vivaro
har ganske fine køreegenskaber og en skarp styring.
Bilen var i den længste L3
udgave og i mellemste Enjoy
udgave – og i V2 vægt-opsætning.

Husk sikkerhedspakke

Bilen havde ekstra 17 tommer aluminiumsfælge med
60 profil vinterdæk (til 5.499
kr. plus moms). Nævnes skal
også punktformet kørelys

og sidelister (pudsigt nok lakerede).
Testbilen havde ekstra en
sikkerhedspakke, som man
bør købe – til 8.436 kr. plus
moms med bl.a. nødbremsesystem (AEBS), træthedsovervågning, linjevogter og
aktiv fartpilot (semi adaptiv
fartpilot). 5.799 kr. koster
bilens Wabasto bilvarmer,
mens Xenon forlygterne koster 3.883 kr. plus moms.

Kommer snart i el-udgave

Bilen kan også bestilles
med IntelliGrip (adaptivt

Få mere end 50 % skatterabat
på din elektriske firmabil i 2020

antispinsystem) og med firehjulstræk fra underleverandøren Dangel. Senere i
år kommer bilen i el-udgave.
Indtil nu har Vivaro som
nævnt været søstermodel til
Renault Trafic samt til Fiat
Talento - efter at samarbejdet med PSA stoppede for
Fiats mellemklasse varebil
(Fiat Scudo).
Men efter at GM solgte
sine europæiske aktiviteter
til PSA, kommer alle Opels
produkter efterhånden under PSA paraplyen. PSA betyder bare Peugeot A/S.

• Akselafstand: 3.275 mm.
• Frihøjde: 150 mm.
• Varerum: 2.862 x 1.636 x
1.397 mm.

• Hjulkasser: 1.258 mm.
• Varerumsvolumen: 6,1
kubikmeter.

• Antal paller muligt: 3.
• Garanti: 2 år/40.000 km.
• Pris ekskl. moms: 219.990 kr.
• Pris med ekstraudstyr:
250.955 kr.

Eksempel Hyundai IONIQ electric

Bruttobeskatning

KONA electric, IONIQ electric og IONIQ plug-in hybrid

fra 1.770 kr. pr. måned
Det oplyste beskatningsgrundlag
er inden genberegning

Ny lov giver attraktiv skatterabat på din firmabil, hvis du vælger en plug-in hybrid- eller en elbil. Det betyder f.eks, at du med en IONIQ electric får reduceret din
bruttobeskatning fra kr. 5.103,- til kr. 1.770,- pr. måned fra april og frem til årsskiftet 2021. Det er en månedlig besparelse på kr. 3.333,-! Det oplyste beskatningsgrundlag
er inden genberegning.
Læs mere på www.hyundai.dk om den nye skatterabat og hvilke besparelser, du opnår, når du vælger en KONA electric, en IONIQ electric eller en IONIQ plug-in hybrid.

Hyundai Hillerød

Jønssons Auto A/S
Krakasvej 5, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 0434, jauto.dk

Åbningstider
Hverdage: 09.00 – 17.00
Søndag: 11.00 – 15.00

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret
Hyundai-forhandler til en slutkunde. Reglerne står beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s
garantibestemmelser”. Yderligere er der hele 8 års garanti på højspændingsbatteriet, IONIQ dog
maksimalt 200.000 km og KONA electric dog maksimalt 160.000 km. Du kan læse dem på hyundai.dk/
mediecenter/manualer

Vist med ekstraudstyr. Pris ekskl. metallak og ladestander. Ladestander kan tilkøbes.
KONA electric: Forbrug 150-154 Wh/km, CO2 0 g/km. Rækkevidde 289-449 km (WLTP).
IONIQ electric: Forbrug 138 Wh/km, CO2 0 g/km. Rækkevidde 311 km (WLTP). IONIQ plug-in hybrid:
Forbrug 90,9 km/l (WLTP), CO2 26 g/km. Rækkevidde el 52 km (WLTP). Rækkevidde er afhængig af
kørestil, udendørs temperatur og brug af komfortudstyr som sædevarme, aircondition m.m.
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Vælger man den store Nissan
X-Trail med 1,3-liters benzinmotor med 160 hk må man nøjes
med en trailervægt på 1500 kg.

Når vi ikke må køre i diesel
Nissan X-Trail med 160 hk benzinmotor er
ingen racerbil med den nye 1,3 liters benzinmotor – men den er ganske klimarigtig.

km/t på kun 10,7 sekunder
– og 194 km/t på toppen kan
man kun bruge i Tyskland.

Af
Carsten Teiner

Til gengæld er udstyret i den
testede topgave Tekna overdådigt, og vi kan ikke finde
på meget, som mangler:
Således elektrisk betjente forsæder i læder, BOSE
musikanlæg, nøglefri betjening, læderrat med varme,
glas vippe/skyde soltag,
el-betjent bagklap, navigation, signatur-kørelys, 2-zone
klimanlæg og 19-tommer
alu-fælge.
Lædersæderne er i farven
cognac, men til gengæld er
instrumentbrættet holdt i
sort plast. Her ville det være
på sin plads med en farvedifferentiering.

Egentlig skal man jo vælge
en el-bil, hvis man vil være
rigtig ”klimatosse,” men
har man et større kørselsbehov, så kan Nissan X-Trail
med den nye benzinmotor på
1,3 liter være en løsning.
Nissan har udstyret sin
store X-Trail SUV-model
med den 1,3-liters benzinmotor, og det må være bilen
til erhvervskøberen, der
ikke kører så langt i hverdagen – og ikke har brug for en
trailer.
For den må kun trække
1.500 kg. på krogen mod
op til 2 tons for en 1,7 liters
dieseludgave af samme bil.
Begge motorer er dog fra alliance-lageret, som man deler med Renault og i øvrigt
til en vis grad med Mercedes-Benz.

Når diesel bliver bandlyst

Men med udsigten til, at
mange byer gerne vil afvise
dieselbiler i bymidten i nær
fremtid – så som København, kan der være en idé at
vælge benzinudgaven, som
i øvrigt er født med en velfungerende dobbeltkoblings
automatgearkasse.

Så vidt fint nok, men i testbilen virkede den lidt tøvende,
når man skulle afsted ved
lyssignalet, og trådte man
speederen i bund reagerede
den ofte med et lille hjulspin.
Så den havde svært ved at
overføre kræfterne.

Diesel med manuelt gear

Hvis man vil have automatik i en dieseludgave, er bilen udstyret med en mere
kedelig 1-trins CVT gearkasse, men vælg i så fald en
dieseludgave med manuelt
gear.
Her kan man så kombinere med firehjulstræk, hvis
man de behov, og faktisk har
bilen gode terrænegenskaber. Selv om den ikke har
spærredifferentiale eller reduktionsgear.
Tilbage til 1,3-liters maskinen. Et plus er, at den
er fire cylindret og derfor
mere støjsvag end de mange
3-cylindrede motorer, der er
dukket op overalt.
Den nye benzinmotor har
et fint drejningsmoment og
rimelige præstationer, selv
om det ikke er en racerbil
med en acceleration til 100

Overdådigt udstyr

Mange assistentsystemer

Nissan har deres Intelligent
Mobility med bl.a. navigationsanvisninger,
musik,
dæktryksovervågning og førerassistentsystemer, Rear
Cross Traffic alert, skiltegenkendelse,
træthedsregistrering, linjevogter – og
informationerne ses mellem
hovedurene. Som en gimmic kan tegningen af bilen
indstilles, så den passer til
bilens farve.
Sikkerhedsudstyret
er
også omfattende – i testbilen
med esc stabilitetssystem,
ProPilot (adaptiv fartpilot), nødbremse med fodgænger-godkendelse, LED
lygter, tågelys for og bag,
regnsensor, multijusterbart
rat, sprinkler på forlygterne, Blind-vinkel assistent,
6 airbags, Hill Start Assist,

Nissan X Trail er en meget komfortabel bil med sit topudstyr Tekna –
men som arbejdshest må vi pege på en diesel.

skiltegenkendelse og parkerings-sensorer med Around
View Monitor, der betyder, at man på bilens touch
screen kan se, hvad der foregår rundt om bilen.

God kørestilling

Man sidder godt i sæderne,
der jo også kan varmes op,
og man kan let få en fin kørestilling med den elektriske
indstilling – og også finjustere under kørslen. De brede
C-stolper stjæler dog noget
af udsynet.
Bilen er jo høj, så den
krænger lidt i hurtige sving.
Til gengæld sidder man
også højt – med godt udsyn
– og det betyder også let ind
og udstigning. Bilen havde
225/55 dæk i 19 tommer på
alufælge.

Stort varerum

Selve varerummet er ganske stort på crika 1.970 liter –
og der er ikke en negativ læssekant. Udvendig læssehøjde er 770 mm. Vi savnede en
lås på handskerummet. Til
gengæld er der midterboks
og sølvfarvet tagræling.
Det skal også nævnes, at
bagdørene åbner 77 pct. så
man lettere kommer ind
med sine pakker fra siden.
Nissan byder normalt på
aflåseligt geværrum under
varerumsgulvet.
X-trail fås i mange udstyrsversioner, som er billigere end testbilen. På gule
nummerplader koster den

FAKTA

• Nissan X-Trail 160 DIT-G DCT
Tekna:

• Motor: 4 cyl. turbobenzin.
• Slagvolumen: 1.332 ccm.
• Ydelse: 160 hk v. 5.500 omdr.
• Moment: 270 Nm v. 1.8004.250 omdr.

• Træk: Forhjulstræk.
• Forbrug WLTP: 11,9 km/l.
• CO2 udslip: 190 g/km.
• Affjedring: Uafhængig for
og bag.

• Totalvægt: op mod 2.295 kg.
• Køreklar vægt: op mod 1.580
kg.

• Dæk: Good-Year EfficienceGrip 225/55 R19.

• Nyttelast: 373-555 kg.
• Trailervægt: 1.500 kg.
• Varerum: ca. 1.970 liter.
• Læssehøjde: 770 mm.
• Fabriksgaranti: 3 år/100.000
km.

• Pris ekskl. moms: 182.210 kr.
282.210 kroner plus moms.
Men man bliver også forkælet med alt det udstyr.

Se de nyeste
last- og varebiler
på voty.dk
varebilogtransport.dk

Member of van of the year
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Hvad brander I egentlig?
Af
Mette Dahl Juelner

En brandingstrategi kan
være afgørende for jeres
virksomheds fremtid og
overlevelse. I bør overveje,
og beslutte, hvad I skal brande. Helt grundlæggende
handler beslutningen om,
hvorvidt det er jeres virksomhed, jeres produkter/
ydelser eller begge dele, som
I skal brande. Gør I hverken
eller, risikerer I at blive annonye og oversete. Fokus og
vejen til overlevelse vil mest
handle om pris og ikke så
meget om værdi. Men hvad
er forskellen mellem produkt og virksomheds branding? Og hvad skal I være
opmærksomme på?

Branding af produkter

Den mest udbredte brandingmodel er den traditionelle strategi, hvor det er
produktet som profileres.
Det kunne være brands
som Amo, Ajax eller Colgate. Kunderne ved reelt ikke,
hvilken virksomhed, som
står bag produkterne. Og
det spiller måske reelt heller ikke en større rolle for
kunderne. Fordelene ved at
anvende produktbranding
som en model, er blandt andet muligheden for at udvikle nye produkter eller
måske endda frasælge. Det

giver frihed til at skabe det
mest optimale sortiment og
samtidig have flere produktlinjer i porteføljen. Risikospredningen bliver samtidig
større.
Mangel på fællesskabsfølelse og identiet
Ved produktbranding, giver det sig selv, at virksomheden ikke bliver profileret.
Det kan bevirke, at der internet suboptimeres på de enkelte produkter i mellem de
forskellige afdelinger. Nogle
medarbejdere i virksomheder, med en sådan brandingstrategi, kan måske endda
føle, at de ikke arbejder i
samme retning, men i siloer,
idet hver produktafdeling
har hvert deres ansvar for
hvert deres produkter. Det
kan både influere på de interne kampe: Hvilket brand
der er det ”vigtigste”, og
hvem skal have det største
brandingbudget? Det kan
gå ud over fællesskabsfølelsen og I yderste konsekvens
vil det betyde, at virksomheden ikke opfattes som en
attraktiv arbejdsplads. Derved er det sværere at holde
på dygtige medarbejdere
og tiltrække nye. For hvad
er egentlig virksomhedens
fælles fortælling, formål og
identitet?



Virksomhedsbranding

Andre virksomheder har
fokus på branding af selve virksomheden. Det har
traditionelt været mere
anvendt på B2B-markedet.
Måske fordi der her har været en opfattelse af, at hvis
leverandøren har et godt
image, er produkterne nok
også gode. Det er således
virksomheden bag produkterne, der brandes. Fordelen
ved at positionere virksomheden fremfor produkterne,
er bl.a. virksomhedens mulighed for at optimere på sortimentet, uden at det går ud

Foto: Colorbox
over virksomheds profil og
identitet. Derudover vil der,
alt andet lige, være en større teamånd fordi brandet
er bygget op ud fra et ønske
om en fælles identitet – en
fælles historie. Det giver
mulighed for at tiltrække
attraktive medarbejdere og
skabe et positivt image. Men
ulempen kan være, at kunden ikke opnår en særlig tilknytning til virksomhedens
produkter.

Corporate branding

Når virksomheden både
brander virksomheden selv,

effektiv strategi - og kan
være afgørende, hvis virksomheden vil positionere
sig og vinde kunder. Corporate branding er stærkest,
der hvor ledelsen forstår, at
brandet også bliver skabt
indefra i organisationen.
Således er det vigtigt at medarbejderne er inddraget i
processen omkring arbejdet
med brandet. Hvad er vores
fælles DNA, og hvad er vores
fælles drøm for virksomheden? Sidst, men ikke mindst,
bør virksomheden også
inddrag de vigtigste stakeholders; såsom leverandører, samarbejdspartnere og
kunderne i deres arbejde
med branding. Under alle
omstændigheder vil en tydelig brandingstrategi være
med til at sikre virksomhedens fremtid og overlevelse.

og dens produkter, under
et fælles brand, kaldes dette for corporate branding.
Corporate branding er en

STRATEGI OG KOMMUNIKATION
Mette Dahl Juelner er direktør i virksomheden
BizBuddy, der rådgiver små og mellemstore
virksomheder i strategi, kommunikation, markedsføring og service. Hun er markedsøkonom og har
en mastergrad i oplevelsesledelse. Mette har bl.a.
arbejdet som mediaplanner hos OMD og været
marketingchef på TV 2. Spørgsmål kan rettes til
mdj@bizbuddy.dk. Læs mere på www.bizbuddy.dk

Konkurskarantæne eller ej?
Af
Jørn Haandbæk Jensen

I de senere år er der afsagt
en hel del kendelser vedrørende konkurskarantæne,
efter at reglerne herom blev
indsat i konkursloven og
trådte i kraft pr. 1.1.2014.
Konkurskarantæne
betyder, at en person i en periode
får et forbud mod at deltage
i ledelsen af en virksomhed,
hvori den pågældende ikke
hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens
forpligtelser, f.eks. i et anparts- eller et aktieselskab.

Betingelserne

Betingelsen for at pålægge
en person konkurskarantæne er, at den pågældende

på grund af ”groft uforsvarlig forretningsførelse” vur
deres uegnet til at deltage
i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Karantænen
pålægges som udgangspunkt for en periode på 3 år.
I øvrigt kan karantænen
udvides til at omfatte enhver
form for erhvervsvirksomhed, herunder den pågældendes personligt drevne
virksomhed. Der kan også
pålægges en ny karantæne
efter udløbet af en tidligere
idømt. Hvis en person overtræder en idømt karantæne, kan den pågældende i
øvrigt bliver straffet med
bøde eller fængsel i indtil 6

AKTUEL ERHVERVSJURA
ADVOKATHUSET NORDSJÆLLAND

Jørn Haandbæk Jensen (H) er advokat og partner
i Advokathuset Nordsjælland. Han har bred
erfaring i erhvervsretlige forhold som bl.a. virksomhedsoverdragelse, generationsskifte, lejeret og
entrepriseret. Spørgsmål om aktuel erhvervsjura
kan rettes til Jørn Haandbæk Jensen på mail jhj@
advokathus.dk. Læs mere på www.advokathus.dk

måneder jfr. straffelovens §
131. Hvis man bliver pålagt
konkurskarantæne, bliver
det registreret i det såkaldte
konkurskarantæneregister.
Der er ikke offentlig adgang
til registret, men skifteretten kan videregive oplysninger fra registret til en kurator, hvis skifteretten vurderer, at det er nødvendigt for
kurators arbejde.

Fra landsretten

Som eksempel på en situation, hvor spørgsmålet om pålæggelse af konkurskarantæne var til afgørelse, kan
nævnes følgende sag, der er
afgjort af Østre Landsret:
Et anpartsselskab blev
efter en tvangsopløsning
taget under konkursbehandling efter begæring fra
likvidator. Den person, der
ejede selskabet, havde været direktør i dette fra selskabets stiftelse og frem til
Erhvervssstyrelsens beslutning om tvangsopløsning.
Selskabet havde eksisteret i
ca. 13 år. Der var i konkursboet anmeldt krav på ca. 13,7
millioner kroner.

Skifteretten

Skifteretten frifandt imidlertid den tidligere direktør for konkurskarantæne.
Selvom konkursen således

havde medført betydelige
tab for kreditorerne, måtte
man lægge til grund, at direktøren inden konkursen
havde mangeårig erfaring
og en vis succes med opstart
og efterfølgende salg af et
antal virksomheder indenfor IT, og dette havde efterfølgende resulteret i et betydeligt antal arbejdspladser.
Det kunne endvidere konstateres, at den væsentligste
årsag til selskabets konkurs
var en kautionsforpligtelse,
som selskabet havde påtaget
sig overfor en bank, hvor et
andet selskab, som det nu
konkursramte selskab havde været medejer af, havde
optaget et lån. Gælden i selskabet voksede betydeligt
blandt andet som følge af en
stigning i kursen på schweizerfranc, som var den valuta, hvori lånet blev optaget.

13,6 millioner

Af de anmeldte krav udgjorde cirka 13,6 millioner kroner det konkursramte selskabs kautionsforpligtelse
og selskabs lån hos en bank
til blandt andet investering i
værdipapirer.
Skifteretten vurderede på
baggrund af samtlige foreliggende omstændigheder,
at direktøren ganske vist
havde været for optimistisk

Foto: Colorbox
i forbindelse med optagelsen
af lånet, men dette måtte
dog ses i lyset af den generelt
meget optimiske stemning,
der forelå før finanskrisen
vedrørende blandt andet
risikable investeringer for
lånte penge, og som i øvrigt
blev understøttet at bankers
”velvillige” udlån.
Skifterettens konklusion
blev altså, at det ikke fandtes
fuldt ud rimeligt at pålægge
direktøren konkurskaran-

tæne efter konkurslovens
§ 157, og han blev derfor
frifundet. Kurator kærede
skifterettens afgørelse til
Østre Landsret, der imidlertid var enig i skifterettens
begrundelse og resultat.
Afgørelsen er et eksempel
på, at der naturligvis altid
skal foretages en konkret
og individuel vurdering af
samtlige forhold, og i dette
tilfælde var det altså til direktørens fordel.
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Skattecenter skaber lokale arbejdspladser
Glæde over at nyt skattecenter bliver
placeret i Frederikssund.

tidig nye fysiske arbejdspladser.

Otte centre

Af Henrik Gregersen
Foto: Allan Nørregaard
150 nye arbejdspladser i
Frederikssund bliver én af
de helt mærkbare konsekvenser af genopretningen
af det kuldsejlede SKAT.
Det glæder borgmester
John Schmidt Andersen
(V), der sammen med skatteminister Morten Bødskov
(S) præsenterede planerne
for SKAT i de nye - og tidligere - SKAT-lokaler på Kilde Allé i Frederikssund.
Der bliver i år åbnet to nye
skattecentre, et i Fredericia
i Sydøstjylland og et i Frederikssund.
De to centre får i alt 250
medarbejdere, og de er de
første to af otte skattecentre, som regeringen vil placere i provinsen frem mod
2023.
- Vi har jo som kommune
som sådan ikke været involveret, men vi har været
orienteret om processen, og
har hele tiden støttet tanken, eftersom det kun er få
år siden, der forsvandt 350400 arbejdspladser samme
sted, konstaterer borgmester John Schmidt Ander

sen (V), der udtrykker glæde over beslutningen:
- Jeg synes, det er et rigigt
valg at placere det her. Mit
indtryk er, at flere af de tidligere medarbejdere faktisk
bor her nu, og for os som
kommune betyder det ikke
bare, at vi får nogle arbejdspladser tilbage, og at det måske bliver lettere at få folk til
at bosætte sig i området.
- Det betyder forhåbentligt også, at de bliver boende, når børnene bliver så
gamle, at de søger mod de
større
uddannelsesbyer.
For hvis børnene læser i København, og man selv skal
arbejde der, vil man have et
incitament til at flytte tættere på København. Men med
arbejdsplads i Frederikssund vil der være bedre mulighed for at holde på dem
her, siger han til ERHVERV
Nordsjælland.

1000 nye skattefolk

Oprettelsen af et skattecenter i Frederikssund er en del
af en plan, der indebærer, at
cirka 1000 nye medarbejde-

Præsentation af nyt skattecenter med 150 statslige arbejdspladser, borgmester John Schmidt Andersen
(V) og skatteminister Morten Bødskov (S).
re skal være med til at styrke skattekontrollen.
-Når folk ikke betaler det,
de skal, så udfordrer det
vores skattemoral og forventningen om, at enhver
svarer sit. Derfor er det helt
afgørende for danskernes
tillid til skatteforvaltningen, at skattekontrollen får
et kæmpe tiltrængt løft.
Det arbejde stiller regerin-

Totalentreprise • Hovedentreprise
Byggestyring • Teknisk rådgivning

gen sig nu i spidsen for, og
jeg ser frem til i løbet af de
kommende år at præsentere
de forskellige elementer af
regeringens ambitiøse plan
for en styrket skattekontrol.
Det her kommer til at kunne
mærkes.
Både for dem, der spiller
efter reglerne, og især dem,
der ikke gør, siger skatteminister Morten Bødskov i

pressemeddelelse.
Skattevæsenet skal være
til stede i hele landet, og de
mange nye arbejdspladser
skal bidrage til at sikre et
Danmark i bedre balance.
Derfor vil regeringen oprette alle 1000 nye arbejdspladser uden for hovedstadsområdet.
De mange ekstra skattemedarbejdere kræver sam-

Nyt boligområde på vej
Helsinge får 250 boliger umiddelbart
syd for byen.
Af
Claus Johansen

Særligt gode til at bygge mens du er i drift
Kontorer • Detail • Produktion
Baunegårdsvej 11 • 2820 Gentofte
Tlf.: 70 23 23 20
info@nordstroem.org • www.nordstroem.org

Regeringen vil derfor åbne
otte nye skattecentre i perioden 2020-2023. Fire i Jylland, hvor 500 nye arbejdspladser oprettes, to på Fyn,
hvor 250 nye arbejdspladser
oprettes, og to på Sjælland,
hvor 250 nye arbejdspladser
oprettes.
- Skatteborgere og virksomheder skal opleve et
skattevæsen, der er tilstede, hvor de er. Og det er ikke
kun i hovedstaden og de
større byer, men rundt om i
hele landet. Samtidig er nye
offentlige
arbejdspladser
helt afgørende for at sikre,
at Danmark ikke knækker
over. Det handler om balance. Og skattevæsenet har
faktisk rigtig gode erfaringer med at etablere produktive arbejdspladser uden
for de store byer, så jeg har
store forventninger til de
otte nye skattecentre og den
kæmpe værdi, de vil give”,
siger Morten Bødskov.
Med de to nye lokationer
vil skattevæsenet fra 2020
være placeret i 28 danske
byer.
Skattecentrene vil hver
især kunne rumme mellem
100-150 arbejdspladser.

En gravemaskine er nu ved
at rydde den store bakkede
grund i Helsinges sydlige
udkant for selvsåede træer,
og til sommer går byggeriet for alvor i gang i Ammendrup Park, som ejendomsselskabet kalder det
nye boligområde.
Umiddelbart syd for Kildevej med indkørsel fra
Helsingevej ligger det store
areal på 200.000 kvadratmeter. I mere end 10 år har
området været kloakeret og
klargjort til byggeri. Men
så gik selskabet bag projektet konkurs, og siden er der
ikke sket noget.
Men nu har ejendomsselskabet Stensdal Group købt
grunden for et beløb, som
selskabet ikke ønsker at oplyse, og går nu i gang med
at opføre rækkehuse og villaer. Målet er byggestart til
sommer:
- Vi har jo allerede en lokalplan for området, så vi
kan komme ret hurtigt i
gang, siger Søren Stensdal,
administrerende direktør i
Stensdal Group.
Planen er at opføre omkring 250 ejendomme på området:

- Vi planlægger at opføre cirka 150 rækkehuse, både som
ejerboliger og til udlejning,
ligesom der udstykkes cirka
100 grunde til individuelle
villaer, siger teknisk projektdirektør Peter Weyhe.
Allerede i slutningen af
2021 bliver de første boliger
efter planen klar til indflytning.

Selskabet kan endnu ikke
sige, hvordan boligerne
kommer til at se ud:
- Der er I lidt for tidligt ude.
Men jeg kan sige, at vi er i
dialog med flere byggefirmaer på markedet. Rækkehusene vil formentlig både
være et og toplanshuse, nok
flest i ét plan. Vi vil godt
have boliger, som henvender sig til folk, der har solgt
deres parcelhus og godt vil
have noget lidt mindre – og
måske gerne være lejere, siger Søren Stensdal.
Priser og størrelser på boligerne kan selskabet endnu
ikke oplyse noget om.

Projektdirektør Peter Weyhe (tv) og adm. direktør Søren Stensdal var
mandag ude at se på den store grund.
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Nils Henrik Christiansen er tømrer af uddannelse. Han etablerede VB Byggeindustri i 1991. 

Byggefirma tænker grønt
VB Byggeindustri sparer brændstof og strøm
- og snart også store mængder CO2.
Af Henrik Helmer Petersen
Foto: Kenn Thomasen

VB Byggeindustri med Nils
Henrik Christiansen i spidsen og 40 ansatte forsøger
at gå forrest i den grønne
udvikling i byggebranchen.
Der energirenoveres på firmaadressen. Der sorteres
affald, og der genbruges byggematerialer på byggepladser. Blandt mere.
Når firmaets tømrer-,
snedker-, murer- og malersvende kører af sted på opgaver, kører de pænt og forsigtigt og mest muligt brændstoføkonomisk. Det sparer
brændstof for 14.000 kroner
årligt.
Nils Henrik Christiansen
etablerede firmaet i 1991, og
siden kom hans bror Erik
Christiansen med. Faderen
drev et malerfirma, og da faderen døde i år 2000 overtog
brødrene tilllige hans firma. Såvel Nils Henrik som
Erik er tømrer af uddannelse. Nils Henrik Christiansen blev færdigudlært i 1969.
Erik Christiansen er tillige

byggeingeniør.
Selv er Nils Henrik Christiansen formand for Lynge
Erhvervsforening, og han
er med i bestyrelsen i Team
Allerød. Som en naturlig
del af sit erhvervspolitiske
arbejde kom han for godt ti
år siden også med i Rådet
for Bæredygtig Udvikling
i Allerød, og siden har VB
Byggeindustri tænkt mere
og mere grønt.
VB Byggeindustri er også
en del af det grønne projekt
Carbon20, hvor kommune
og virksomheder i Allerød
tænker grønt sammen. Dertil har VB Byggeindustri
været med i projektet Bæredygtig Bundlinje i regi af
Gate21 af Hovedstadsregionen. Her er firmaet blevet
gået igennem af uvildige
øjne med bæredygtige briller.
- Vi ønsker ikke at sakke
bagud i den grønne og bæredygtige udvikling. Eller sagt
på en anden måde: Vi forsø-

ger at gå forrest. Nogle grønne tiltag foretager vi, fordi
det er miljømæssig fornuft.
Mange tiltag foretager vi,
fordi det både er miljømæs-

sig og økonomisk sund for
nuft. Nogle grønne sætter vi
i værk, fordi loven påbyder
det, fortæller Nils Henrik
Christiansen.

Han peger på væggene på
værkstedet på Vrålyngen i
Lynge. Her er efterisoleret
med et tykt ekstra lag, og
tilsvarende er isoleringen

på loftet af værkstedet øget
fra 15 centimeter til 30 centimeter. Det har man efterhånden i de fleste boliger. I
værkstedsbygninger er det

Alle håndværkere og også Nils Henrik selv har lært at køre pænt og brændstoføkonomisk. Firmaet sparer nu 14.000 kroner årligt på diesel og
benzin.
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ikke en selvfølge.
Nils Henrik Christiansen
peger også på lysarmaturerne i loftet på tømre- og snedkerværkstedet.
- Som noget af det første
blev vi anbefalet at skifte
de gamle glødepærer og lysstofrør ud med led-lys. Det
gjorde vi, siger direktøren
for VB Byggeindustri og beretter:
- Økonomisk kom besparelsen ikke så hurtigt, som
vi havde forventet. Vi fik
undervejs at vide, at vi skulle have flere armaturer, end
vi havde haft tidligere. Det
vidste vi ikke som udgangspunkt, men det investerede
vi i, og i dag er vi glade for
vores energibesparende armaturer.

/21

Bæredygtighedspolitik
Dansk Byggeri har som organisation udarbejdet en række
anbefalinger til at fremme bygge- og anlægs-branchens bidrag til den bæredygtige omstilling.
Kort fortalt handler det om:

1.

Der er brug for en ens standard for nedrivning. Så bygninger rives ned på samme
måde i alle kommuner.

2.

Affaldshåndteringen
er
forskellig fra kommune til
kommune. Der er brug for
fælles affaldsplan og fælles
retningslinjer.

Sensorer

VB Byggeentreprise har
også fået sat følesensorer
op, så lys tænder og slukker VB Byggeindustri har fået nye lysarmaturer med led-lys. Investeringen var større, end firmaet som udalt efter, om der er personer gangspunki havde regnet med, men Nils Henrik Christiansen er glad for det nye energibesparende lys.
i lokalerne. Det sparer også
energi og penge.
Nils Henrik Christiansen
Planen er også at investere stik- og pap-affald, blandt os og for kloden.
bor selv i boligen ved siden i et solcelleanlæg på taget af andet.
Håndværkerne i VB Bygaf firmabygningerne. Der firmaet. Så solceller kan dri- Selvom vi får lidt penge geindustri bliver jævnligt
er ikke gasledninger i områ- ve varmepumperne i firma for affaldet, er det ikke en sendt på køreteknisk kurdet, og i vinters fik han skif- og på privatadressen.
økonomisk
overskudsfor- sus, og Nils Henrik Christitet det gamle oliefyr ud med
- Vi har et godt sydvendt retning for os, at vi sorterer ansen deltager også. Så læen moderne luft-til-vand- tag egnet til formålet, og affaldet. Vi gør det, både for- rer alle at køre mest muligt
pumpe i boligen. Den hiver hvis anlægget kan lave di vi skal, og i høj grad, fordi brændstoføkonomisk. Der
varme ud af luften udenfor, strøm til både firma, privat- vi har det godt med det. Det skal trykkes blidt på speedeog varmen bruges til at var- bolig og et par lejere, vil det ER sund fornuft, siger direk- ren, og speederen skal slipme vand til radiatorer og være en god investering, er tøren, der som formand for pes, når den kan. Det er også
haner.
Nils Henrik Christiansen den lokale erhvervsforening sund fornuft. Det sparer
Det var en investering sikker på.
og som repræsentant flere diesel og benzin, og det redutil den nette sum af 120.000
Som en del af projektet steder forsøger at være et cerer partikeludledningen
kroner, og Nils Henrik Bæredygtig Udvikling har godt eksempel for andre fir- under kørslen.
Christiansen regner med, ingeniører regnet ud, var- maer.
VB Byggeindustri har
at investeringen tjener sig mepumper i alt vil kunne
reduceret sit brændstofforselv hjem inden for ti år. sænke CO2-udledningen fra Genbrug
brug med ti procent. Det er
Hertil kommer den miljø- adressen med cirka 19 tons Gips og isolering kan VB en besparelse om året på
mæssigt gevinst i, at boligen CO2 om året.
Byggeindustri ofte genbru- 1400 liter diesel og benzin.
ikke længere opvarmes ved
ge.
Svarende til en økonomisk
hjælp af et oliefyr, der bræn- Affald
- Vi renoverer en del kon- besparelse på intet mindre
der olie af.
På
VB
Byggeindustris torbygninger. Gamle kon- end 14.000 årligt.
Nils Henrik Christiansen adresse er ansatte også om- torer bliver
har også en solfanger til at hyggelige med at sortere af- til nyrenovevarme vand op med i sin pri- fald. Der står ti containere rende
konvatbolig.
til formålet. Der er en til me- torer, og når
tal, en til plastik, en til pap, vi
fjerner
To pumper på vej
en til gips og så videre.
gipsvægge og
- Nu kigger vi sammen med
Nils Henrik Christiansen isolering, ser
OK på, hvad det vi koste, fortæller, at loven påbyder, vi altid, om
Vi har et godt sydvendt tag egnet til
og hvordan det skal gøres at et firma som VB Byggein- vi kan bruge
at få skiftet de to oliefyr på dustri skal sortere sit affald. det igen. Det formålet, og hvis anlægget kan lave
firmaadressen ud med varHan fortæller også, at af- kan vi tit. Det strøm til både firma, privatbolig og et
mepumper. En luft-til-luft- faldsfirmaer betaler penge er også sund
pumpe til værkstedet og en for at hente og overtage no- fornuft. For par lejere, vil det være en god investeluft-til-vand-pumpe til kon- get af affaldet. Metal-, pla- kunden, for ring
torbygningen. Det regner vi
også med at investere i, siger
Nils Henrik Christiansen.
Han tror, at det vil være en
udgift på godt 200.000 kroner.

»

3.

Det skal være enkelt for
virksomheder at komme af
med affald. Adgangen til de
kommunale genbrugspladser skal opretholdes.

4.

Der bør laves en landsdækkende råstofstrategi og
-planlægning, så indvinding og genanvendelse af
materialer ses under ét.

5.

En frivillig bæredygtighedsklasse skal ind i bygningsreglementet.

6.

Kan det ikke betale sig økonomisk at bygge bæredygtigt, bliver der ikke bygget
bæredygtigt. Totaløkonomi
og livscyklusvurderinger på
materialer skal gøres obligatoriske i offentlige udbud.

7.

Det offentlige bør gå foran
for at sikre mere bæredygtigt byggeri.

8.

Der skal udarbejdes en
landsdækkende plan for klimasikring, der kan beskytte
ejendomme, infrastruktur
og andre arealer.

9.

Der skal oprettes en statslig
Klima- og Kystfond.

VB BYGGEINDUSTRI

12.

Danmarks nye energirenoveringsstrategi bør indeholde en reel handlingsplan
med virkemidler til, hvordan man opnår de ønskede
energibesparelser i bygninger.

13.

Puljen målrettet energibesparelser i erhverv og bygninger – bør ikke som planlagt reduceres, men forøges.

14.

Mange private boliger er
bygget, før der blev stillet
energikrav. For at motivere til energirenoveringer
skal fordelene i form af bedre indeklima, komfort mv.
synliggøres. Der skal mere
information til.

15.

De kommunale og regionale bygninger udgør den
største andel af de offentlige
bygninger, men på trods af
potentialet, er der i dag hverken frivillige aftaler eller
krav om energibesparelser
af disse. Det bør ændres.

16.

Cirka halvdelen af de almene boliger har et stort behov
for renovering. Der er mulighed for mange energibesparelser. Desværre afsættes der færre midler til renovering af den almene sektor.
Det bør ændres.

17.

Energ i m ærke ord n i n gen
skal forbedres, som et vigtigt instrument til at opnå
mere energieffektive bygninger.

18.

Det skal sikres, at håndværkerne har den rette viden til
at informere om løsninger
inden for energibesparelser
i bygninger.

10.

F or s y n i n g s s e l s k ab e r n e
skal have mulighed for at finansiere klimasikring.

• Adresse i Lynge
• Etableret af Nils Henrik
Christiansen i 1991

• Beskæftiger 40 medarbejdere

11.

Danmark bør fastsætte et
bindende mål om 30 procent
reduktion af det endelige
energiforbrug
eksklusiv
transport i 2030 i forhold til
2005.

• Kom for cirka ti år siden med

i Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød, og siden har VB
Byggeindustri tænkt mere og
mere grønt
Varmepumpen indenfor i privatboligen ved siden af firmaet. Her følger Nils Henrik Christiansen pumpens effekt. Nu vil han også investere i varmepumper i værksted og kontorer

19.

Danmarks mål om, at vedvarende energi skal udgøre
cirka 55 procent af energiforbruget i 2030, kræver fokus med både kollektive og
individuelle løsninger. Hyppige ændringer i støttevilkår for vedvarende energi
dur ikke.
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Pakker
fra

299,-

Cirkusrevyen

Book årets

SOMMERFEST
Få en uforglemmelig aften med kollegaerne
og hold firmafesten på Bakken.

Bakkens Hvile

På Bakken kan I både få sus i maven, vind i håret,
træne lattermusklerne og nyde hinandens selskab
med god mad i skønne omgivelser. Når tusmørket
sænker sig, og de kulørte lamper lyser op mellem
de mange forskellige telte og forlystelser, er stemningen
på Bakken lige præcis det, vi forstår ved hygge.
Hvad end I søger idéer til sommerfest, teambuilding,
udflugt, skovtur, en personaledag eller et andet firmaarrangement, så har Bakken et arrangement, der passer!
Vi har aktiviteter til både store og små grupper,
så jeres tur kan tilpasses præcis efter jeres ønsker,
behov og tempo.

Bestil
i dag

Teambuilding

Lækre madoplevelser
Bakkens Salgsafdeling: tlf. 3996 2090 • fest@bakken.dk • bakken.dk/grupper
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'

*DPPHO.¹JH/DQGHYHMVWWK+YLGRYUHbb

*RGEHOLJJHQKHGL+¹UVKROP

'RPLFLOHMHQGRPWLOVDOJ

%XWLNWLOVDOJL+YLGRYUH

%XWLNVORNDOHWLOOHMHS¦8VVHU¹G.RQJHYHMVHOYHEXWLNNHQHUS¦NYP

)ORWVWRUGRPLFLOHMHQGRPS¦PPHGPDQJHO\VHNRQWRUHURJ

3§QEXWLNWLOVDOJL+YLGRYUH%XWLNNHQEHVW¦UDIHWEXWLNVORNDOHHWEDJORNDOH

RJGHUWLOHUHQN§OGHUS¦NYPGHUNDQIXQJHUHVRPODJHU/RNDOHWHU

DQYHQGHOVHVPXOLJKHGHU(MHQGRPPHQEHVW¦UEODDIHWS§QWLQGJDQJVSDUWL

VRPNDQDQYHQGHVWLOEXWLNHWWHN¹NNHQHWOLOOHWRLOHWRJHQOLOOHHQWUHYHG

RSODJWWLOGHWDLOKDQGHOHOOHUVRPVKRZURRPRJHUHQGHODIHQVW¹UUH

HWVWRUWO\VWP¹GHORNDOHHQIURNRVWVWXHPHGXGJDQJWLOWHUUDVVHQ'HUXGRYHU

EDJG¹UHQ)RUDQEXWLNNHQHUGHUPXOLJKHGIRUXGHVHUYHULQJ(MHQGRPPHQHU

XGOHMQLQJVHMHQGRP%HOLJJHQGHPHGJRGV\QOLJKHG

HUGHUFDIHPVHNVHQNHOWPDQGVNRQWRUHU

EHOLJJHQGHS¦WUDILNHUHWYHM

Ö%XWLNS¦NYPPHGN§OGHU

Ö3ODFHUHWL+LOOHU¹G9HVW

Öbb*RGHWLON¹UVHOVIRUKROG

Ö+\JJHOLJEXWLNWLOVDOJ
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(UKYHUYVDUHDO

Öbb0LGWS¦8VVHU¹G.RQJHYHM

Öbb0XOLJKHGIRUXGHVHUYHULQJ

S¦NYP
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NU
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NU

(WDJHDUHDO
6DJVQXPPHU
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*UXQGDUHDO
6DJVQXPPHU

Ps

.RQWDQWSULV

Ps

(UKYHUYVDUHDO
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2SI¹UHOVHV¦U



(WDJHDUHDO

Ps

6DJVQXPPHU

6

6

NU

*UXQGDUHDO

Ps

+XVNDWY§OJHULJWLJWQ¦UGX
Y§OJHUGLQHUKYHUYVP§JOHU
9LKDU
á9HOXGGDQQHGHP§JOHUH
á*RGWORNDOWNHQGVNDE
á1DWLRQDOHVDPDUEHMGVSDUWQHUH
á6WRUWN¹EHUNDUWRWHN
.RQWDNWRVKYLVGXRJV¦YLOKM§OSHV
PHGU¦GJLYQLQJLVDOJXGOHMQLQJHOOHU
YXUGHULQJDIGLQHUKYHUYVHMHQGRP
7HOHIRQ

(UKYHUYVFHQWHU1RUGVM§OODQG+LOOHU¹G
1RUGVWHQVYHM
+LOOHU¹G
7OI
KLOOHURHG#KRPHHUKYHUYGN
ZZZKRPHHUKYHUYGNKLOOHURHG
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7,/6$/*%ODQGHW

(UKYHUYVHMHUOHMOLJKHGXGOHMHWWLOUHVWDXUDQW
FHQWUDOWL7LVYLOGHOHMH

6WRUWLGOLJHUH1HWWREXWLNFHQWUDOWL+HOVLQJHWLO
VDOJ

HMHQGRP

(UKYHUYVHMHUOHMOLJKHGHQ HU LQGUHWWHW WLO UHVWDXUDQWFDI« PHG
EDJLQGJDQJ RJ YDUHLQGOHYHULQJ IUD J§UGVSODGV WLO RSYDVNHUUXP RJ
GHSRWUXP KHUIUD IRUGHOLQJVJDQJ WLO NºOHUXP RJ WRLOHW VDPW
LQGXVWULNºNNHQ PHG XGVXJ RYQ IULWXUH PP +HUXGRYHU WR
VHUYHULQJVUXP GHW HQH PHG GLUHNWH XGJDQJ WLO XGYHQGLJ WU¨WHUUDVVH
OLJHOHGHVPHGVHUYHULQJVPXOLJKHGRJHWDQGHWVHUYHULQJVORNDOHVDPW
JDUGHUREH RJ SXEOLNXPVWRLOHWWHU (UKYHUYVOHMOLJKHGHQ HU EHOLJJHQGH
S§ WUDοNHUHW KRYHGJDGH L 7LVYLOGHOHMH PHG VP§ XGYDOJVEXWLNNHU RJ
UHVWDXUDQWHU%DJHMHQGRPPHQHUGHUHQJUXVEHODJWJ§UGVSODGVPHG
PXOLJKHGIRUSDUNHULQJ FDSSODGVHU RJXGHQGºUVRSKROG



)UHGHULNVERUJYHM
+HOVLQJH
6DJVQU
$UHDO
UOLJGULIW
3ULV
3ULVSUPt

Pt
NU
NU
NU

7HOHIRQ

7LGOLJHUH1HWWREHOLJJHQGHYHG+HOVLQJHVE\SRUWFHQWUDOWLE\HQPHG
JRGH SDUNHULQJVIRUKROG XGE\GHV WLO VDOJ RJ HYW RJV§ PXOLJKHG IRU
OHMH (MHQGRPPHQ GHU HU EHOLJJHQGH S§ )UHGHULNVERUJYHM KDU
JHQQHPPDQJH§UIXQJHUHWVRP1HWWREXWLN
(MHQGRPPHQ HU RSIºUW L  RJ HU HQ WUDGLWLRQHO PRGHUHMHQGRP
RSGHOWLHMHUOHMOLJKHGHUS§VDOHUGHUEROLJHURJHUKYHUYEXWLNNHUL
VWXHHWDJHQ(MHQGRPPHQHUV\QOLJWEHOLJJHQGHS§)UHGHULNVERUJYHML
+HOVLQJHFHQWUXP
(MHUOHMOLJKHG  RJ  HU EHOLJJHQGH L VWXHWDJHQ RJ GHW HU GLVVH GHU
V¨OJHVGHWHUGHQWLGOLJHUH1HWWRRJKDUHWVDPOHWDUHDOS§Pt



'

7,/6$/*

(MHUOHMOLJKHGVHMHQGRP
1RUGUH-HUQEDQHYHM&VW
+LOOHUºG
6DJVQU
$UHDO
UOLJGULIW
3ULV
$INDVW
7HOHIRQ

Pt
NU
NU
 

%XWLNWLOLQYHVWHULQJ
)XOGWXGOHMHWRJV¨UGHOHVYHOKROGWHMHQGRPS§LDOWNYPIRUGHOW
PHGPbbLVWXHSODQVDPWPLN¨OGHUSODQ+RYHGHMHQGRPPHQ
HU RSIºUW L  L UºGH PXUVWHQ VDPW PHG UºGW WHJOWDJ 'HU HU
WLOKºUHQGHSSODGVHUWLOKºUHQGHHMHQGRPPHQ/RNDOHUQHHULQGUHWWHW
PHG VWRUW EXWLNVORNDOH PHG DGJDQJ WLO WLOVWºGHQGH EHKDQGOHUUXP
.XQGHWRLOHW NRQWRU VDPW QHGJDQJ WLO XQGHUHWDJHQ GHU LQGHKROGHU
VWRUWGLVSRQLEHOWUXPPHGJRGWO\VLQGIDOGRJXGJDQJWLOOLOOHWHUUDVVH
NºNNHQODJHURJGHSRWUXP



&

7LGOLJHUH1HWWRXGOHMHWWLOVROLGOHMHU

7,/6$/*'HWDLO
%DJHUVWU¨GH
)UHGHULNVY¨UN
6DJVQU
$UHDO
UOLJGULIW
3ULV
$INDVW
7HOHIRQ

Pt
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NU
 



&HQWUDOW L )UHGHULNVY¨UN XGE\GHV GHQQH WLGOLJHUH 1HWWR GHU L 
EOHYRPE\JJHWWLOHWPRGHUQHWU¨QLQJVFHQWHUDI)LWQHVVZRUOG)LWQHVV
:RUOGKDUVW§HWVHOYIRURPE\JQLQJHQRJHUS§HQ§ULJXRSVLJHOLJ
OHMHNRQWUDNW%\JQLQJHQEHVW§UDIHWYLQGIDQJKYRUPDQNRPPHULQGL
UHFHSWLRQ RJ GHW VWRUH WU¨QLQJVORNDOH PHG EOD OºEHE§QG RJ
WU¨QLQJVPDVNLQHU 'HU HU HQGYLGHUH E§GH HW KHUUH RJ
GDPHRPNO¨GQLQJPHGEDGVDPWHQWU¨QLQJVVDOWLOKROGοWQHVV
/HMHU EHWDOHU S§ QXY¨UHQGH WLGVSXQNW NXQ GULIW SJD GH VWRG IRU
RPE\JQLQJHQ PHQ SU  DXJXVW  EHWDOHV GHU IXOG OHMH VDPW
HMHQGRPPHQV GULIW XGJLIWHU /HMHQ HU PRPVIUL GD GHQ HU XGOHMHW WLO
)LWQHVV
bbbbbb

('&(UKYHUY3RXO(ULN%HFK1RUGVM¨OODQG
6GU-HUQEDQHYHM'
+LOOHUºG
7OI

)LQGπHUHORNDOHURJHMHQGRPPH
S§HGFGNHUKYHUY
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3U¨VHQWDEHORJFHQWUDOWEHOLJJHQGHNRQWRU
HOOHUNOLQLNORNDOHUL+ºUVKROP

7,//(-(.RQWRU

'HQQH HMHQGRP KDU L PDQJH §U Y¨UHW GRPLFLO IRU 8QLGUDLQ GHU SJD
VXFFHVHUYRNVHWXGDIGHQRJIUDπ\WWHUXOWLPR
(MHQGRPPHQ HU RSULQGHOLJ RSIºUW L  PHQ HU EOHYHW RPE\JJHW
OºEHQGH RJ LVWDQGVDW EOD PHG πRWWH Q\H NRQWRUHU S§  VDOHQ RJ
XGE\JQLQJLQGUHWQLQJDIVKRZURRP
(MHQGRPPHQGHUHUEHOLJJHQGHL)DUXPVHUKYHUYVNYDUWHUS§HQOXNNHW
VWLNYHM PHG NRUW DIVWDQG WLO 6ODQJHUXSYHMHQ KYRUIUD E§GH .ºEHQKDYQ
RJ+LOOHUºGQ§VS§PLQ
,QGUHWQLQJHQ.RQWRULSODQLIURQWHQDIE\JQLQJHQ3ULP¨UWLQGUHWWHW
PHGVWRUUXPVNRQWRUHU


+RYHGJDGHQ
+ºUVKROP
6DJVQU
$UHDO
UOLJOHMH
UOLJGULIW

Pt
NU
NU

7HOHIRQ



/HMHP§OHW HU EHOLJJHQGH S§  VDO L HQ NODVVLVN RJ PDUNDQW HMHQGRP
PHGHJHQLQGJDQJIUDKRYHGJDGHQRJEDJYHGHMHQGRPPHQGLUHNWH
IUD SDUNHULQJVSODGVHQ /RNDOHUQH HU LQGUHWWHW PHG LQGJDQJHQWUH IUD
WUDSSHUXP KHUIUD DGJDQJ WLO WR KMºUQHNRQWRUHU IRUGHOLQJVJDQJ PHG
DGJDQJ WLO VWRUW NRQWRU NºNNHQ PHG VSLVHSODGV RJ WRLOHW VDPW
\GHUOLJHUHWRKMºUQHNRQWRUHU
, DOOH UXP HU GHU HW JRGW O\VLQGIDOG RJ PHG HQ HWDJHKºMGH S§ FD 
PHWHU HU GHU PDVVHU DI OXIW RJ DWPRVI¨UH L KHOH OHMHP§OHW /HMHP§OHW
RYHUWDJHVQ\LVWDQGVDWPHGQ\EHKDQGOHGHWU¨JXOYHQ\PDOHGHY¨JJH
RJ ORIWHU Q\H LQVWDOODWLRQHU UHQRYHUHGH WRLOHWWHUEDGHY¨UHOVH RJ Q\W
NºNNHQ

$


&

6WRUSU¨VHQWDEHONRQWRUHMHQGRPL%LUNHUºGS§
Pt.ODUWLOQ\HOHMHUH

7,//(-(.RQWRU
%UHJQHUºGYHM$+RYHGE\J
%LUNHUºG
6DJVQU
$UHDO
UOLJOHMH
UOLJGULIW

Pt
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'HWWH OHMHP§O HU GH  Pt VRP HU KRYHGE\JQLQJ PRG
%UHJQHUºGYHM /HMHP§OHW GHU HU L  SODQ LQGHKROGHU EOD SU¨VHQWDEHO
UHFHSWLRQ RJ E§GH VWRUUXPNRQWRUHU VDPW PLQGUH FHOOHNRQWRUHU )UD
GHQQH E\JQLQJ J§U GHU  E\JQLQJHU EDJXG L KYHU VLGH GLVVH HU
LGHQWLVNHRJKYHUS§PtRJGLVVHNDQRJV§OHMHVKYLVPDQºQVNHU
πHUHPt+YHUE\JQLQJNDQOHMHVVHSDUDWHIWHUQ¨UPHUHDIWDOH
/HMHP§OHW RYHUWDJHV VRP GHW HU WLO XGEXGV SULVHQ RJ OHMHU P§ VHOY
LQGUHWWHPHGPLQGUHDQGHWDIWDOHVQ¨UPHUHPHGXGOHMHUbb
'HUHUJRGHSDUNHULQJVIRUKROGIRUDQE\JQLQJHQ

('&(UKYHUY3RXO(ULN%HFK1RUGVM¨OODQG
6GU-HUQEDQHYHM'
+LOOHUºG
7OI

)ORWNRQWRUL+HUOHY)¨OOHVWDJWHUUDVVHbb.DQ
RSGHOHVLOHMHP§O

7,//(-(.RQWRU
6PHGHKROP
+HUOHY
6DJVQU
$UHDO
UOLJOHMH
UOLJGULIW

Pt
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&HQWUDOWEHOLJJHQGHL+HUOHYXGOHMHVGHWWHWRWDOLVWDQGVDWWHNRQWRUS§
 VDO GYV ºYHUVW L HMHQGRPPHQ 'HU HU PXOLJKHG IRU DW OHMH KHOH
HWDJHQ S§ GH  NYP HOOHU HQ KDOY HWDJH S§  NYP 'HU HU
HOHYDWRUDGJDQJWLOOHMHP§OHWRJS§WDJHWHUGHUHQGHMOLJWDJWHUUDVVH
WLO HMHQGRPPHQV EUXJHU KYRU IURNRVWHQ NDQ Q\GHV L GHW JRGH YHMU
/HMHP§OHW EHVW§U DI NRQWRUHU L πHUH VWºUUHOVHU §EQH DUHDOHU JRG
IURNRVWVWXH PHG NºNNHQ RJ οQH WRLOHWIDFLOLWHWHU /HMHP§OHW NDQ
LQGUHWWHVHIWHUQ¨UPHUHDIWDOHPHOOHPQ\OHMHURJXGOHMHU'HUHUJRGH
JUDWLV SDUNHULQJVIDFLOLWHWHU IRUDQ HMHQGRPPHQ '(5 <'(6  L
5$%$7LOHMHIRUbb

)LQGπHUHORNDOHURJHMHQGRPPH
S§HGFGNHUKYHUY
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%XWLNVOHMHP§OLPLQGUHE\GHOVFHQWHUL+LOOHUºG

7,//(-('HWDLO

/HMHP§OHWNDQEHQ\WWHVWLOEXWLNNOLQLNEHKDQGOLQJHOOHUUHVWDXUDQWRJ
OLJJHUL+LOOHUºGE\NHUQHW¨WS§E\HQVKDQGHOVRJNXOWXUOLYRJPHGI§
PLQXWWHUV JDQJ WLO 6ORWVJDGH 6ORWVDUNDGHUQH RJ +HOVLQJºUVJDGH
)UHGHULNVERUJ6ORWELRJUDIFHQWHUPP'HUHUXQGHUPLQXWWHUVJDQJ
WLO+LOOHUºG6WDWLRQRJWLOWRUYHWPHGXGVLJWWLO)UHGHULNVERUJVORWVDPW
 PLQXWWHUV NºUVHO WLO +LOOHUºG PRWRUWUDοNYHM ,QGHKROGHU
LQGJDQJVSDUWLLSRUWHQWLOVWRUW§EHQWORNDOHS§FDPtPHGFD
PHWHU WLO ORIWHW RJ PHG IUD WUH VWRUH IDFDGHYLQGXHU YHQGHQGH PRG
+RVWUXSVYHMKHUIUDHUGHUDGJDQJWLOWREHKDQGOLQJVUXPVDPWPLQGUH
NºNNHQ WRLOHW VDPW EDJGºU XG WLO J§UGHQ PHG PXOLJKHG IRU 
SDUNHULQJVSODGVHU

)UHMDVYHM/HMHP§O
+LOOHUºG
6DJVQU
$UHDO
UOLJOHMH
UOLJGULIW

Pt
NU
NU

7HOHIRQ



%XWLNVOHMHP§OS§LDOWPtVRPNDQDQYHQGHVWLOVWºUUHXGYDOJVYDUHU
HNVHPSHOYLVNºNNHQHUHQJURVKDQGHOHOOHUPºEOHUVDPWHWODJHUS§
Pt )RUDQ RJ EDJYHG HMHQGRPPHQ HU L DOW HU  SDUNHULQJVSODGVHU
PHG IUL SDUNHULQJ S§  WLPH KYRU SDUNHULQJVSODGVHQ EDJ YHG
OHMHP§OHWNDQEHQ\WWHVJUDWLVLWLPHU
/HMHP§OHW LQGUHWWHV HIWHU GHQ Q\H OHMHUV ºQVNHU RJ RYHUWDJHV
Q\LVWDQGVDWHIWHUQ¨UPHUHDIWDOHb

'

0LQGUHHUKYHUYVOHMHP§OPLGWL+LOOHUºGVRPYLO
NXQQHEUXJHVWLOPDQJHIRUP§O

7,//(-('HWDLO
6ºQGUH-HUQEDQHYHM%677+
+LOOHUºG
6DJVQU

/HMHP§OHW HU EHOLJJHQGH L HQ PDUNDQW RJ PHJHW V\QOLJ HUKYHUYV RJ
EROLJXGOHMQLQJVHMHQGRP
,QGHKROGHU EXWLNVORNDOH PHG WU¨JXOYH S§ FD  Pt PHG WR
IDFDGHYLQGXHURJLQGJDQJGLUHNWHIUDJDGHQ
)UD EXWLNVORNDOHW HU GHU WUDSSH VRP OHGHU RS WLO HQGQX HW XGVWLOOLQJV
ORNDOH S§ FD  Pt RJ KHUIUD HU GHU XGJDQJ WLO J§UGHQ PHG
SDUNHULQJVSODGVHUVDPWHWIXQNWLRQHOWWHNºNNHQRJHWWRLOHW

*

6ODQJHUXSJDGH677+
+LOOHUºG
6DJVQU

UOLJOHMH

NU

$UHDO
UOLJOHMH
UOLJGULIW

7HOHIRQ



7HOHIRQ

$UHDO

Pt

('&(UKYHUY3RXO(ULN%HFK1RUGVM¨OODQG
6GU-HUQEDQHYHM'
+LOOHUºG
7OI

 XWLNVOHMHP§OS§LDOWPtEHOLJJHQGHPLGWL
%
+LOOHUºGFHQWUXP

7,//(-('HWDLO

Pt
NU
NU


6WRU V\QOLJKHG XG WLO 6ODQJHUXSJDGH RJ 0DUNHGVSODGVHQ VRP VNDO
EHE\JJHV PHG Q\W 6OHHS +RWHO RJ GDJOLJYDUHEXWLN L VWXHHWDJHQ
/RNDOHWHULQGUHWWHWPHGFDPtVDOJVDUHDOWLOHQWHQXGYDOJVYDUHU
GHWDLOHOOHUFDI«UHVWDXUDQWRJYHQGHUXGPRG6ODQJHUXSJDGHVDPW
LQGJDQJ IUD SDUNHULQJVSODGV S§ .ORVWHUYHM )UD ]LQNEHNO¨GW LQGJDQJ
HUGHUDGJDQJWLOVWRUWEXWLNVORNDOHPHGIDFDGHYLQGXHUIUDJXOYWLOORIW
RJPHGFDPHWHUVORIWVKºMGHORNDOHUQHYHQGHUSULP¨UWXGPRG
6ODQJHUXSJDGHRJKDUGHUIRUJRGEUDQGHIIHNW
'HU KºUHU OLJHOHGHV HQ N¨OGHU WLO S§ FD  Pt VRP HU YHOHJQHW WLO
ODJHU HOOHU DUNLY 'HU KºUHU FD  SDUNHULQJVSODGVHU WLO OHMHP§OHW
VRPHUSODFHUHWIRUDQLQGJDQJVSDUWLHWRJVNDOGHOHVPHGDQGHQOHMHU

)LQGπHUHORNDOHURJHMHQGRPPH
S§HGFGNHUKYHUY
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(UKYHUY3RXO(ULN%HFK
1RUGVM¨OODQG

7,/6$/*

6¨UGHOHVYHOEHOLJJHQGHLQGXVWULHMHQGRPPHG
VWRUV\QOLJKHGIUD)UHGHULNVVXQGVYHM

/DJHU3URGXNWLRQ
.LUNHEDNNHQ
9HNVº6M¨OODQG
6DJVQU
$UHDO
UOLJGULIW
3ULV
3ULVSUPt

Pt
NU
NU
NU

7HOHIRQ



(MHQGRPS§LDOWPtPHGJRGSDUNHULQJ(MHQGRPPHQHURSIºUW
VRP NYDOLWHWVE\JJHUL RJ HQHUJLULJWLJW PHG EOD WHUPRYLQGXHU
JXOYYDUPH L DOOH JXOYHQH L VWXHSODQ +HUWLO JRGNHQGW
XGVXJQLQJVDQO¨JJRGNHQGOLIWROLHXGVNLOOHUPY
(MHQGRPPHQ HU V¨UGHOHV JRGW LQGUHWWHW PHG E§GH Y¨UNVWHG VWRUW
VKRZURRP NRQWRU RJ VWRUW ODJHU  Pt VWRUW VKRZURRP PHG SRUW
 Pt Y¨UNVWHG PHG  KºMSRUWH S§  PHWHU  O\VH NRQWRUHU PHG
WLOKºUHQGHNºNNHQRJWRLOHW KDQGLNDSJRGNHQGW VWRUWPDQGVNDEVUXP
PHG EDG RPNO¨GQLQJ RJ WRLOHWIRUKROG VWRUW NºNNHQIURNRVWVWXH
WHNQLNUXPPHGEODQDWXUJDVI\Ubb+HUWLOVDOPHGVWRUJHQQHPJ§HQGH
ODJHUDIGHOLQJPHGVWRUHRYHQO\VYLQGXHUbb

&

7,/6$/*/DJHU3URGXNWLRQ
+DPPHUEDNNHQ
%LUNHUºG
6DJVQU

$UHDO
3ULV
3ULVSUPt
7HOHIRQ

('&(UKYHUY3RXO(ULN%HFK1RUGVM¨OODQG
6GU-HUQEDQHYHM'
+LOOHUºG
7OI

Pt
NU
NU


7,/6$/*%ODQGHW

0DUNDQWHMHQGRPS§PtEHOLJJHQGHL
+LOOHUºGVHUKYHUYVNYDUWHU

HMHQGRP

9ºOXQGVYHM
+LOOHUºG
6DJVQU
$UHDO
UOLJGULIW
3ULV
$INDVW
7HOHIRQ

0DUNDQW LQGXVWULHMHQGRP S§  P EHOLJJHQGH S§ KMºUQHJUXQG
PHGVWRUV\QOLJKHGL+LOOHUºGVHUKYHUYVNYDUWHU)XOGWXGOHMHWHMHQGRP
S§  P VWRU KMºUQHJUXQGb b (MHQGRPPHQ HU L GDJ ,QGUHWWHW WLO
Y¨UNVWHG PHGb b NRQWRU S§  VDO (MHQGRPPHQ XGE\GHV PHG
QXY¨UHQGH OHMHU JHQQHP πHUH §UWLHU PHG Y¨UNVWHG GHU EOD
VHUYLFHUHU 0$1 ODVWELOHU RJ EXVVHU (MHQGRPPHQ HU LQGUHWWHW PHG
 P VWRU Y¨UNVWHGVDIGHOLQJ PHG ORIWKºMGH RS WLO  PHWHU VDPW
LQGUHWWHW PHGb b  KºMSRUWHb b (MHQGRPPHQ KDU HQGYLGHUH NRQWRU RJ
ODJHUDIGHOLQJPHGEODbbNRQWRUUHFHSWLRQVDPWHNVWUDY¨UNVWHGS§FD
PPHGSRUWH

Pt
NU
NU
 



%UXJHUHMHQGRPL
%LUNHUºGV
HUKYHUYVNYDUWHU

9HOGLVSRQHUHWRJ
LQGπ\WQLQJVNODU
GRPLFLO

%UXJHUHMHQGRP EHOLJJHQGH ,
%LUNHUºGV HUKYHUYVNYDUWHU PHG
QHP DGJDQJ WLO +LOOHUºG
0RWRUYHMHQ (MHQGRPPHQ HU
SODFHUHW S§ KMºUQHW DI %ORNNHQ
RJ
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DB 1985089

DIEWE
DIAMANTKLINGE

DB 9124366

FÅ NEMT
OVERBLIK230 mm
MEDPr. stk.
XL-PRO.DK
2.869,-

JACK
RENSESERVIET
110 stk.

Pr. stk.

100,-

Pr. stk.

309,-

DB 2093159

FLISESKÆRERMASKINE
SILVER LINE 900 MM

FÅFÅNEMT
NEMT
OVERBLIK
OVERBLIK
MED
MED
XL-PRO.DK
XL-PRO.DK

DB 1882476

STANLEY FATMAX
ARBEJDSBORD

625,FÅ NEMT
OVERBLIK
MED
XL-PRO.DK

SMARTPHONE,
TABLET OG PC

Med XL-PRO.DK har du altid dit lokale XL-PRO
lige ved hånden, uanset om du er på byggepladsen
eller hjemmekontoret.

d XL-PRO.DK har du altid dit lokale XL-PRO
Med
XL-PRO kan
du…om du er på byggepladsen
ved
hånden,
uanset
Bestille et bredt udvalg af proff-varer
r hjemmekontoret.

Pr. stk.

FÅ NEMT
OVERBLIK
MED
XL-PRO.DK

340,-

VIRKER PÅ
SMARTPHONE,
TABLET OG PC

Med XL-PRO.DK har du altid dit lokale XL-PRO
lige ved hånden, uanset om du er på byggepladsen
eller hjemmekontoret.

VIRKER PÅ
SMARTPHONE,
TABLET
VIRKEROG
PÅPC

anne rekvisitioner, ordrer og favoritlister
e prislister – med og uden din aftale
ølge forbruget på den enkelte byggesag
e datablade og montagevejledninger

STANLEY
FOLD-UP
SAVBUK

Sammenklappeligt

Pr. stk.

Danne rekvisitioner, ordrer og favoritlister
Se prislister – med og uden din aftale
d XL-PRO
kan du…på den enkelte byggesag
Følge forbruget
estille
bredt udvalg
af proff-varer
Seet
datablade
og montagevejledninger

DB 1506454

på de nye
og få go

XL-BYG

Med XL-PRO kan du…
• Bestille et bredt udvalg af proff-varer
• Danne rekvisitioner, ordrer og favoritlister
• Se prislister – med og uden din aftale
• Følge forbruget på den enkelte byggesag
• Se datablade og montagevejledninger

Bliv klogere
på de nyeste løsning
og få gode tips på

XL-BYG.dk/pro
Bliv klogere

- eller tilme
nyheds

VIRKER PÅ
SMARTPHONE,
TABLET OG PC

- ellerpå
tilmeld
dig vores
de nyeste
løsning
nyhedsbrev
på tips på
og få gode

XL-BYG.dk/
XL-BYG.dk/pro
nyhederpc

- eller tilmeld dig vores
nyhedsbrev på

XL-BYG.dk/
nyhederpc

VIRKER PÅ
SMARTPHONE,
TABLET OG PC

Med XL-PRO.DK har du altid dit lokale XL-PRO
lige ved hånden, uanset om du er på byggepladsen
eller hjemmekontoret.
Med XL-PRO kan du…
• Bestille et bredt udvalg af proff-varer
• Danne rekvisitioner,Alle
ordrer
og favoritlister
priser
er inkl.
• Se prislister – med og uden din aftale
• Følge forbruget på den enkelte byggesag
• Se datablade og montagevejledninger

Bliv klogere
på de nyeste løsning
og få gode tips på

XL-BYG.dk/pro

- eller tilmeld dig vores
nyhedsbrev på

moms og gælder t.o.m. torsdag d. 30. april 2020
XL-BYG.dk/
nyhederpc

