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Posthuse holder søndagsåbent
NORDSJÆLLAND: - Pakken nåede desværre ikke frem.

Den undskyldning kan næppe bruges, når det gælder 
julegaverne. Helt ekstraordinært slår Post Danmark 
nemlig dørene op til landets posthuse på søndag den 23. 
december.

- Posthusene har normalt ikke åbent om søndagen, 
men lillejuleaften vil de have åbent fra kl. 10 til kl. 13, 
udelukkende for at kunderne kan komme og hente pak-
ker, siger Eva Malene Hartmann, der er chef for privat-
kunder i Post Danmark.

I forvejen har langt størstedelen af landets postbutik-
ker åbent den 23. december, og her kan der hentes pak-
ker i hele butikkens åbningstid, oplyser Post Danmark 
i en pressemeddelelse.

DMI advarer om usynlig is
NORDSJÆLLAND: I dag og i morgen vil nulgradersvejr 
ramme Danmark. Det giver perioder med usynlig is-
dannelse med lumsk og farligt glatføre til følge, adva-
rer DMI.

Nulgradervejr er, når temperaturen igennem døgnet 
svinger hen over frysepunktet.

I dagtimerne hæver temperaturerne sig over fryse-
punktet, og om natten falder de til omkring eller under 
frysepunktet. Med fugt både i luften og på overfl aden 
giver det risiko for glatte veje i aften-, nat- og morgen-
timerne.

- Hvid nedbør, sne, sjap og søle ser vi med det samme, 
når vi kommer ud. Det får de fl este til at færdes varsomt 
i det tydeligt synlige glatte føre. Men i nulgradersvejr 
kan vi blive slemt overraskede, oplyser meteorolog 
Lone Seir Carstensen, DMI.

Politifest får konsekvenser
RØDOVRE: 11 politifolks opførsel ved en fest for urobe-
tjente, der løb helt ud af kontrol, var så kritisabel, at de 
nu står til disciplinære sanktioner.

Fem af betjentene har allerede fået bøder i forbindelse 
med festen, en politimand er blevet suspenderet og Spe-
cialpatruljen, som de tilhørte, er opløst, oplyser Køben-
havns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Festen blev holdt natten til den 17. februar 2012 på 
Rødovre Lokalpolitistation. Men ud på aftenen fi k ho-
vedstationen i Albertslund fl ere anmeldelser om, at der 
blev kastet kanonslag ud ad vinduerne.

Da kollegerne nåede frem for at lægge en dæmper på 
festen, kom de festende urobetjente i klammeri med 
dem. 

Tjenestemandslovens sanktioner kan gå fra en påtale 
til afskedigelse.

Alle sigtede i PKK-sag løsladt
KØBENHAVN: Tre mænd, der er sigtet i sagen om mil-
lionstøtte til den kurdiske organisation PKK, blev tirs-
dag løsladt ved et retsmøde i Københavns Byret.

Mandag blev fi re andre sigtede løsladt af politiet, for-
di de ikke længere kunne påvirke efterforskningen.

En af de fi re blev dog kort efter anholdt igen. Denne 
gang var begrundelsen, at Tyrkiet har begæret ham 
udleveret for overtrædelse af den tyrkiske terrorlov.

Politiet ønskede ham på den baggrund fængslet igen, 
men dommeren bestemte, at han skulle løslades.

Anklager Jakob Buch-Jepsen kærede på stedet løsla-
delsen af de tre mænd, men ikke af manden, som Tyr-
kiet kræver udleveret.

I alt er 11 mænd sigtet for at have deltaget i indsamlin-
gen af 67 millioner kroner til PKK, som står på terrorli-
sterne i blandt andet EU og USA.

Ingen straf for kirkeafpresning
KØBENHAVN: Tre 15-årige drenge, der forsøgte at presse 
penge af Hellig Kors Kirke på Nørrebro i København, 
slipper for straf.

Til gengæld skal de møde op i et såkaldt konfl iktråd 
med de ansatte i kirken, oplyser Københavns Politi i en 
pressemeddelelse.

To gange mødte drengene op i Hellig Kors Kirke på 
Kapelvej, der ligger i hjertet af Nørrebro, få hundrede 
meter fra Blågårds Plads.

Begge de gange, drengene mødte op i kirken, med-
delte de kirketjeneren, at kirken lå i deres område, og 
at der skulle falde penge. Og begge gange fi k drengene 
et klart nej.

Sagen blev kendt i sidste uge, og fredag dukkede dren-
gene igen op i kirken. Denne gang for at undskylde og 
forklare, at der var tale om en spøg.
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Funktionelle
skydedørsgarderober
Kig ind i butikken og se mere.

LÅN I EGEN BOLIG
- OGSÅ ERHVERV
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Festmenu 
til søs på 
Aurora 
DKK 222,-

Nyd Sundets bedste havudsigt.

Start med Auroras rejecocktail, dernæst serveres Oksefilet Charlemagne 
med grillet tomat, baconristede haricots verts og gratinerede kartofler.  

Serveres daglig på Aurora fra den 27/12 til den 31/1.

Bordbestilling alle hverdage kl. 09-12 
og kl. 13-16 på tlf. 72 68 60 28.

Indtil videre er 71 
unge blev matchet 
i en mentorordning 
mellem kommune, 
håndboldklub og 
virksomheder. 
Målet er dog på læn-
gere sigt at skaffe 
500 mentorer, der 
kan hjælpe unge 
videre i livet. 

Af Michael Degn 

NORDSJÆLLAND: I løbet af 
halvandet år har et særligt 
nordsjællandsk initiativ 
hjulpet  en lang række unge 
videre i livet. I alt 71 unge 
har fået kontakt til en men-
tor i en virksomhed, som har 
puffet i den rigtige retning. 
Uanset om det så er job, ud-
dannelse eller praktik, der 
er behov for. 

Det særlige ved projektet 
er, at det er utraditionelt 
samarbejde mellem blandt 
andet Helsingør, Hillerød og 
Gribskov kommuner samt 
Nordsjælland Håndbold og 
dens skare af virksomheds-
netværk. Projektleder Poul 
Erik Høyer vil dog ikke lade 
projektet tage hele æren for 
succesen. 

- 62 procent af dem er kom-
met videre i uddannelse, 
praktik, læreplads eller job. 
Det er vores og andre fakto-
rers skyld, men det kan også 

være de unge selv. Vi har 
bare skubbet dem i den rig-
tige retning, siger Poul Erik 
Høyer. 

I går kom social- og inte-

grationsminister Karen 
Hækkerup (S) så på besøg 
på uddannelsescentret i 
Gribskov for at se nærmere 
på projektet. Det er nemlig 

støttet af statslige midler 
med 1,1 millioner kroner 
over en to-årig periode. 

»En af de ting, der gør 
»Projekt Dygtige Unge« 
helt særligt er, at det er en 
sportsklub, der går forrest 
og tager det sociale ansvar 
i lokalområdet. Det næste, 
som vi skal sikre, er, at de 
gode erfaringer bliver brugt 
og givet videre, og jeg er glad 
for at være med ved over-
dragelsen til kommunerne, 
der er første skridt på ve-
jen«, udtalte ministeren ef-
terfølgende i en pressekom-
mentar.

Mange flere med 

De tre kommuner har ind-
vilget i at fortsætte med et 
tilskud på 200.000 kroner 
fra hver, som Poul Erik Høy-
er og resten af parterne bag 
projektet nu skal i gang med 
at strikke en model sammen 
for. Men ambitionerne stop-
per ikke her, og som tidli-
gere OL-guldvinder er den 
tidligere badmintonspiller 
sandsynligvis vant til at 
sætte barren højt. Målet 
er i hvert fald at få en lang 
række nordsjællandske 
kommuner med i projektet, 
så der med tiden bliver opar-
bejdet en skare af 500 men-
torer, der så kan tage sig 
af op mod 1000 unge i 2014, 
fremgår det af projektets vi-
sionspapir. 

- Derfor skal vi have man-
ge fl ere knyttet til, siger 
Poul Erik Høyer. 

Han er selv mentor for 
en ung, som han har brugt 
mellem to og fi re timer om 
måneden på. Den unge er nu 
kommet videre i job, og der 
er ifølge projektlederen in-
gen tvivl om, at Projekt Dyg-
tige Unge har noget unikt at 
byde på i forhold til andre 
tilbud. 

- Vi har virksomheder, 

håndboldklub og kommu-
ner, så det er lidt atypisk. 
Vi er kommet meget nemt i 
gang, da en del virksomhe-
der vil tage socialt ansvar 
og derfor åbner dørene op, 
siger Poul Erik Høyer. 

Derudover er Foreningen 
Nydansker også en del af 
projektsamarbejdet. 

500 mentorer skal hjælpe unge 

Ved at få en kontakt i en virksomhed får de unge samtidig adgang til 
et stort netværk, der kan være guld værd, når de skal fi nde deres vej 
ud i uddannelse eller job.  Foto: Lars Skov

Projekt Dygtige Unge blev skudt i gang i foråret 2011 i 
et samarbejde mellem Helsingør, Hillerød og Gribskov 
Kommuner, Foreningen Nydansker samt Nordsjælland 
Håndbold og dens netværk af virksomheder. 

Meningen er at matche unge med udfordringer for at 
komme videre i livet med mentorer i erhvervslivet, der 
kan hjælpe dem i den rigtige retning. 

Indtil videre er der 82 mentorer i forskellige virksom-
heder tilknyttet 

71 unge er blevet matchet og 62 procent af dem er 
kommet videre i uddannelse, job eller praktik for ek-
sempel. 

De unge er hovedsageligt teenagere, som af den ene 
eller anden grund har svært at fi nde den rigtige vej i 
livet. 

Projektet er støttet med 1,1 millioner af Social- og In-
tegrationsministeriet fra 1. juli 2011 til 30. juni 2013. 

Herefter viderefører kommunerne projektet i en 
anden skala med bidrag fra hver kommune på 200.000 
kroner.  

FAKTA

Philip Lundsgaard 
fik stjålet sit pas, da 
det lå på Hørsholm 
Rådhus. Nu bliver 
hans cpr-nummer 
misbrugt af svind-
lere.

Af Julie Grothen

NORDSJÆLLAND: Id-tyve har 
gjort Philip Lundsgaards liv 
til et mareridt. Direktøren 
fra Radio Nord har nemlig 
fået stjålet sin identitet. Og 
det betyder, at regninger i en 
lind strøm kommer til ham. 
Regninger på varer, som er 
købt online af tyveknægten. 
Men som Philip Lundsgaard 
kommer til at hænge på.

Årsagen er et indbrud hos 
Borgerservice på Hørsholm 
Rådhus. Her blev der den 
25. oktober stjålet 100 pas 
og 20 kørekort. Begge typer 
identifi kation med vigtige 
oplysninger som eksempel-
vis cpr-nummer, der kan 
bruges til at bestille varer 
online med.

En måned efter tyveriet 
fi k Philip Lundsgaard en 
henvendelse fra et inkasso-
fi rma, hvoraf det fremgik, 
at den iPad, han havde købt 
over nettet, ikke var blevet 
betalt.

Problemet var bare, at 
Philip Lundsgaard aldrig 
havde købt en iPad. Det hav-
de til gengæld id-tyven, som 

havde brugt Philip Lunds-
gaards cpr-nummer. Siden 
var der blandt andet også 
blevet købt skitøj ved hjælp 
af Philip Lundsgaards cpr-
nummer.

Han har derfor forsøgt at 
få Hørsholm Kommune til, 
enten at give ham et nyt cpr-
nummer eller betale hans 
udgifter til en advokat, der 
redder trådene ud i sagen 
i forhold til inkassofi rma-
erne. Men det afviser kom-
munen.

Megabrøler

Hørsholm Kommune hen-
viser til, at id-papirerne var 
låst inde. Derfor kan man 
ikke begynde at betale reg-
ninger.

- Jeg mener, kommunen 
har lavet en mega-brøler. 
Havde sikkerheden været i 
orden, havde tyveriet ikke 
fundet sted. Jeg er selvstæn-
dig erhversdrivende og di-
rektør i fl ere selskaber. Jeg 
risikerer at komme i den 
røde bog hos inkassosel-

skaber, jeg blacklistes på 
diverse internet shopsites 
og stilles i voldsomt dårligt 
lys. Det er nogle af de ting, 
der vil følge i kølvandet på 
det her. Det kan Hørsholm 
Kommune ikke tage sig af, 
hvilket jeg fi nder fuldstæn-
dig forkert, lyder det fra Phi-
lip Lundsgaard.

Philip Lundsgaard har 
haft kontakt til politiet og 
også fået inkasso-fi rma-
erne til at droppe sagerne. 
Men da han er afskåret fra 
at få et nyt cpr-nummer, kan 
misbruget af hans identitet 
fortsætte.

Chef for borgerservice i 
Hørsholm Kommune, Be-
tina Bojsen, afviser, at kom-
munen har ansvaret for ty-
veriet.

- Vi har ikke optrådt an-
svarspådragende. Jeg har i 
dag (tirsdag, red.) taget kon-
takt til datatilsynet, som er 
enige i, at et afl åst skab i et 
afl åst rådhus, der er sikret 
med videoovervågning, er 
godt nok, siger hun.

Kommunen har ikke hørt 

fra andre borgere, der har 
fået misbrugt deres identitet 
efter tyveriet fra rådhuset.

- Men vi har skrevet et 
brev til borgerne,  hvor vi 
bekræfter, at deres pas eller 
kørekort er stjålet, så de kan 
bruge det som dokumenta-
tion, siger Betina Bojesen, 
som godt forstår Philip 
Lundsgaards frustration.

- Uanset hvor meget vi fø-
ler os moralsk forpligtet, så 
har vi ikke nogen lovhjem-
mel til at betale hans udgif-
ter til advokat. Vi har fuld 
forståelse for, hvor frustre-
rende og irriterende det er, 
men vi har ikke mulighed 
for at dække hans udgifter, 
siger Betina Bojesen.

grothen

Pastyve stjal dj’s identitet

SF opfordrer region-
rådsformand Vibeke 
Storm Rasmus-
sen (S) til at samle 
forligspartierne til 
en orientering om 
situationen omkring 
lægevagt og akutkli-
nik i Helsingør.

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Samtidig 
med, at der administrativt 
arbejdes med en løsnings-
model for en lægebetjening 
af Helsingørs kommende 
sundhedshus, der skal åbne 
midt i januar, opfordrer SF 
nu regionrådsformand Vi-
beke Storm Rasmussen (S) 
til at samle alle forligspar-
tierne til en orientering om 
situationen.

De praktiserende læ-
ger har sagt nej til at fl ytte 
vagtlægekonsultationen fra 
Helsingør Hospital ned i det 
kommende sundhedshus 
i Murergade i forbindelse 
med hospitalets lukning. 
Lægerne vil ikke risikere, at 
vagtlægerne kommer til at 
fungere som backup for den 
sygeplejerskebetjente akut-
klinik i sundhedshuset, hvis 
der skulle dukke uanmeldte 
kritisk syge patienter op på 
akutklinikken. 

Akutklinikken får åbent 
fra 7-22 hver dag, men fra 
start var det kun planen at 
have hospitalslæger fysisk 
til stede på matriklen no-
get af tiden, mens stedets 

ambulatorier var åbne for 
patienter. Resten af tiden 
skulle lægerne på Hillerød 
Hospitals akutmodtagelse 
være back up i form af vide-
oopkobling og ved hjælp af 
telemedicin. Den løsning er 
de praktiserende læger ikke 
tilfredse med og har meldt 
fra. Regionen arbejder nu 
med at have en egen læge til 
stede i sundhedshuset i hele 
åbningstiden.

SF var oprindeligt imod 
en lukning af Helsingør 
Hospital før 2020, når et 
kommende fælles nordsjæl-
landsk hospital efter planen 
er klar til afl øsning for de 
tre eksisterende hospitaler. 
Men aftalen om, at et sund-
hedshus med akutklinik, 
ambulatorier og vagtlæger 
skulle åbne 14 dage før ned-
læggelsen af Helsingør Ho-
spital, fi k partiet til at støtte 
en hurtigere nedlukning af 
hospitalet i Helsingør.

- Vi står bag aftalen. Bor-
gerne i Helsingør skal kun-
ne komme ind og få service, 
men vi må erkende, at når 
det kun er regionens tilbud, 
som er til stede i sundheds-
huset, og ikke kommunale 
ydelser og vagtlægerne, så 
er vi et stykke fra mål. Vi 
vil arbejde for at få det bedst 
mulige tilbud med de bedste 
vilkår, og vi vil bede Vibeke 
Storm Rasmussen kalde 
forligspartierne sammen til 
en orientering. Jeg ved, re-
gionen arbejder hektisk på 
spørgsmålet, og vi vil følge 
sagen til dørs, siger gruppe-
formand for SF, Julie Herdal 
Molbech.

frederikbsorg@sn.dk

SF: Partier bør  
orienteres om 
lægevagten Philip Lundsgaard mener, Hørs-

holm Kommune burde have sik-
ret hans pas bedre.  
 Foto: Radio Nord

Jeg mener, kommunen har lavet en mega-brøler. 
Havde sikkerheden været i orden, havde tyveriet 

ikke fundet sted.
Philip Lundsgaard, off er for identitetstyveriForligspartierne i regionsrådet skal informeres om akutklinik og læ-

gevagti Helsingør, mener SF.  Foto: Allan Nørregaard

På søndag er der en ekstra mulighed for at smutte forbi posthu-
set for at hente de sidste julegaver.  Foto: Allan Nørregaard

DANAMRK: Erik Boel meddelte tirsdag, at han med omgå-
ende virkning stopper som formand for Europabevægelsen 
efter 12 år på posten.

- Efter 18 års krævende og samtidig meget spændende ind-
sats som næst- og landsformand har jeg besluttet mig for at 
trække mig. Jeg synes, det er det rigtige tidspunkt, udtaler 
Erik Boel i en pressemeddelelse.

Næstformand Ellen Trane Nørby takker Erik Boel for at 
have været en aktiv stemme i EU-debatten.

- På vegne af medlemmerne i Europabevægelsen vil jeg 
gerne sige ham tak for det engagement, han har lagt for da-
gen gennem de 12 år, hvor han har været landsformand for 
Europabevægelsen, udtaler Ellen Trane Nørby.

Hun vil frem til det ordinære landsmøde i april være fun-
gerende landsformand. Jens Boe Andersen er konstitueret 
som næstformand.

/ritzau/

Erik Boel stopper som formand for 
Europabevægelsen


