NYT HOVEDSÆDE TIL LEJERBO

2

TORSDAG
27. oktober 2005

”

Boligselskabet Lejerbo skal selv have ny bolig. Lejerbos nuværende hovedkontor i København er blevet
for trangt, og derfor skal de mere end 100 medarbejdere flytte til et nyt 3.500 kvm stort hovedsæde i
Valby. Hovedsædet forventes at stå klar i januar 2007.

Mit hjem ligner et gartneri
Det er væltet ind med sympatibuketter hjemme
hos Anne-Marie Meldgaard, siden
hun gik af som integrationsordfører for
socialdemokraterne – i Politiken
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Klager over Thora
Center undersøges
Socialministeriet har bedt om
en redegørelse fra Thora
Centers bestyrelse om de
beskyldninger, som en håndfuld tidligere ansatte har
fremsat i anonymt brev. Tirsdag
besluttede ministeriet at
standse støtten til Thora
Center, fordi årsberetningen og
de statistiske oplysninger om
centrets aktiviteter er uigennemskuelige. Ministeriets kritik
af centret bekræftes delvist af
det anonyme brev fra de
tidligere medarbejdere, som
desuden anklager centret for
en række andre uregelmæssigheder. Bl.a. påstår de tidligere
ansatte, at ledelsen bevidst
puster antallet af henvendelser
til Thora Center op i et forsøg
på at få flere penge fra ministeriet, og at offentlige midler,
der var tiltænkt et værested for
incestofre, er gået til frokost og
gaver til centrets medarbejdere.
/ritzau/JP

Efterlyser bil i jagt
på røverbande
I jagten på en gruppe unge
mænd, der i den seneste tid
har begået en stribe røverier
mod Fakta-butikker i Københavns omegn, efterlyser politiet
nu en bordeaux-farvet Fiat
Uno.
Bilen, der har registreringsnummeret TN 56 200, blev
brugt, da fire mænd tirsdag
aften begik røveri mod Faktabutikken på Vindebyvej i
Herlev. Den blev på et tidspunkt i weekenden stjålet fra
Jyllingevej 24 i Vanløse.
Røverne måtte nøjes med
byttepengene fra kassen.
/ritzau/

Vil du i kontakt
med KØBENHAVN?
Redaktionen modtager gerne
tip og pressemeddelelser.
Du kan kontakte redaktionen
på tlf. 33 30 30 30,
e-mail redaktion.kbh@jp.dk
eller
KØBENHAVN,
Kgs. Nytorv 8,
1050 København K.
Læserbreve kan sendes til
debat.kbh@jp.dk eller til
vores postadresse.
Vil du indrykke en
annonce i KØBENHAVN?
Du kan kontakte annonceafdelingen direkte på
tlf. 33 30 80 85,
e-mail annonce.kbh@jp.dk
eller telefax 33 30 82 91.

Latinerkvarteret
som attraktion
Lars Olsen sælger bukser og holder aldrig fri.
Blev han overborgmester, skulle området omkring
Larsbjørnsstræde gøres til en attraktiv turistmagnet.
Af JAKOB RUBIN
jakob.rubin@jp.dk

Lars Olsen er ikke i tvivl.
Var han overborgmester,
ville han få mere ferie end
den ene dag, det er blevet til
de seneste to et halvt år.
Han er heller ikke i tvivl
om, hvad han ville bruge
magten, der fulgte med
byens øverste embede, til.
Latinerkvarteret ville
blive hans mærkesag.
Området, hvor han har
sin daglige gang, hvor hans
butik ligger, hvor byens
ægte københavnersnobbede
hjerte banker, hvor de
smarte, de hårde, de cool,
kunstnerne, wannabe’erne,
hænger ud.
For ikke at nævne alle
dem fra provinsen, der
besøger byen og skal have
lidt af den ægte vare med
hjem.
Kort sagt Larsbjørnsstræde, de par hundrede meter
trendy vej mellem Vestergade og Skt. Peders
Stræde, i folkemunde slet og
ret Pisserenden.
»Jeg ville gøre noget ved
de små gader herinde i
Latinerkvarteret. Udvikle
dem til noget virkeligt
attraktivt. Der skal være
mere at gå efter – både for
os borgere i byen og for
turisterne,« siger han.

»Samtidig med at København er ved at udvikle sig til
et internationalt trendsted
på tøjområdet, er her stadig
alt for kedeligt. Hvad har
turisterne,« spørger han og
svarer selv:
»Nyhavn, Tivoli, Strøget,
fred være med det, jo, og så
Den Lille Havfrue. Den
største joke i historien.«
Han svinger armen rundt i
rummet med de skæve
vægge og gulve, lavloftet og

uden ret meget lys gennem
de små vinduesfag.
»Min butik er fra 1780. Det
er da charmerende og ret
ekstraordinært. Hele området omkring den indre bys
små gader kunne blive langt
mere spændende,« siger
han.

Byen er kedelig
Lars Olsen mener, at København er for kedelig.
Latinerkvarteret skulle

Hvis JEG var overborgmester...
lukkes for trafik i hvert fald i
halvdelen af gaderne, så der
blev mere plads at slendre
på. I forvejen er der ingen,
som kører til Larsbjørnsstræde og regner med at
kunne parkere. Det snævre
trafikkaos skyldes, at beboerne og de ansatte i
forretningslivet stiller deres
biler om morgenen og
fjerner dem om aftenen,
hævder han.
»Jeg ville arbejde for at

mindske trafikken i byen.
Udbygge Metroen og få
gennemført en havnetunnel,
så færre havde brug for at
køre gennem centrum for at
komme gennem byen.«
Han ser det for sig. Mere
liv på gaden, flere udendørsserveringer, mere
hygge.
Og forhåbentlig flere
kunder.

De nyeste skrig
Lars Olsen sælger bukser
fra sin lille butik Jeans Store
på første sal. Smarte jeans,
mode fra førende buksehuse, og der ligger mindst
1.000 par på hylderne, som
ikke er billige, men til gengæld nyeste skrig.

Lars Olsen mener, at København er for kedelig. Latinerkvarteret skulle lukkes for trafik i hvert fald i halvdelen af gaderne, så der
blev mere plads at slendre på. Foto: Anders Vendelbo

LYN-SUDOKU
Udfyld de manglende felter,
således at både de lodrette og
vandrette rækker samt hver af
kasserne med de 2 gange 3 felter
indeholder alle tallene fra 1 til 6.
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