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De sætter byens fedeste steder på kortet
Pernille Olsen og Marie Bennike har lavet et kort over unikke, lokale caféer og hængud-steder i Indre By. »Det er steder, vi 100 procent kan stå inde for,« siger de. 6

Er du håndværker
og træt af kedelig frokost???
Mors madpakke
tilbyder en fast frokost
ordning, med lækkert
smørrebrød, lune retter
om fredagen, med fri
levering til skurvognen.

Mors madpakke
Sneppevej 2 st th
Tlf 31 20 47 81
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Catering efter aftale.

Mandag - fredag
Lørdag & søndag

Debat: Udskift
betonklodser med
blomsterkrukker 8

kl. 11-22
kl. 12-22

www.cafeleo.dk
Tlf. 3315 4020
Sølvgade 2,
1307 København K
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Bio Pizza e Delicato
Dal 1995
Tradizionale e qualità
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21 ÅRS FØDSELSDAG TILBUD:
Køb 1 valgfri pizza og få 1 gratis Leo’s vand

LETTE RETTER
i caféen

100,-

FREDAGSJAZZ / COPENHAGEN FRIDAY
Fredag d. 26/5, kl. 18.00-20.00, fri entré

Caféen har åbent fra kl. 12.00 hver dag. Restauranten har åbent fra kl. 17.30 Mandag-Lørdag.

Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have
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På grund af metrobyggeriet på Rådhuspladsen har det i mange år ikke været muligt at bruge Vester Voldgade til at komme frem og tilbage mellem Nørre Voldgade og Stormgade
i bil. Kun cykler og gående har kunnet passere bag metrobyggepladsen, og det har skabt væsentlig mere fred for biler i Vester Voldgade. Fotos: Martin Sørensen

En permanent lukning af Vester
Voldgade blev skudt til hjørne
TRAFIK. Det bliver en beslutning, der tidligst kan tages til budgetforhandlingerne i efteråret,
vedtog Teknik- og Miljøudvalget og sendte forvaltningen tilbage til tegnebordet.
AF FRANK S. PEDERSEN
red@cityavisen.dk

FREDELIGT: Siden Metro-byggeriet på Rådhuspladsen tog fart
i 2010 har Vester Voldgade været spærret for bilkørsel mellem Vestergade og Strøget. Og
hvis det stod til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell
(EL), så skulle det også fortsætte sådan, når byggepladsen
forlader stedet.
»Med en ny cykel- og gangforbindelse over havnen ved
Langebro i 2018 kommer titusindvis af cyklister og fodgængere til at bevæge sig op og ned
ad Vester Voldgade, og når metroen står færdig i 2019, kommer Rådhuspladsen og Vester
Voldgade til at være et mylder
af gående og cyklende. Det nytter simpelthen ikke at prioritere pladsen til biler, som vil

skabe en barriere for de bløde
trafikanter. Vi bør holde bilerne på de overordnede veje og i
stedet udnytte muligheden for
at lade Rådhuspladsen, Strøget og Vester Voldgade smelte
sammen og invitere mere til
ophold,« siger Morten Kabell
i en pressemeddelelse, hvori
han også konkluderer, at Vester Voldgade ikke er nødvendig for biltrafikken.

Ingen penge
Det var inden mandagens møde i Teknik- og Miljøudvalget.
Her var der lagt op til en
beslutning om, at fredeliggøre Vester Voldgade permanent
for gennemkørende bil- og bustrafik fra Vestergade til Lavendelstræde.
Men udvalget enedes om, at
man alligevel ikke var klar til
at tage den beslutning endnu.

»Det kunne vi ikke, for det
koster jo penge, og det er ikke sådan, at vi har en pose
penge liggende,« forklarer udvalgsmedlem Lars Weiss (S).
Forvaltningen havde vurderet,
at projektet ville koste 12 millioner kroner.
Derfor blev forslaget sendt
tilbage til embedsmændene,
der fik til opgave at lave et budgetnotat til efterårets budgetforhandlinger.

Bredere viden efterlyses
Lars Weiss efterlyser efter mødet også et bedre beslutningsgrundlag end det, der blev lagt
frem til mandagens møde. Selv
om der var udarbejdet en analyse med flere scenarier for forskellige løsninger.
»Jeg havde håbet man var
gået bredere ud, end lige at
koncentrere sig om Vester
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Voldgade, der jo har betydning
for trafikken i hele Middelalderbyen,« siger Lars Weiss.
Et andet problem er de forslag til vendepladser, der er peget på i analysen, mener han.
»Der er jo mange turistbusser i området. Der er lagt op til,
at der enten skal tages plads
fra lunden eller fra Regnbuepladsen og det vil jeg ikke være med til«, siger Lars Weiss.

Politi for gennemkørsel
Politiet har også fået lov at forholde sig til Vester Voldgades
fremtid, og hos ordensmagten
glæder man sig til gennemkørsel igen bliver muligt:
’Den motorkørende trafik i
Stormgade har i gennem flere år haft massive problemer
med fremkommeligheden med
store kødannelser, navnlig på
Stormgade - Stormbroen - Vin-

En permanenet lukning af vejen og en vendeplads for busser er
et af de scenarier Viatrafik har analyseret på for kommunen.
debrogade-strækningen til følge. Ud fra et færdselsregulerende synspunkt vil det derfor være ønskeligt, at denne
situation bringes til ophør så
hurtigt som muligt, hvilket må
forventes at kunne ske ved me-

trobyggeriets afslutning. Herefter vil den motorkørende
trafik igen få mulighed for at
svinge til højre ad Vester Voldgade, altså væk fra Stormgade,’
skriver politiet i sin udtalelse
om sagen.

Mediecentret Frederiksberg . Dirch Passers Alle 27, 1 . 2000 Frederiksberg
Tlf. 33 88 88 88 . www.cityavisen.dk
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URMAGEREN

Drama ved Kvæsthusmolen
var heldigvis en øvelse

Dronningens Tværgade

Læs avisen på
din smartphone

Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk

BEREDSKAB. Politi, brand- og redningsfolk testede mandag aften
samarbejde og redningsteknik ved en storstilet øvelse i Københavns Havn.

CityAvisen
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AF CHRISTIAN M. OLSEN



cmo@minby.dk



BEREDSKAB: Politi, brandvæsen og ambulancer var massivt til stede ved Kævsthusmolen mandag aften. Sågar
en helikopter svævede over
havneløbet.
Heldigvis var der blot tale
om en øvelse.
»Vi tester lige nu, hvordan
beredskabet arbejder sammen
i forbindelse med en ulykke på
havet. Scenariet er, at to store turistbåde støder sammen
midt i havnen. Og det er selvfølgelig meget aktuelt,« sagde vagtchef Henrik Stormer
til Ekstra Bladet med henvisning til den ulykke, er skete på
vandet for godt to uger siden,
hvor en vandscooter påsejlede
en sejlbåd.
Ulykken, der skete ved Langebro, der kostede to amerikanske kvinder livet.
Øvelsen fandt sted i forbindelse med kongressen
EMS2017, European Emergency Medical Services 2017,
hvor den nyeste forskning inden akutmedicin bliver præsenteret.
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Overblik over ugens bedste tilbud
Der var tale om en ny type
øvelse med bl.a. dykkere i
vandet. Foto: Sarah Christine
Nørgaard/Scanpix
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Stilrent og moderne

FORNY
DIN BOLIG MED MAT
TRÆBESKYTTELSE
Det matte udtryk er med til at gøre huset,
hegnet, carporten eller skuret stilrent
og moderne, og farverne står flot,
når sommersolen skinner på
dit træværk.

Trenden går i øjeblikket mod matte
overflader i mode, interiør og biler –
og nu kommer den matte trend også
til vores udendørs overflader. Derfor
har GORI lanceret en træbeskyttelse, som kan give dig det matte
look på dine træoverflader.
GORI 99 Mat er velegnet til både
nyt og tidligere behandlet træværk,
så der er mulighed for at bruge
produktet, ligegyldigt om du har
bygget et helt nyt skur, eller om
det gamle hegn bare trænger til
en opfriskning. Træets matte
effekt skaber et afdæmpet og mere
naturligt udseende end klassisk
træbeskyttelse med høj glans.
Derfor passer det matte look flot
ind i de naturlige omgivelser.

beskyttet i optil 15 år, forudsat at
det, der behandles, er af en velegnet kvalitet og er forbehandlet,
som det anbefales i GORI Håndbog.
Håndbogen kan du hente gratis på
GORI.dk eller hos din farvehandler.

Holdbarhed op til 15 år
GORI 99 Mat er en dækkende
træbeskyttelse af samme gode
kvalitet, som du allerede
kender fra GORI. Træet bliver

Optimal beskyttelse af træværket
GORI 99 Mat er lavet på en Slow Release-teknologi, som giver dig den
optimale beskyttelse mod skimmel
og belægningerpå overfladen.

Mal træværket i din yndlingsfarve
Drømmer du om træværk i klassisk
svenskrød eller smuk mørkegrøn,
kan du få udtrykket med GORI 99
Mat, der findes i to standardfarver:
110 Kridt og 305 Kulsort, men kan
blandes til lige den farve, du har
lyst til hos din farvehandler. På
GORI’s farvekort, som du finder hos
din farvehandler, kan du se udvalget af farver og få hjælp til det helt
rigtige farvevalg.

Teknologien gør, at de aktivestoffer,
der beskytter træet, kun frigives i
fugtigt vejr. SR-teknologien beskytterderfor dit træværk intelligent,
når vejret kræver det.

Få tips til
træbeskyttelse med
GORI Håndbog, som
du kan hente gratis på
Gori.dk eller hos din
farvehandler.

Om GORI 99 Mat
r0QUJMÇSTIPMECBSIFE
r4SMJHWFMFHOFUUJMOZUUSWSL
r(JWFSFLTUSFNMBOHCFTLZUUFMTFNPEWFKSFUTQÇWJSLOJOHFS
r43UFLOPMPHJHJWFSFLTUSBCFTLZUUFMTFNPETLJNNFM
og belægninger på overfladen.
r'JOEFTJNBOHFGBSWFS
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//// KORT NYT
Plan lagt for flere træer i København

Giv et praj
6W¡GHUGXSnHWKXOLYHMHQHOOHUF\NHOVWLHQOLJJHUGHUDIIDOGHOOHUDQGHWRJÁ\GHU
eller oplever du andre fejl eller mangler på eller ved byens gader og veje, kan
du melde det ind på www.givetpraj.kk.dk. Du kan også melde det ind via din
smartphone via app’en Giv et praj KBH, som både fås til iPhone og Android.
Oplever du generende støj fra caféer, restauranter, spillesteder, natklubber,
diskoteker eller barer, kan du torsdage, fredage og lørdage ringe til Københavns
Kommunes vagttelefon på tlf. 33 66 25 85 mellem kl. 21.00 – 03.00.
Oplever du generende støj fra gaden, såsom højlydt snak, råben og musik, kan
du kontakte politiet på tlf: 33 14 14 48.

Læs mere om de aktuelle sager i Indre By
og deltag i debatten på indrebylokaludvalg.kk.dk

GRØNT BYLIV: 27.704 træer kan flytte ind i København, hvis politikerne vil finde pengene til dem. Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt en træprioriteringsplan for de næste tre år.
Særligt gadetræer er efterspurgt af københavnerne, men de
er også dyre.
København skal opleves som en grøn by. Det har politikerne
i Borgerrepræsentationen vedtaget. For at nå i mål med ønsket
har Teknik- og Miljøforvaltningen fremlagt en træprioriteringsplan for de næste tre år.
Skal København nå at plante 100.000 træer som planlagt frem
mod 2025, skal der rykkes på den grønne dagsorden. Men træerne har også en pris, bogstaveligt talt. Forvaltningens plan
for knap 28.000 træer har nemlig en prislap på 323,7 mio. kr..
Det afskrækker dog ikke teknik- og miljøborgmester Morten
Kabell (EL):
»Der er bred politisk enighed om, at vi skal have en grønnere
by, og det samme er efterspurgt af københavnerne. Derfor vil
det også være naturligt at finde pengene til at føre drømmene
om et grønnere København ud i livet. Jeg vil gerne være
med til at finde pengene til at få taget næste skridt
over de næste tre år, og jeg håber da, at de andre partier vil vise sig at være lige så grønne
ved forhandlingsbordet i efteråret, som
de går og bryster sig af,« siger Morten Kabell.
Årsagen til det store investeringsbehov skyldes, at særligt
gadetræer, som er meget efterspurgt af københavnerne, har
en enhedspris på 75.000 kroner.
Det skyldes, at det generelt er
dyrere at plante et træ på et fx
asfalteret areal sammenlignet med
et græsareal. På gader er det også
nødvendigt at tage hensyn til, hvad
der ligger af forsyningsledninger i
undergrunden.
Det vil dog ikke give mening at pille
gadetræerne ud af planen, mener Morten
Kabell, selvom de knap 4000 foreslåede gadetræer samlet set har en pris på
over 290 millioner kroner. jadi

Rådhusstræde 13 | 1466 København K | 60378058 | indrebylokaludvalg@okf.kk.dk | indrebylokaludvalg.kk.dk | facebook.com/indrebylokaludvalg

HÄSTENS LIMITED EDITION
D e n Pe r fe k t e N a t u r l i g e S ø v n

N U 3 4 . 9 0 0, -

( V E J L . 47, 2 9 0, - )

Tilbuddet gælder til og med den 6 juni eller så længe lager haves.

FUL F I L L I NG DR EA M S S I NC E 18 52
FREDERIKSBERG ANTON DAM, GAMMEL KONGE VEJ 90, 1850 FREDERIKSBERG C, 33 24 22 17
HILLERØD SLOTSGADE 49, 3400 HILLERØD, 36 72 00 40
KØBENHAVN CITY KR. BERNIKOWS GADE 6, 1105 KØBENHAVN K, 33 24 22 17
LYNGBY NØRGAARDSVEJ 1, 2800 LYNGBY, 36 72 00 40
RØDOVRE ROSKILDEVEJ 301, 2610 RØDOVRE, 36 72 00 40

H A S T E N S .C O M

ARKIVFOTO: DAN MØLLER

Cykeltilfredsheden
er stigende
LÆSKENDE: Københavns Kommunes investeringer i cykelområdet betaler sig, hvis
man spørger københavnerne.
I kommunens seneste cykelredegørelse kan man se, at københavnernes tilfredshed er
gået fremad på alle parametre, Teknik- og Miljøforvaltningen har målt på siden 2008. Der
er dog fortsat plads til forbedring, og den er nødvendig, mener teknik- og miljøborgmester
Morten Kabell:
»Cykelredegørelsen viser, at
der er nødvendigt med øgede
investeringer, hvis vi skal have flere til at tage cyklen i stedet for bilen, og det er særligt
vigtigt, når vi bliver så mange
flere københavnerne de kommende år,« siger Kabell (EL) i
cmo
en pressemeddelelse.
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COLLECTION
UDSTYR FOR 50.000 KR.*
UDEN MERPRIS!

SKYHØJ LUKSUS TIL SKARPE PRISER

EKSTRA 10.000 KR. I RABAT
Gælder kun i maj eller så længe lager haves

COLLECTION UDSTYR
FOR 50.000 KR.* UDEN MERPRIS!
• Metallak
• 16” alufælge ”Quartz”
• Bi-zone Klimaanlæg
• Navigation**
• P-sensor, bag

• Multifunktionslæderrat
• i-Cockpit med 9,7”
touchskærm
• Regnsensor og lyssensor
• Mørktonede ruder, bag
• og meget mere

PEUGEOT 308 SW COLLECTION
1.6 BlueHDi 120 hk

NU KUN 239.990

kr.

PRIS INKL. RABAT

• 31,3 km/l • Halvårlig ejerafgift 590 kr.
A
31,3 km/l. CO2 85 g/km. Prisen er ekskl. lev. omk. 3.880 kr. *Værdi af udstyr ift. Access. **Original navigation har ikke dansk tale.
Den viste bil er en 308 SW Allure fra 299.990 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Gælder så længe lager haves.
++

Klassens største bagagerum med oceaner af plads. Minimalistisk og prisbelønnet Peugeot i-Cockpit med 9,7” touchskærm og indbygget
navigation**. Stilrent design udført i eksklusiv ﬁnish og høj kvalitet. Overlegen motor med 120 hk og hele 31,3 km/l. Med en 308 SW
Collection gør du et fornuftigt bilkøb, der indfrier selv de højeste forventninger. Collection-modellen kommer endda med masser af lækkert
udstyr til en værdi af hele 50.000 kr.

PEUGEOT 308 SW

Instagram:
Henrikwesselas
Facebook:
PassionatePeople
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De har hjertet på rette steder
KORT. To unge kvinder har sat hjerter på København. Det skal hjælpe turister til at finde lokale,
unikke cafeer og butikker. Men vi andre københavnere kan også opdage steder, vi ikke kendte.
AF ANJA BERTH
abe@minby.dk

HJERTEBLOD: Det begyndte i
Rom. Pernille Olsen, 28 år, var
for et par år siden med sin familie i Rom. Ingen havde været
der før, og derfor hentede Pernille Olsen en app med vejviser
til lokale steder. De fandt et pizzeria, som Pernilles mor først
rynkede på næsen ad, men
hurtigt måtte overgive sig til,
at det var et helt særligt og meget unikt sted. Opskriften var
den særlige app, hvor romere
havde udvalgt spots og steder,
og Pernille fik straks ideen.
»Jeg tænkte, at det må man
kunne gøre i København – lave et kort over steder, som turister ikke normalt ville søge
hen til, fordi de ligger lidt uden
for de klassiske seværdigheder,« siger Pernille Olsen.
Vi møder hende og kollegaen Marie Bennike, 29 år, på
Petrol i Istedgade, der også er
på kortet over hjertesteder på
Vesterbro.

Langt fra havfruen
Og det er små, unikke steder,
der ikke ligger lige på alfarvej.
»Vi mener, at København
har meget mere at byde på
end kanalrundfart, Den Lille
Havfrue og Tivoli. Vi vil gerne
vise turisterne de unikke steder, der bare ligger lige rundt
om hjørnet, men som man ikke opdager, hvis det er første
gang, man er i København,« siger Pernille Olsen.
Det er de to kvinder selv, der
har fundet frem til de steder,
som er med på kortene.
»Vi har vadet op og ned ad
gader og kørt rundt og banket
på døren hos de steder, som har
en særlig plads i vores hjerte.
Det er steder, som vi 100 procent kan stå inde for, fordi vi
ved, at kaffen er god, eller der
er en særlig stemning og de
folk, der ejer steder, er drevet
af energi og lyst. Det er ikke
kædecaféer – det kan folk selv
finde,« siger Marie Bennike.
City Hearts, som det lille firma hedder, blev stiftet i 2016,
og der er foreløbig tre kort. Ét
på Vesterbro, ét på Nørrebro og

Pernille Olsen og Marie Bennike har finkæmmet København for lækre og unikke steder, som turister og københavnere bør opdage. Nyhavn
tiltrækker mange turister, men gå en tur ned ad sidegaden og find små lokale perler, opfordrer de to iværksættere. Foto: Michael Paldan
ét i City. Kortene er gratis og
ligger på hoteller og turistkontorer. Og ud over kortet med
hjerter, der viser vej til stederne, er der en kort, men præcis
beskrivelse af hvert enkelt sted
på engelsk.

Kvalitetsstempel
»Men selvom det primært er
til turister, tænker vi også, at
københavnere kan få stor glæde af det ved at se steder, de
måske ikke kendte. Man tror,
man kender sin by, men måske
har man overset en superfed
café om hjørnet,« siger Marie
Bennike.

Det er de udvalgte steder, der
betaler for at være med på
kortet, men det er meningen,
at kortet skal revideres hvert
år, så der kommer nye, unikke
steder på – og andre ryger ud.
»Man kan sige, at det at være på City Hearts er et kvalitetsstempel. Vi tjekker løbende, at det stadig er anbefalelsesværdigt, og på den måde tror
vi ikke, at man bliver skuffet.
Vi vil i øvrigt også meget gerne høre fra københavnere, der
har tips til steder, som vi bør
have med på kortene, for der
åbner jo hele tiden nye,« siger
Marie Bennike.

Kortene omhandler caféer,
barer, restauranter, shoppesteder og underholdning.
I City er der en overraskelse
i Nyhavn, hvor de to iværksættere trods alle odds har fundet
et unik sted, nemlig Nyhavn
Bodega i Lille Strandstræde.
»Det var lidt en overraskelse, for Nyhavn virker meget
turistet og bodega sender tankerne et andet sted hen. Og så
er det et fantastisk vin-hængud-sted,« siger Marie Bennike.

Ud til flere bydele
Det er i høj grad de to kvinders
egne sparebøsser, der har måt-

tet lade livet for projektet. Pernille Olsen selv står for layoutet og grafikken, og butikkerne
betaler så for at være med. Lige nu kan det lige løbe rundt
for de to iværksættere, men de
håber at brede konceptet ud til
flere bydele og dermed få større økonomisk grundlag.
City Hearts er også på Facebook og Instragram, og på
Facebook er der portrætter
af folk i bydelene.
»Vi kan mærke en interesse
blandt københavnerne, for ud
over kortet, får de en fortælling
om et menneske i deres bydel,«
siger Pernille Olsen.

Fakta
CITY HEARTS
■ Pernille Olsen,  år, Valby
■ Marie Bennike,  år, Holte
■ De stiftede City Hearts i 
■ Foreløbig tre kort over
steder, der fortjener et hjerte.
Flere bydele er på vej.
■ Kortene er gratis og på engelsk,
men på Facebook og Instagram
er der også danske beskrivelser.
Kilde: Cityhearts
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//// KORT NYT
Så er der vand i vandposten
LÆSKENDE: Byens vandposte
er nu åbne for sommeren. Ved
vandpostene kan du nyde en
tår koldt drikkevand – helt
gratis og med god samvittighed overfor miljøet.
»Det er langt billigere at
slukke tørsten i vand fra hanen
end vand på flaske, og så batter det i vores CO2-regnskab.
København har et ambitiøst
mål om at være verdens første CO2-neutrale hovedstad i
2025, så jeg kan kun opfordre
alle til at bruge byens vandposte og være med til at gøre en
forskel,« siger Frank Brodersen fra HOFOR, HovedstadsPR-FOTO: HOFOR
områdets Forsyningsselskab.
I Indre By er der vandposte
på blandt andet Havnegade, Højbro Plads, Gråbrødre Torv, i
Nyhavn og ved Rundetårn.
cmo

København lukker for varmen
ENERGI: Københavns Kommune deltager igen i år i den landsdækkende kampagne ’Sommerluk 2017’, hvor fjernvarmen lukkes i maj og åbnes igen den 15. september.
Ved at lukke for varmen i sommerperioden kan kommunen
spare ca. fem procent af de årlige energiudgifter i en ejendom.
Målet er at sommerlukke på halvdelen af kommunens ejendomme og fordoble besparelsen fra 2016 – og derved spare tre
millioner kroner.
Københavns overborgmester går forrest i ’Sommerluk
2017’-kampagnen:
»København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Derfor sommerlukker vi naturligvis for fjernvarmen
i kommunens bygninger. Jeg vil gerne opfordre alle københavnere og private bygningsejere til at gøre det samme – der er gevinst for både privatøkonomi og klima,« siger overborgmester
cmo
Frank Jensen i en pressemeddelelse.

Gratis undervisning
i svømning
HAVNEN: Københavnere og byens besøgende har denne sommer en unik mulighed for at
blive bedre svømmere og lære
at svømme i åbent vand. Fra
fredag den 2. juni og resten af
badesæsonen er der fire ugentlige træninger i Københavns
Havn – gratis og uden tilmelding. Instruktører fra Hovedstadens Svømmeklub står klar
på kajkanten i Havnebadet Sluseholmen og ved badezonen
Halfdansgade på Islands Brygge. De åbne træninger er en
del af optakten til EM i svømning, der løber af stablen i Royal Arena til december.
Kultur- og fritidsborgmester
Carl Christian Ebbesen (DF)
ser store muligheder i tilbuddet:
»EM i svømning er en stor
begivenhed for hele SvømmeDanmark. Derfor er jeg glad
for, at vi kan tage forskud
på festlighederne med gratis
svømmetræning i Københavns
Havn. Byens værtskab for internationale mesterskaber
skal give mening og værdi for
borgerne, og derfor inviterer
vi alle til selv at prøve kræfter med svømning i vores fantastiske havn,« siger han i en
cmo
pressemeddelelse.

HAR DU SVÆRT VED AT
HØRE I SELSK ABER?

Invitation til affaldsansvarlige og
viceværter i Københavns Kommune

INFOMØDE
om ny affaldsordning
i etageejendomme

Kom og få information om den nye
affaldsordning til bioaffald, der bliver
rullet ud i København fra august.
På mødet kan du stille spørgsmål til
affaldskonsulenter fra Teknik- og Miljøforvaltningen, se de nye beholdere og
få informationsmaterialer med hjem.
Der vil være drikkevarer og økopølser.
TID OG STED
Den Blå Salthal (Amager)
Amager Strandvej 1-3
Torsdag 15. juni kl. 14-17
Fri parkering

Nørrebrohallen (Nørrebro)
Multisalen, indgang fra Mimersgade
Tirsdag 20. juni 14-17
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet
senest onsdag 7. juni på
infoamager@tmf.kk.dk
eller infonorrebro@tmf.kk.dk
d LiNX
Kom ind og prøv de smarte ReSoun
Mic
lti
apparater og ReSound Mu
fra danske GN Hearing
Med ReSound Multi Mic kan du høre din elskede i en
støjende restaurant, en foredragsholder på afstand eller
et familiemedlem fra bagsædet af din bil.
Ligesom du kan bruge den som en bordmikrofon eller
få lyd streamet fra næsten enhver lydkilde direkte til dine
høreapparater.
Audiovox Mobile Hørecenter i hele Danmark
Tlf. 3940 1050 - www.audiovox.dk

Ballerup Hørecenter WTC 3.20-1
Bagsværd Hørecenter
Charlottenlund Hørecenter
Frederiksberg Hørecenter

Greve Hørecenter
Herlev Hørecenter
Solrød Hørecenter
Østerbro Hørecenter
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Debat

Bland dig i debatten

SKRIV: City Avisen tilstræber en levende og konstruktiv debat om de lokale forhold i København K, og
vi opfordrer derfor alle borgere til at give deres mening til kende. Har du lyst til at deltage i debatten,
kan du sende dine holdninger og meninger på e-mail til red@cityavisen.dk. Redaktionen prioriterer
debatsiderne i avisen og forbeholder sig ret til at forkorte læserbrevene. Læserbreve må max. være på
250 ord. Husk, at debatindlæg skal være forsynet med navn og adresse. Send gerne portrætfoto med.

Kummer kan
forskønne

Strøget skal være for
alle – også kunder i bil

…Debat

…Debat

NIELS WALLØE

CECILIA LONNINGSKOVGAARD (V)

Hammerensgade

Medlem af Borgerrepræsentationen

BYRUM: Rundt omkring i indre
by er der anbragt nogle ualmindelig grimme betonklodser, som skal stoppe lastbiler,
der er på gale veje. Ud over det
æstetiske er det også spørgsmålet om disse klodser effektivt kan stoppe en stor lastbil.
Under et nyligt besøg i Cannes, Frankrig, så vi en meget
mere dekorativ udgave af lastbilstopklodser. Det foreslås
derfor, at kommunen fjerner
de grimme betonklodser og
erstatter dem med store kummer, som dels ser ud til at kunne stoppe store lastbiler og som
kan beplantes med planter, der
passer til vort klima, og dermed forskønne bybilledet.

FLEMMING STEEN MUNCH (V)

ARKIVFOTO

Medlem af Borgerrepræsentationen

TRAFIK: Morten Kabell (EL) er
som byens teknik- og miljøborgmester også borgmester
for både biler og cykler.
Derfor er det hverken groft
eller desperat, som MortenKabell skriver i et læserbrev 10.
maj her i avisen, at forvente,
at forvaltningens udspil til en
ny og bedre Strøggade indeholder hensyn til flere trafikformer og ikke mindst til erhvervslivet.
Vi ønsker ikke at tidsbegrænse parkeringspladserne
omkring Strøget til 15 minutter.

Grimme betonklodser kan erstattes af kønne kummer, som
her i Cannes, foreslår Niels Walløe. Privatfoto

Hver 3. dansker
har været udsat for
cyberkriminalitet
Kilde: Udgangspunkt i Digitaliseringsstyrelsens analyse:
”Danskernes informationssikkerhed”, marts 2017

Få YouSee Bredbånd med indbygget sikkerhed
Koncentrer dig om al den underholdning, der venter online. Så klarer YouSee Sikkerhedspakken resten.
Sikkerhedspakken sørger for, at du kan:
Beskye børnene på neet
Gå på netbank uden bekymringer
Få eﬀektiv antivirus
Shoppe trygt og sikkert online

50 Mbit bredbånd + sikkerhedspakken
Pris 269 kr./md.
Mindstepris i 6 mdr. 1.345 kr.
Første måned og opreelse

0,-

Besøg yousee.dk eller YouSee-butikken
Tilbud gælder til 27.06.17 for nye bredbåndskunder på udvalgt hastighed. 6. mdr. binding. Vi leverer ikke alle hastigheder overalt og nogle steder forudsæer det YouSee Tv. Levering
forudsæer en brugbar ledningsvej og stik på adressen. Priser for teknikerinstallation og gravning ﬁndes på yousee.dk/priser. Prisen forudsæer betaling via Automatisk Kortbetaling.
Ellers 9,75 kr./regning via BS el. 49 kr./regning via manuel betaling. Forudsæer tilmelding til e-mailkommunikation, ellers opkræves et gebyr på 29 kr./md. Se yousee.dk
Award winning product: Sikkerhedspakken har vundet ﬂere priser. For mere info se: www.fsecure.com/da_DK/web/home_dk/awards

Det gør Kabell, og han ser allerhelst bilerne helt ud af byen,
mens vi i Venstre gerne ser, at
kunder i bil får mulighed for
at benytte forretningerne på
Strøget. Det er godt, både for
de borgere, som har svært ved
at komme rundt til fods eller
på cykel, og for butiksejerne,
som vel gerne ser så stort et
kundegrundlag på Strøget som
muligt.
Kabell har tilsyneladende
ikke blik for, at der er københavnere, der har brug for at
transportere sig i bil. Skal alle gangbesværede ud af byen,
hvis det står til Enhedslisten?

AWARD
WINNING
Product
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ANNONCE

EN LETTERE
HVERDAG
Ganske almindelige
mennesker giver hinanden
en hjælpende hånd med
indkøbene. Det er tanken bag
app'en REMA 1000 med Vigo
– og den er allerede en stor
succes.
Lad os hjælpes ad og gøre
tilværelsen en lille smule lettere for
hinanden. For lad os da bare være
ærlige – en gang imellem er det
bare umuligt, at få hverdagen til
at hænge sammen. Måske tager
arbejdet længere tid end beregnet,
så det er svært at nå både at
handle og hente barnet i pasningsordningen, det kan også være, at
du er passiviseret i lænestolen med
en forstuvet fod, eller også er der
en helt tredje årsag til, at du har
brug for hjælp til at få handlet og
leveret dine fornødne dagligvarer.
Og mon ikke en del kan nikke
genkendende til, at der i den

forbindelse nogle gange ryger lidt
vel meget take-away på middagsbordet? Ikke et ondt ord om det,
men hvis det er fordi, du ikke har
haft tid eller mulighed for at få
købt ind, og du ved, at alle i familien
kommer til at ”skrige af sult”, er
app'en REMA1000 med Vigo et
glædeligt bekendtskab.
Det er den også for dig, der måske
befinder dig i den anden ende af
skalaen, og er den der har tiden

Hvad er radius ift. udbud af
opgaver, når man er til fod,
på cykel eller i bil?
Radius fra butikken:
Til fods: 2 km
På cykel: 5 km
I bil: 25 km

Har du tid, lyst og overskud
til at hjælpe andre – og lyst til
at tjene lidt ekstra? Så kom
ombord og vær med til at
rulle deleøkonomien ind i den
lokale dagligvare-handel.
Se mere på Vigo.dk

og overskuddet til, at hjælpe et
medmenneske med at få klaret
indkøbene – og så kan du oven i
købet tjene lidt på dit overskud og
hjælpsomhed.
Hvad er REMA 1000 med Vigo?
Den deleøkonomiske tjeneste og
digitale platform der ligger bag
REMA1000 med Vigo er udviklet
af discountkæden REMA1000,
og idéen er, at hvis man har brug
for hjælp til sine indkøb, kan de,
der alligevel er i REMA1000 for at
handle, vælge at købe ind for dig
og aflevere varerne på vejen. Hvis
du selv har tid og overskud, er det
måske dig der tjekker, hvem i dit
nærområde der har brug for hjælp
til indkøb og tager opgaven. Man
kan tjene en skilling på at være
hjælpsom, men det er sjældent
pengene der er drivkraften og
årsagen til tjenestens store succes.
Det er snarere det logiske i, at de

som har tid og lyst til at hjælpe
andre med de daglige indkøb, når
de alligevel handler i REMA1000,
nemt kan gøre en stor forskel for
dem der ikke har tid eller mulighed
for at få købt ind. Den væsentlige
forskel på at benytte tjenesten i
forhold til andre leveringsformer af
dagligvarer er, at når man benytter
REMA1000 med Vigo, er der
ingen krav til minimums køb for at
få bragt varerne lige til døren og
at ordningen er landsdækkende.
Ydermere viser vores statistikker,
at den gennemsnitlige leveringstid
for straksleveringer typisk er 123
minutter, hvilket viser, at brugerne
af app'en virkelig har taget den til
sig, og at rigtigt mange er helt med
på at hjælpe hinanden, fortæller
Jesper Bove Nielsen, der har stået
i spidsen for udviklingen af den
digitale tjeneste.

Det er personer i nærområdet, som leverer varene fra REMA1000

Hvordan virker det?
Først downloades app'en
REMA1000 med Vigo fra App
Store eller Google Play. Man
opretter en profil med de
nødvendige oplysninger, hvilket
indebærer, at man benytter sig
af MobilePay der er indbygget i
appen, og så er man faktisk i gang.
Hvis man har brug for hjælp til
sine indkøb, opretter man en indkøbsliste med de dagligvarer, man
mangler i sin husholdning. Det er
utroligt nemt, at navigere rundt i
det ”virtuelle supermarked” og det
føles hurtigt lige så naturligt, som
at gå på indkøb i den fysiske butik.
Herefter offentliggører man listen,
så andre i området kan se, at man
beder om hjælp til indkøb.
Nu kan de som alligevel er på vej
til REMA1000 for at handle, give
sig til kende, hvis de synes, at de
har tid og mulighed for, at snuppe
de ønskede varer med og komme
forbi med dem. Det økonomiske
mellemværende foregår udelukkende via det indbyggede
MobilePay modul, hvor beløbet plus
pengene til indkøberen reserveres,
når man bestiller sine varer i Vigo
app'en. Man betaler derfor ikke
for sine varer, før man har fået
dem leveret, for beløbet bliver
først overført til indkøberne når
varerne er afleveret på adressen.
Det sker ved, at man bekræfter
modtagelsen i app'en, hvorefter
indkøberen med det samme får sit

udlæg refunderet via MobilePay og
sine penge for at løse opgaven.
Det er lige så nemt og sikkert, at
hjælpe hinanden med appen som
bindeled, som det lyder, og selv
om man betaler for hjælpen med
indkøbene, vil det ofte vise sig, at
være billigere sammenlignet med
indkøb i andre dagligvarebutikker,
for hvis der er noget REMA1000
går op i, så er det at kunne tilbyde
sine kunder høj kvalitet til lav pris.
Tjek det selv ud og download
REMA1000 med Vigo
– REMA1000 giver første levering
kvit og frit. Derefter betaler du
39 kr. for indkøb og levering af én
pose, 49 kr. for to poser og 59
kr. for tre og 5 kr. ekstra pr. pose
herover.

Hvad betyder Vigo?
Servicen er en sammensætning af 'Vi' og 'go'. Det er
det skandinaviske vi, som står
for fællesskab og tillid – at
vi hjælper hinanden; og det
engelske go, som betyder, at
vi går ærinder for hinanden
– en Vigo-indkøber er altså
en anden kunder, der frivilligt
tager dine varer med hjem.

Discount med holdning!
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Kultur
3

GUIDE
KONCERTER

UD I UGEN

Fangekoret giver koncert nummer 500
MUSIK: Fangekoret har spillet 499 koncerter, og det fejrer de 28. maj kl. 15, hvor de giver koncert nummer 500 i Christians Kirke. Ved koncerten vil koret præsentere en bred vifte af sange og fortællinger
fra deres liv igennem de seneste 12 år. I 2005 begyndte Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel at afholde offentlige koncerter i kirker uden for fængslets tykke mure. Louise Adrian er blevet mobil korleder og tager nu rundt til forskellige fængsler, hvor hun synger med de indsatte. Entré: 105 kr. cmo/pr-foto

København klinger af Klang
LYDBILLEDER. Klang Festival byder for niende gang på en festival for samtidsmusik. Hør
blandt andet ny musik i uropførelsen af operaen ’Falling Awake’ på Hippodromen.
AF CHRISTIAN M. OLSEN
cmo@minby.dk

FOTO FRA FACEBOOK

■ Der er dømt fest og lagt op til
dans, når PAPA’S GOT A BRAND
NEW BAG giver den gas med alle
James Browns elskede hits. Det
foregår på Halvandets nye scene
torsdag . maj kl. .. Billetter
kan købes til  kr. på www.
billetto.dk eller i døren til  kr.

ARKIVFOTO

■ Lad dine sanser blive forført
og fortryllet af to af den klassiske
musiks store komponister, når
DET KONGELIGE KAPEL spiller
Brahms & Bruckner i Operaen
fredag . maj kl. .. Billetter
koster fra - kr. og kan
købes på www.kglteater.dk.

FOTO FRA FACEBOOK

■ MEW har de seneste  år

været et af vigtigt bands på
den danske scene, og nu kan du
opleve dem . maj, hvor bandet
lægger vejen forbi Det Kongelige
Teaters Gamle Scene som
afslutning på en Europa-turné.
Billetter koster fra  kr. og kan
købes på www.billetlugen.dk.

FESTIVAL: Hvordan er lyden af
i dag? Klang – Copenhagen
Avantgarde Music Festival giver i den kommende halvanden uges tid bud på moderne
lyd i den niende udgave af festivalen.
»I år bliver Klang endnu
mere vild end tidligere. Jeg
selv er forbløffet over hvor
langt kunstnerne er villige
til at strække sig for at udfordre kunstens rammer.
Det er umuligt at sætte ord
på Klang, for samtidsmusik
i 2017 er ikke én genre men
utallige udfordrende scenekunstudtryk,« siger administrativ leder af festivalen og
komponist Regin Petersen i
en pressemeddelelse.

Grum opera
En af festivalens højdepunkter er uropførelsen af den
grumme og undertrykkende opera ’Falling Awake’ på
Folketeatrets Black-box-scene
Hippodromen.
Operaen er skrevet og komponeret af Lasse Schwanenflügel Piasecki og omhandler
voldsomme emner som vold,
sex og racisme.
»Jeg har skrevet operaen,
som pandekagehuset Hans og
Grethe finder ude i den mørke
skov: På overfladen indsmigrende sød og eventyrlig, men
under overfladen så ufattelig
grum og undertrykkende,« siger Lasse Schwanenflügel Piasecki.
Falling Awake med Sara
Fusager og Morgen Grove
Frandsen i de bærende roller handler om at være kritisk
overfor denfortælling, man er
en del af.

Sara Fusager spiller en af de bærende roller i den moderne opera ’Falling Awake’, der udfordrer såvel sind som sanser. PR-foto
»Librettoen er en autoritær
protokol, som de medvirkende er tvunget til at udføre til
ære for publikum som de nydende voyeur,« siger han i en
pressemeddelelse.

Grønlandsk kor

Kontratenoren Morten Grove Frandsen synger partiet
som ’Sukkerfar’ i den nyskrevne opera. PR-foto

En af hovedkoncerterne i
år er med et Athelas Sinfonietta i dobbeltstørrelse og
det grønlandske kor Aavaat
i Tivolis Koncertsal 30. maj.
Oplev også Allan Gravgaard Madsens og Mette Nielsens debuter fra Det Jyske
Musikkonservatorium.

»Hvis du vil opleve noget,
du med garanti aldrig har
hørt før så kom til Klang –
og hvis du ikke kan lide det,
du hører, så kom igen dagen
efter,« siger Regin Petersen

KLANG FESTIVAL

HVOR: Hippodromen
og andre steder
HVORNÅR: . maj-. juni
HVORDAN: www.klang.dk

*PSXSKQSHIVRIPINPMKLIH

2=,)(


0&/2




0).0-+,)(
/SRXERXTVMW
)NIVYHKMJXIVTVQH
9HFIXEPMRK
&VYXXSRIXXS
IOWOPINIVYHKMJXIV
7EK.



.E

)RIVKM





8PJ

/ºFIRLEZR/
4VMRWIWWIKEHI%XZ

2YLEV-QYPMKLIHIRJSVEXJ§JMRKVIRIMHIR'LVM
WXMERWLEZRIVPINPMKLIH-EPXMHLEVHVºQXSQ
LSQIHOGLVMWXMERWLEZR

)NIRHSQWQ¨KPIVO¨HIJSV(ERWOI&EROOSRGIVRIR

36

O N SDAG 24. MAJ 2017 / CITYAVISEN / 11

UDFORDRINGER O

G ET STÆRKT FÆLL

ESSKAB!

34

35

ER DU VORES
NYE ELEV?

Se hvilke byer vi ma

ngler elever på:

www.harald-nybo

33

rg.dk/elev

MTB 24”
Affjedring i stel og forgaffel,
dobbeltbund aluminiums fælg
og MTB skærme.
24 SHIMANO gear.
Stelhøjde: 37,5 cm.
Gearskifter: Revo.
V-bremse: For og bag.
Grå/blå.

1499,-

Best.nr. 2428

23

Stærkt og let aluminiumsstel.
ZOOM Forgo 565 fjederforgaffel,
lukkede lejer i krankboksen.
Eger i rustfrit stål.

27,5”

29”

24 SHIMANO gear.
Stelhøjde: 52 cm.
Gearskifter: Revo.
V-bremse: For og bag.
Grå.

27 SHIMANO ALTUS gear
Stelhøjde: 52 cm.
Skiftegreb: Shimano Altus
Skivebremse: Tektro.
Blå.

Best.nr. 2230

Best.nr. 2337

1799,-

ALLE
VORE CYKLER
LEVERES
DELVIS SAMLET

2399,-

17

18

19

20

21

MTB

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Fødselsdag

16

Hybrid cykel 28’’

15

Racer med suspension
i forgaffel.
24 SHIMANO gear.
Stelhøjde: 56 cm
Gul.

14
13
12

Cykelplatform til anhængerkrog.
E-mærkede lygter. Alu/stål.

11

Plads til 2 cykler (maks.: 30 kg.)
Vægt: 17 kg.

10

3 cykler

7

8

9

Plads til 3 cykler (maks.: 45 kg.)
Vægt:: 18,5 kg.

6

FRIT VALG

69,-

Cykelholder

Best.nr. 4273

5

30,-

Best.nr. 4845

2 cykler

4

SPAR

Best.nr. 4379

4 cykler
Plads til 4 cykler (maks.: 60 kg.)
Vægt: 20 kg.
Best.nr. 4414

Få vores reklamer
og nyhedsbrev
på mail...

1099,1299,1499,VIND

Urban
herrecykel 28”

FRIT VALG

1799,-

Herrecykel med alu-stel.
2 SHIMANO gear.
Stelhøjde: 55 cm.
Blå.
Best.nr. 3964

Med refleksstribe.
26 x 1,75 x 2
700 x 32C
700 x 35C
700 x 38C
700 x 40C
28 x 1,75 x 2

Best.nr.
2273
2308
2388
2414
11197
11198

VOR NORMALPRIS 99,-

Streetracer 28”
Herrecykel med alu-stel.
8 SHIMANO gear.
Stelhøjde: 56 cm.
Grøn.

1000,-

Punkterfri
dæk med
Stop Thorn
teknologi

2699,-

Best.nr. 4148

Vi trækker en vinder hver måned!

FRAGTFRI LEVERING

2

Ved køb for over 1000,- på: harald-nyborg.dk får du...

SE ADRESSER OG ÅBNINGSTIDER PÅ www.harald-nyborg.dk

1

3

Tilmeld på harald-nyborg.dk

TILBUDDENE GÆLDER FRA DEN 23. MAJ SÅ LÆNGE LAGER HAVES, DOG KUN TIL OG MED DEN 28. MAJ 2017
DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER.

UD I UGEN
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BYEN
RUNDT

MUSIK FILM TEATER UDSTILLING MARKED BØRN OPLEVELSER MUSIK FILM TEATER
UDSTILLING MARKED BØRN OPLEVELSER MUSIK FILM TEATER UDSTILLING MARKED
BØRN OPLEVELSER MUSIK FILM TEATER UDSTILLING MARKED BØRN OPLEVELSERMUSIK
FILM TEATER UDSTILLING MARKED BØRN OPLEVELSER MUSIK FILM TEATER
UDSTILLING MARKED BØRN OPLEVELSER MUSIK FILM TEATER UDSTILLING MARKED
Haveselskabets Have
BØRN OPLEVELSER MUSIK FILM TEATER UDSTILLING MARKED
BØRN OPLEVELSER
ved Frederiksberg
MUSIK FILM TEATER UDSTILLING MARKED BØRN OPLEVELSERRunddel
MUSIK
FILM TEATER
er .. maj vært for
årets udgave af
MIT HJEM ER MIT
SLOT – bolig- og
livsstilsmessen,
der sætter fokus
på boligindretning,
blomster, mode
og velvære,
kunsthåndværk,
antikviteter og gastronomi.

GUIDE. Forårssolen stråler for alvor
over byen. Se, hvad du kan opleve
i hovedstaden i denne uge.
AF CHRISTIAN M. OLSEN
cmo@minby.dk

.-. maj finder dette års udgave af
COPENHAGEN TANGO FESTIVAL med masser
af workshops, dans og musik i Kedelhallen
på Frederiksberg og Kulturhuset Indre By. Se
hele programmet på www.tangofestival.dk

ENGAGE

ARK

IV F

OTO
: AS
GER

LAD

EFO

GED

/SC

ANP

IX

PR-FOTO

Det er de store danske rocknavne Sort Sol, Fallulah,
Mads Langer, KrebsFalch,
Dúné og Magtens Korridorer, der står på plakaten, når
den nye musikfestival Engage foregår lørdag den 27. maj
2017 på Refshaleøen i København. ENGAGE skal være
med til at give anerkendelse
til alle de veteraner, som findes i Danmark.

Torsdag åbner årets udgave af KLANG FESTIVAL – Copenhagen
Avantgarde Music Festival. På årets festival er blandt andet
verdenspremiere på operaen ’Falling Awake’ (foto) på
Hippodromen med Sara Fusager og Morten Grove Frandsen.

PR-FOTO

SCENE

-generationen og Nå-generationen
mødes i et clash i GLEMMER DU på
Café Liva med bl.a. Lars Knutzon, Lane
Lind, og Mette Marckmann. Til . juni.

PR-FOTO: DISNEY

FILM

Så er der nye sørøverier på lærredet.
Onsdag er der premiere på PIRATES
OF THE CARIBBEAN - SALAZAR’S
REVENGE med Johnny Depp.

PR-FOTO: DET KONGELIGE BIBLIOTEK

ARKIVFOTO

Djämes Braum åbner for årets
udendørs koncerter på Café
Nemoland på Christiania. Hver
søndag aften er der gratis musik
under åben himmel. Djämes
Braum spiller kl. . Allerede
kl.  går Tårn på scenen.
PR-FOTO

ARKIVFOTO

UDSTILLING

MUSIK

FOR BØRN

Udstillingen BLINDE VINKLER i Den
Sorte Diamant sætter fokus på
fotografier, tegninger, malerier fra den
danske kolonitid i Dansk Vestindien.

Sidste efterår blev hun hædret med
DMA Æresprisen. Fredag kl.  kan du
komme til koncert med MEDINA, der
er på scenen til Fredagsrock i Tivoli.

Børn og barnlige sjæle kan se både
ild og vand, når der på lørdag er åbent
hus på VESTERBRO BRANDSTATION.

Det er kl. - på Enghavevej .
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UD I UGEN

Gadeteater med
politiske undertoner
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Afgang hver torsdag og søndag året rundt

BERLIN
Fra

1098,-

4-5 dage in

SCENE. Teaterkollektivet Shakes giver den gas, når de
igen i år spiller Shakespeare i Ørstedsparken fra 27. maj.

otel
kl. bus & h

AF CHRISTIAN M. OLSEN
cmo@minby.dk

TEATER: Det er gratis, det er
underholdende – og det er for
alle. I år er det også med en
skjult hilsen til Putin, Erdogan
og Trump.
Teaterkollektivet Shakes
spiller igen i år Shakespeare
i Ørstedsparken.
»Shakespeare skal ud til
københavnerne. Vi vil vise
ham, som han er: banal, direkte, uhøjtidelig – og frem for
alt folkelig,« siger skuespiller
Mads Riisom, der er blandt initiativtagerne til teaterkollektivet Shakes.
Stykket bliver igen i år opsat
i et samarbejde med Folketeatret, der er glade for Shakes’
drive. »På Folketeatret er det
vigtigt at udvikle og nytænke
initiativer,« siger teaterchef
Kasper Wilton i en pressemeddelelse.
»Måden Shakes behandler
Shakespeare på, er i lige linje

Laura Bro, Alexander Clement, Karin Heinemeier og
Mads Riisom er med i forestillingen. PR-foto
med Folketeatrets kunstneriske linje,« siger han.

Overfortolket og elitær
Ifølge Shakes, er Shakespeare
blevet overfortolket og gjort
elitær. »Men teksterne er primært skrevet til arbejderklassen,« understreger Mads Riisom.
»Stykkerne var tænkt til at
skulle blive spillet ude på ga-

der og torve. Derfor vil vi ud,
hvor folk er – på byens pladser
og i parker,«
Det er i år et af dramatikerens mere kendte stykker, Richard III, der kommer under
kærlig behandling.

Afgang hver torsdag og søndag året rundt

STETTIN

RICHARD III. Ørstedsparken
. maj-. juni. Alle
dage kl. . – på nær
søndage. Gratis adgang.

Fra

1098,-

4-5 dage in

kl. bus & h

S O M M E R
KONCERTER
I

Fra

otel

898,-

mad
Morgen

Hotel Campanile

K A S T E L L E T
Gratis aftensmad v/Bestilling af Hotel Radisson

ONSDAG DEN 31. MAJ 2017
17:30-18:15: Musik annonceres snarest
19:15-20:15: 8. Regiments Musikkorps

BUSREJSER

ONSDAG DEN 7. JUNI 2017
17:30-18:15: HJV Musikkorps KBH
19:15-20:15: Kvindelige Marineres Musikkorps

BILLIGE TILBUD MED BUS OG HOTEL

Celle 3 dage bus og 3* hotel fra ........................... kr. 1398,-

ONSDAG DEN 14. JUNI 2017
17:30-18:15: Den Kongelige Livgardes Tamburkorps
19:15-20:15: Den Kongelige Livgardes Musikkorps

Kolobrzeg 4 dage bus og 3* hotel fra ................. kr. 1398,Wismar 3 dage bus og 4* hotel fra ...................... kr. 1098,-

ONSDAG DEN 21. JUNI 2017
17:30-18:15: Prinsens Musikkorps
19:15-20:15: Prinsens Musikkorps

Berlin julemarked 2-3 dage bus og hotel fra .... kr.

ONSDAG DEN 9. AUGUST 2017
17:30-18:15: Den Kongelige Livgardes Musikkorps
19:15-20:15: Den Kongelige Livgardes Tamburkorps

Prag 5 dage bus og 3* hotel m/½ pension fra .... kr. 2198,Der indgår halvpension samt udflugter med guide på denne tur

Dresden 5 dage bus og 3* hotel fra ..................... kr. 1498,-

ONSDAG DEN 16. AUGUST 2017
17:30-18:15: HJV Musikkorps KBH
19:15-20:15: HJV Musikkorps KBH

- Der indgår morgenmad på alle vores rejsemål m/bus & hotel.

Ullared / Gekås Nordens største varehus ......... kr.

ONSDAG DEN 23. AUGUST 2017
18:00-18:45: HJV Musik- og Tamburkorps Roskilde
19:15-20:15: Den Kongelige Livgardes Tamburkorps

Lübeck & Bordershoppen 1 dagstur ................. kr.

FACEBOOK
/KastelletKbh

GL. HOVEDVAGT, KASTELLET 1, 2100 KØBENHAVN Ø

199,-

- Afgang 1. lørdag i hver måned - kommende afgange d. 3/6 + 1/7 + 5/8
ation
Konsult00,2
kr.

Der tages forbehold for ændringer i programmet

ÅBENT HOS
Café Castello

99,-

- Afgang 2. lørdag i hver måned - kommende afgange d. 13/5 + 10/6 + 8/7

ONSDAG DEN 30. AUGUST 2017
19:00-20:00: Slesvigske Musikkorps
20:15-20:30: Tappenstreg - HJV Tamburkorps KBH

FRI ENTRÉ
Gælder alle

598,-

HJEMMESIDE
Kastellet.dk

SPAR 50% PÅ TANDLÆGE I POLEN
Kom til konsultation i København inden du beslutter dig
for at rejse til Polen. Book tid online eller kontakt Skan
Rejser, som gerne hjælper dig både med tidsbestilling til
konsultation samt tidsbestilling til behandling i Polen.
Læs mere på skanrejser.dk eller dental-art.dkd
konsultationer i Kbh. 01/06 + 29/06 + 03/08 + 07/09

www.skanrejser * Tlf. 33 13 23 50
Brogade 3, 3 sal * 4600 Køge
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Byen

Naturens råstoffer til hud og hår
KØBMAGERGADE: Nu kan landets kvinder få skræddersyet rådgivning af uddannet personale inden for
duft, hår- og hudpleje. Det prisvindende brand Atelier Rebul har slået dørene op på Købmagergade i
hjertet af København. Skønhedsbrandets metode er simpel: Tag de bedste råstoffer fra naturen og miks
dem via anerkendte farmaceutiske metoder. Grundstenene til Atelier Rebul blev lagt i Istanbul i 1895.
cmo/pr-foto
Atelier Rebul åbnede i fredags.

rundt
Bøssernes gamle værtshus fylder 100 år
JUBILÆUM. Centralhjørnet fylder 100 år og det gamle værtshus på hjørnet af Kattesundet
og Lavendelstræde byder på en forfriskning mandag 29. maj klokken 14-16.
AF ANJA BERTH
abe@minby.dk

KATTESUNDET: Verdens ældste bøssebar - Centralhjørnet
i Kattesundet - fylder 100 år.
Mangfoldighed har præget
Centralhjørnet gennem årene, hvor der altid har været
plads til at lade forskelligheden blomstre.
Bøsser, lesbiske og alle andre seksualiteter har et fristed på Centralhjørnet, hvor
fordomme og stigmatisering
bliver glemt, når man træder
ind gennem døren.
Flere kendte par har fundet hinanden her - blandt andre rejsekongen Stig Elling og
hans mand Steen Elling mødte for 30 år siden hinanden på
Centralhjørnet.
I 100 år har den legendariske
bar været en del af det Københavnske homomiljø længe før
lovliggørelsen af homoseksualitet i 1933.
Det hele begyndte i 1917,
hvor høkerbutikken på hjørnet af Lavendelstræde og Kat-

Centralhjørnet var en gammel høkerforretning, der
blev bygget om i  til værtshus. PR-foto
tesundet blev bygget om indrettet til et rigtigt værtshus.
Gennem private breve kunne man se, at Centralhjørnet
var et sted, hvor mænd mødtes i smug.
Men Centralhjørnet har udviklet sig fra at være et sted,
hvor mænd i smug mødtes med
mænd, til at være et åbent sted,
hvor alle er velkomne, og nuancer ses som noget positivt.

Centralhjørnet forstår at feste og pynte op. Det kan aldrig blive for meget. PR-foto

De seneste 15 år er Centralhjørnet blevet verdensberømt
for sin ekstravagante udsmykning ved højtider. Traditionen
er i stadig udvikling efter mottoet: »Det kan aldrig blive for
meget.«
Centralhjørnet markerer
et bredtfavnende århundrede
med reception mandag 29. maj
2017 kl. 14–16 og fest resten af
ugen.

MONTANA HALL EDITION
– vælg dem i Montanas 42 farver.
Modul m. bøjlestang
Knagerække
Skobænk

3.028,1.026,4.869,-

Skoskab
Ovalt spejl
Sidehængt modul

3.163,1.795,4.351,-

Bredgade 24, 1260 København K T: 3312 0690 montanamobile.dk
Mandag - fredag 10 - 18 Lørdag 10 - 17 Søndag 11 - 15

Danish design by Peter J. Lassen

Op til

60%

hurtigere
salg

Sælg op til 60% hurtigere
med home Online Markedsføring
Det kan godt gå rigtig stærkt, når du sælger dit hjem med vores prisvindende
home Online Markedsføring. Og prisen? … ja, den bliver endnu bedre*.
Bestil en personlig og gratis salgsvurdering på home.dk

* Baseret på mere end 1500 repræsentative bolighandler hos home i 4. kvartal 2016

Kontakt Bjerregaard & Co. på tlf. 32 95 14 00

O N SDAG 24. MAJ 2017 / CITYAVISEN / 15

LEVERING

SAVNER DU VORES TILBUDSFOLDER?

ÅBNINGSTIDER:

ALLE varer kan købes på
www.daellsbolighus.dk
Levering FRA 599 KR.

Selvom du er tilmeldt ”reklamer-nej-tak”,

Mandag-fredag 10-19
Lørdag-søndag 10-17

har du stadig mulighed for at modtage
vores tilbudsfolder med posten.
Gå ind på www.daellsbolighus.dk og
tilmeld dig, så går du aldrig glip af de
gode tilbud.

TERRASSEVARMER
Med kvartsglasrør.
H. 227 cm.
Nr. 11545.
BARE BILLIGT 1.495,GASSLANGE
+ regulator. 110 cm.
Nr. 11549. 139,-

Terrassevarmer
ekskl. gasslange,
regulator og gasﬂaske.

1.495,!
t
g
i
l
l
i
b
e
Bar

C a s a r t mo

PENDEL RATTAN
Ø. 35 cm. E27.
Sort Nr. 11418.
Hvid Nr. 11419. 199,-

je n ing

,
9
9
9
3.

50 cm .

27 stk.

I n k l . le ve r i n g

Kan anvende pærer i
Energiklasse A+ - D.

23 stk.

!
t
g
i
l
l
i
b
Bare
1.499,-

ÅBEN PEJS TIL BIOBRÆNDSEL
Hvid Nr. 97888. Mål: 110 x 100 x 31,5 cm. 1.499,Biobrændsel 2,5 ltr. Nr. 91498. 45,-

på Niclan gasgrill

NICLAN GASGRILL BG1624B2
Gasgrill med to brændere i rustfri stål.
Grillen er udstyret med to praktiske
sideborde, der er foldbare. Indbygget
gnisttænder, og så er der termometer
i låget, så det er muligt at følge
temperaturen i grillen. Nr. 11547.
Før 1.695,- Nu 1.356,-

559,SPAR 140,-

Frit valg

SPAR 50,-

1.356,SPAR 339,-

Super
weekendtilbud

OBH ELMARKED
Elkedel Nr. 64514. Håndmixer Nr. 6766. Blender Quick Nr. 11280. Køkkenvægt 5 kg/1gr. Nr. 9807.
Kaffekværn Nr. 11283. Før 199,- Nu frit valg 149.- Gælder så længe lager haves.

STORKØB 1/2 PRIS
645

SPAR 12,50

995
SPAR 10,-

SPAR 6,50

ALUBAKKE STOR
Aluminium. H. 5 x B. 26 x L. 32 cm.
Nr. 93914. 1 pakke af 10 stk.
Før 24.95 Nu 12,45

ALUBAKKE MELLEM
Aluminium. H. 5 x B. 21,5 x L. 31 cm.
Nr. 93915. 1 pakke af 10 stk.
Før 19.95 Nu 9,95

ALUBAKKE LILLE
Aluminium. H. 4 x B. 17,5 x L. 22,5 cm.
Nr. 93917. 1 pakke af 10 stk.
Før 12.95 Nu 6,45

1495

2495

1495

SPAR 15,-

SPAR 25,-

SPAR 15,-

1245

Gælder fra fredag-søndag d. 26-28 maj.

på ALT fra

og på ALLE lamper fra
Gælder også i forvejen nedsatte varer og lamper.

OPRETTELSE,
RENTER OG GEBYRER

12 mdr. rente- og gebyrfrit
ÅOP 0% (forudsat betaling via automatisk
kortbetaling) Der er 14 dages fortrydelsesret
på kreditaftalen. Finansiering i samarbejde
med Ekspres Bank. Lånet ydes kun på det
beløb, du har købt varer for,
min. 10.000 kr. max. 40.000 kr.

CASART HALVLUKKET MARKISE med motor og trådløs fjernbetjening i topkvalitet.
Mål: 480 x 250 cm. Pulverlakeret aluminium beslag og rør i støbt
aluminium og galvaniseret stål. Dug 300 gm2.
50% acryl og 50% polyester med PU overﬂadebehandling
(vand og smudsafvisende.)
Hvidt stel med natur dug. Nr. 12199. (27 stk.)
Alu farvet stel med antracit dug. Nr. 12201. (23 stk.)
3.999,- Inkl. levering.

149,NICLAN GASGRILL BG1430F1
Gasgrill med en brænder i
rustfri stål. Nem tænding
ved tryk på en knap. Grillen
er udstyret med to praktiske
sideborde, der er foldbare,
og så er der termometer i
låget, så det er muligt at
følge temperaturen i grillen.
Nr. 11546. Før 699,- Nu 559,-

-20%

r nbe t
je
f
l.
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r
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Mål: 480 x 2

139,-

-20%

Glostrup Lukket d. 25/5
Kristi himmelfartsdag

!
t
g
i
l
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i
b
g
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t
i
v
199,- Va n

Alt brugskunst og lamper
Levering FOR 49 KR.

FØLG OS PÅ

ALUBAKKE MED HØJ KANT
Aluminium. H. 7 x B. 26 x L. 31 cm.
Nr. 93913. 1 pakke af 10 stk.
Før 29.95 Nu 14,95

Tilbuddene gælder
fra d. 23 til d. 28/5 2017
med mindre andet
fremgår. Der tages
forbehold for trykfejl
og udsolgte varer.

ALUFAD
Aluminium. 43,5 x 29 cm.
Nr. 11779. 1 pakke af 10 stk.
Før 49.95 Nu 24,95

CAFEEN TILBYDER:
Kun i Glostrup og Odense.

Morgentallerken med kaffe...... 9,Pølse med brød.......................... 5,Fransk hotdog............................ 10,Smørrebrød (ikke søndag)....Pr. stk.10,Kaffe og ostemad..................... 10,Forskellige kager ....................... 10,Sodavand.................................. 10,-

ALUFAD
Aluminium. 33,5 x 23,5 cm.
Nr. 11778. 1 pakke af 10 stk.
Før 29.95 Nu 14,95

Daells Bolighus
Glostrup
Ejby Industrivej 27
2600 Glostrup

RUBRIK
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Toscana
&
Umbrien
Med Firenze, Siena, Assisi, Pisa, Orvieto m.ﬂ.

rked
vatma
Pri

Brug vores annoncebygger:
tastselv.minby.dk
Ønsk tillykke eller sælg din sofa,
byt din lejlighed, søg et job,
annoncér et loppemarked m.m.
via tastselv.minby.dk.
Vælg annoncetype:
· Tillykke:
· Øvrige: opret ord annonce.
Book annoncen og betal online.
Deadline: Se kolofonen på side 2.

BLANDET/DIVERSE

Med udgangspunkt i den mondæne
kurby Chianciano Terme, tager vores
danske rejseleder os med på udﬂugter
til kulturelle perler i dejlige Toscana.
Vi bor på Hotel Rossana - et hyggeligt
hotel, hvor familien sætter en stor ære
i, at alle gæster føler sig godt tilpas.

Inkluderet i prisen
• 8 dage, ﬂy fra København til Bologna t/r
• Bustransport i Italien
• 7 nætter på Hotel RossanaBBB
i kurbyen Chiantiano Terme
• Halvpension på hotellet
• 1 x frokost
• Vinsmagninger
• Alle udﬂugter ifølge program
• Erfaren dansk rejseleder
Dato og pris
10/6, 17/6 .......................................................... kr. 6.695
19/8, 26/8, 23/9, 30/9 .................................. kr. 6.895
7/10, 14/10 ....................................................... kr. 6.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse
Tillæg pr. person
Tillæg vær. med balkon ................................... kr. 400
Tillæg for eneværelse ....................................kr. 1.000
Afbestillingsforsikring .......................................kr. 275
Turistskat på hotellet pr. pers./nat .............. € 0,80

Læs mere om rejsen på www.besttravel.dk/toscana

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99

Ved bestilling, oplys annoncekodefor
specialpris: $*5:"7*4&/

Bestillingsgebyr pr. bestilling maks. kr. 145,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Legat
Glarmester Kollings Legat kan efter fundatsen af 1877 søges af værdigt trængende, fortrinsvist blinde enker efter
håndværksmestre i Trinitatis Sogn. For
at komme i betragtning må ansøger
ydermere være over 50 år, født i Danmark og må ikke modtage offentlig
understøttelse. Legatportioner a 10.000
kr uddeles 25. juni. Fundatsen kan læses i sin helhed på www.trinitatiskirke.dk/hjælp-og-støtte. Ansøgning stiles til Trinitatis Sogns Menighedspleje,
c/o formanden, karsten@kynde.dk Ansøgningsfrist: 11. juni 2017

BYTTELEJLIGHED
3v byttes til 2v
Velholdt og lys 3 værelses i Nyboderkvarteret husleje 8200kr byttes til 2v i
Indre by til max 6500kr. tlf: 41310030

LOPPEMARKED
COMPUTER-HJÆLP
PROBLEMER???-INTERNET-COMPUTER-IPAD-TABLET-TV OG TELEFON
Hjælp hos dig. TIME-PRIS fra 375 KR.
Ingen kørselstillæg. Opgaven løst-eller
gratis. WWW.COMPUTERHJAELP.EU
RING 5013 0145

Alt om din by

CityAvisen

Benny Kust, Peter Johansen og Valdemar Kludt
står bag Le Fix i Kronprinsensgade. PR-foto

Le Fix sætter mere
blus på kunsten
KRONPRINSENSGADE: Le Fix har
sine rødder i kunsten og særligt graffitiens verden. Netop
den del af virksomheden vil
kreativ direktør Benny Kusk
og hans to partnere Peter Johansen og Valdemar Kludt nu
investere yderligere i.
Le Fix driver allerede Le Fix
Gallery, som er en integreret
del af den to etager store Le
Fix butik i Kronprinsensgade.
Her udstiller nye og etablerede kunstnere deres værker, og
målet er at få endnu flere internationale kunstnere i folden.
»Det har altid været kreativiteten og det uforudsigelige,
der har drevet os, og det er
en vigtig del af Le Fix’ DNA.
Kunsten går igen i alt, hvad vi
laver, og sådan skal det blive

ved med at være. Vi går efter
større udenlandske markeder
nu, og det er derfor kun endnu mere afgørende, at vi giver
plads og ressourcer til det, som
det hele startede med,« siger
Benny Kusk.
I år har Le Fix Gallery
blandt andet udstillet værker
af den legendariske New York
City-baserede fotograf Ricky
Powell og senest den britiske
graffitikunstner Petro.
I torsdags åbnede Le Fix
Gallery op for endnu en udstilling, da lanceringen af en
bog om den danske street art
kunstner ZUSA fotograferet
af Tao Nørager blev markeret
med en udstilling af originale
værker og fotografier.
cmo

Tisser dit barn i sengen om natten?

Hvor mange børn tisser i sengen
om natten?

Hvorfor tisser mit barn
i sengen?

I Danmark tisser ca. 45.000 børn over 5 år i sengen om
natten (dette kaldes ufrivillig natlig sengevædning)
og ved skolestart er der ca. 2 i hver klasse, der stadig
ikke kan holde sig tør om natten.

Oftest er der fysiske grunde til at barnet tisser,
enten er blæren for lille eller barnet producerer for
meget urin om natten – dette kaldes natlig polyuri.

Hvordan kan det behandles?
Uanset hvad grunden er til at dit barn tisser om
natten, er der god hjælp at hente hos din læge.

Få mere at vide på www.nattetisseri.dk eller søg hjælp hos din læge

2017-04-04

Mange tror at barnet vokser sig fra det, men det er
ikke altid tilfældet, især hvis barnet tisser hver nat, er
der stor risiko for at det fortsætter op i voksenalderen.
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Ring og MATCH din bolig
Ring til os, så tjekker vi med det samme, om vi allerede har køberen
til din bolig i vores landsdækkende køberkartotek

EDC Poul Erik Bech • Landsdækkende
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IUHPVW§UXWUROLJWFKDUPHUHQGH
PHGKºMHSDQHOHURJGHUHUGHW
VNºQQHVWHO\VLQGIDOG+HUIUDHUGHU
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QXWWHUIUD1ºUUHSRUW6WDWLRQ7RUYHKDOOHUQHRJ.RQJHQV+DYH'HUHUHW
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%ROLJHQHUHQNODVVLVNY¨UHOVHVPHGIRUGHOLQJVHQWUHRJHUGHUIRUHW
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PHJHWFHQWUDOWRJYLDF\NHOEURHQHUGHUNXQPLQXWWHUWLO.RQJHQV1\W
RUY'HUHUEXVRJ0HWURW¨WS§'HWVDPPHJ¨OGHUVNROHLQVWLWXWLRQHU
RJLQGNºEVPXOLJKHGHU/DQJVNDQDOHUQHHUGHUHWVNºQWPLOMºRJPDQNDQ
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Ejerlejligheder
EDC Poul Erik Bech • Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed
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Vi ﬁnder købere fra hele Danmark
Vi matcher din bolig med købere fra hele Danmark
via vores landsdækkende køberkartotek

EDC Poul Erik Bech • Landsdækkende
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Få din egen søgeannonce!
Hos EDC Poul Erik Bech kan du oprette en personlig søgeproﬁl. Hermed får du
overblik over alle boliger til salg – ikke blot hos os, men hele boligmarkedet.
Du får: • Mulighed for gratis søgeannonce i avisen
• E-mail når en relevant bolig kommer til salg
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Tilmeld dig køberkartoteket på edc.dk.
EDC Poul Erik Bech • Landsdækkende
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Et stærkt lokalt team – med landsdækkende fordele
Kontakt os og få et gratis Salgstjek. Vi ﬁnder køberen til din bolig i hele Danmark.

Martin Nystrand

Frederik R. Olsen

Gitte Østerlin

Birgitte Fogtmann

Afd.leder, ejd.mægler, MDE

Ejd.mægler, MDE

Salg & Vurdering

Salgskoordinator
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.¹EHQKDYQ.
(MHUOHMOLJKHG
6XSHUHIWHUWUDJWHWEHOLJJHQKHGS¦6WRUH.RQJHQVJDGHHQIDQWDVWLVNSOD
FHULQJLFHQWUXPDI.¹EHQKDYQVSXOV+HUHUDOOHDWWUDNWLYLWHWHURJQ¹GYHQ
GLJKHGHU OLJH YHG K¦QGHQ V¦ VRP VWHU $QO§J %RWDQLVN +DYH $PDOLHQ
ERUJ /DQJHOLQLH 1\KDYQ NRPPHQGH 0HWUR YHG 0DUPRUNLUNHQ VRP VW¦U
NODULGHJU¹QQHRPU¦GHUVRP.RQJHQV+DYHVDPW.DVWHOOHW
,  EOHY HMHQGRPPHQ RPGDQQHW WLO HMHUIRUHQLQJHQ 3RUFHO§QVJDDUGHQ
RJEOHYLGHQDQOHGQLQJWRWDOUHQRYHUHW(MHQGRPPHQE\GHUS¦G¹UWHOHIRQ
I§OOHVJ¦UG PHG F\NHOVNXU K\EULGQHW HOHYDWRU VDPW N§OGHUUXP 9LD GHQ
VWLOOHI§OOHVJ¦UGNRPPHUPDQRSWLOGHQQHVM§OGHQWXGEXGWH.¹EHQKDYQHU
OHMOLJKHG KYRU GHW NXQ HU IDQWDVLHQ GHU V§WWHU EHJU§QVQLQJHU IRU LQGUHW
QLQJVPXOLJKHGHUQH(QWUªHQI¹UHUKHQLPRGGHWVWRUHVWXHN¹NNHQDOUXP
KYRUGHWO§NUHKYLGHN¹NNHQPHGVW¦OERUGSODGHU¦GHURYHUPHJHWVNDEV
SODGV,N¹NNHQVWXHDOUXPPHWHUGHUSODGVWLOHWVW¹UUHVSLVHERUGVDUUDQJH
PHQW %DGHY§UHOVHW GHU HU KROGW L KYLGW PHG LQGE\JJHW VW¦O YDVN L JUDQLW
ERUGSODGHQHUDIUXPPHOLJVW¹UUHOVHRJLQGHKROGHUHQEUXVHQLFKHRSI¹UWL
KYLGHIOLVHU3¦VDOHUGHUHQGHMOLJO\VVWXHVRYHY§UHOVHWHUDIJRGVW¹U
UHOVHRJGHUHUPDVVHUDISODGVWLOVNDEHRJGREEHOWVHQJ7UDSSHQI¹UHURS
WLOGHQKHOWIDQWDVWLVNHWDJWHUUDVVHPHGSODGVWLOVSLVHQGHSHUVRQHU

6725(.21*(16*$'('7+
0('7$*7(55$66(,)5('(5,.667$'(1

.RQWDQW
(MHUXGJLIWSUPG

8GEHWDOLQJ
%UW1WHNVNOHMHUXGJ







%ROLJP
 3ODFHULQJ
6WXHY§U

%\JJH¦U

6DJ
7./ (QHUJL



&

.¹EHQKDYQ.
(MHUOHMOLJKHG
0DQYHGDWPDQEHILQGHUVLJLGHWKHOWULJWLJHRPU¦GHL.¹EHQKDYQQHPOLJ
)UHGHULNVWDGHQ(MHQGRPPHQHURSI¹UWLRJKDUVLGHQKHQJHQQHPJ¦HW
HQJHQQHPJULEHQGHUHQRYHULQJRJIUHPWU§GHUGHUIRULSHUIHNWVWDQG(MHQ
GRPPHQOLJJHUGHVXGHQLHQEDJJ¦UGRJHUGHUIRUPHJHWVWLOOHRJXJHQHUHW
1¦UPDQWU§GHULQGLGHQQHOHMOLJKHGWU§GHUPDQI¹UVWRJIUHPPHVWLQGL
OHMOLJKHGHQVXWUROLJHN¹NNHQVWXHDOUXP+HUHUGHUULJHOLJWPHGSODGVWLO
E¦GHVSLVHDUUDQJHPHQWK\JJHWYDUUDQJHPHQWRJDOWKYDGKMHUWHWHOOHUV
EHJ§UHU5XPPHWHULVLJVHOYHUPHJHWUXPPHOLJWRJVW¦ULHQIRUPLGDEHO
VWDQG PHG GH IORWWHVWH SODQNHJXOYH HPLQHQW O\VLQGIDOG RJ PDVVHUH DI
IU§NNHGHWDOMHU6HOYHN¹NNHQHWVW¦UOLJHOHGHVXWUROLJIORWRJHUOLJHVRPUH
VWHQDIVWXHQKROGWLO\VHIDUYHURJLQGHKROGHUDOWKYDGPDQRYHUKRYHWNXQ
QHEHGHRP)UDGHWVWRUHVWXHN¹NNHQDOUXPKDUPDQDGJDQJWLODOOH
OHMOLJKHGHQVUHVWHUHQGHY§UHOVHUVDPWEDGHY§UHOVHW'HWUHY§UHOVHUHUDO
OHDIJRGVW¹UUHOVHRJNDQQHPWEUXJHVWLOVRYHY§UHOVHV¦YHOVRPNRQWRU
KREE\UXP+HUHUGHUULJHOLJWPHGO\VRJJRGSODGVWLOE¦GHGHQVWRUHGRE
EHOWVHQJV¦YHOVRPVWRUHW¹MVNDEHWLORSEHYDULQJ7LOVLGVWV¦VW¦UEDGHY§
UHOVHW OLJHOHGHV L XWUROLJ IORW VWDQG PHG IHGH VRUWH IOLVHU RJ VWRU VHSHUDW
EUXVHNDELQH$OWLDOWHQXWUROLJIHGOLHEKDYHUOHMOLJKHG
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.¹EHQKDYQ.
(MHUOHMOLJKHG
1¹UUH9ROGJDGHOHYHUHUGHQ§JWH&LW\EHOLJJHQKHGLV§UNODVVH$OOHGHKHU
OLJKHGHU VRP DQGUH UHMVHU ODQJYHMV IUD IRU DW RSOHYH NDQ PDQ VHOY Q\GH
KYHUGDJOLJHXGHQIRUG¹UHQ,QJHQDQGUHVWHGHUHUGHUV¦PDQJHPXOLJKH
GHU IRU DW VKRSSH J¦ XG RJ VSLVH HOOHU Q\GH NXOWXU RJ XQGHUKROGQLQJ DOW
VDPPHQ L Q§URPU¦GHW %HOLJJHQKHGHQ HU LNNH EDUH FHQWUDO GHQ HU RJV¦
\GHUVWSUDNWLVNW§WS¦1¹UUHSRUW6WDWLRQRJLQGN¹EL7RUYHKDOOHUQH(MHQ
GRPPHQHUIUDRJIUHPVW¦UVXSHUIORWLGDJ2SYDUPQLQJHQHUHOYDU
PH GHU HU GRJ PXOLJKHGHU RJ YHOYLOMH L HMHUIRUHQLQJHQ WLO DW NRQYHUWHUH WLO
IMHUQYDUPH%\JQLQJHUIUHGHW9HONRPPHQWLO.¹EHQKDYQVDEVROXWELOOLJVWH
OHMOLJKHGPHGHQHNVWUHPWFHQWUDOEHOLJJHQKHGKYRUGHUHUULJPXOLJKHGIRU
DWV§WWHVLWHJHWSU§J'HQQHXQLNNHY§UHOVHVOHMOLJKHGRVHUDIPXOLJKH
GHU RJ E\GHU S¦ §JWH N¹EHQKDYQHUFKDUPH )¹UVWH LQGWU\N EOLYHU GDQQHW L
HQWUªHQ KYRU GHU HU ULJHOLJ PHG SODGV WLO RYHUW¹M VNRDUUDQJHPHQW PP
+HUIUD HU GHU L EHJJH UHWQLQJHU DGJDQJ WLO WR DI OHMOLJKHGHQV ILUH Y§UHOVHU
KYRUIUDGHUHUJHQQHPJDQJWLOGHUHVWHUHQGHWRVDPWN¹NNHQRJVWRUWEDGH
Y§UHOVH*HQHUHOWHUOHMOLJKHGHQGHMOLJO\VPHGIORWWHVWRUHYLQGXHVSDUWLHU
RJJRGK¹MGHWLOORIWHW'HUHUGHVXGHQLQVWDOOHUHWKHOWQ\WN¹NNHQL
$OWLDOWHQKHOWHQHVW¦HQGHPXOLJKHGIRUDWV§WWHHJHWSU§J
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(MHUOHMOLJKHG
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