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TEORI

Somaliere er
set ved indbrud
FYNSVEJ: Det er formentlig
de samme somaliere, der har
været på spil ved to villaer på
henholdsvis Fynsvej og Rædersvej i Kolding. I hvert fald
arbejder politiet med den
teori, da signalementer fra
begge steder stemmer overens.
På Fynsvej blev en kælderrude knust, og et vidne så en
somalier på 180 centimeter
stikke af fra stedet.
På Rædersvej blev to somaliere set. Den ene var inde
i villaen, mens den anden
holdt vagt udenfor. Her var
der også tale om en mand på
180 til 185 centimeter høj.
Den ene var iført en lys hættetrøje og mørke bukser. -gan

KNUST RUDE

Tyv stjal
pengekasse
BIRKEDAM: Ved at knuse en
rude skaffede en tyv sig adgang til Scania Biler på Birkedam i Kolding. Her gennemrodede han skuffer og fandt til
sidst en pengekasse med kontanter, som han stjal.
-gan

TEKNIK

Indbrud
i fire biler
KOLDING: Der har været indbrud i fire biler. De stod parkeret på Pinjevej, på Egtvedvej, ved Kolding Storcenter
og ved Lunderskov Station.
Udbyttet blev radioer, cd-afspillere og iPods.
-gan

mennesker
MÆRKEDAGE

85 ÅR
Elna Christensen, Mølleparken 13, Vonsild, Kolding, fylder fredag 85 år.

Bestjålet mand
genkendte
røver i opgang
GRUNDLOVSFORHØR:

Tyveri fra Kultur- og
Fritidsforvaltningen
på Staldgården i Kolding endte med røveri, hvor kommunalt
ansat blev slået, skubbet og truet. 29-årig
koldingenser varetægtsfængslet.
Af Niels Gandrup
Tlf. 7211 4203 nga@jv.dk

En mandlig ansat ved Kulturog Fritidsforvaltningen på
Staldgården i Kolding var
mandag sidst på formiddagen
udsat for tyveri af sin tegnebog med hævekort, da hans
jakke hang på en bøjle i et af
kontorerne. Han var ude af
kontoret et kort øjeblik, men
da han kom tilbage, opdagede han en ukendt mand, som
var på vej væk fra kontoret og
som lyste langt væk af dårlig
samvittighed.
Sammen med en kvindelig
ansat besluttede den bestjål-

ne at lede efter tyven i midtbyen. Det skulle ellers være
som en nål i en høstak, men
det blev det ikke. For de kommunalt ansatte så tyven først
ved Danske Bank i Jernbanegade, hvor han forgæves forsøgte at hæve på nogle af de
stjålne kort og siden, da han
gik ind i opgangen Jernbanegade 24 i Kolding.
Her blev hoveddøren spærret af kvinden, mens den bestjålne mand opdagede tyven,
da han var på vej fra andensal
mod førstesal.
– Gi’ mig min tegnebog. Jeg
ved, du har den, lød det fra
den bestjålne mand.

Mange til undsætning
Herefter gav tyven ham et
voldsomt slag, skubbede til
ham og truede ham med alverdens ulykker. Der opstod
tumultagtige tilstande på
trappen, hvilket fik flere fra
forskellige kontorer i opgangen til at komme manden til
undsætning. Fem-seks fik tilbageholdt tyven, indtil politiet kom frem og fik ham anholdt.
Men på grund af truslerne,
volden og skubberiet er en
29-årig koldingenser ikke

længere tyv. Nu har politiet
rejst røveri-sigtelse mod ham
på grund af sagens alvorlige
karakter.
Den 29-årige, der i går blev
fremstillet i grundlovsforhør
ved retten i Kolding og varetægtsfængslet i fire uger,
nægter sig skyldig i røveri.
Han kærede fængslingen til
landsretten.

FAKTA

.DOMME
Den 29-årige har en række
domme bag sig.
Han blev i juli sidste år idømt
seks måneders fængsel. Han
blev løsladt den 30. oktober
med en reststraf på 114 dage.
Den 1. april 2008 fik han fem
måneders fængsel.
Den 24. august 2006 fik han
fire måneders fængsel.
1. juni 2006 blev han idømt
40 dages fængsel.
I januar 2006 fik han otte
måneders fængsel.
Den 3.september 2004 blev
han idømt fire måneders
fængsel.

Røver tryglede om lov til
at slippe for forfølgelse
FÆNGSLET: 29-årig kol-

dingenser stjæler for
at få penge til sit daglige narkobehov. Efter
tyveri på Staldgården
var han i gang med et
nyt tyveri.
Af Niels Gandrup
Tlf. 7211 4203 nga@jv.dk

En 29-årig koldingenser, der
mandag stjal en tegnebog fra
et kontor på Staldgården,
hvilket senere udviklede sig
til røveri, tryglede og bad om,
at han måtte slippe for forfølgelse, da han blev overmandet i en opgang i Jernbanegade i Kolding.
– Jeg afleverede frivilligt
tegnebogen til den bestjålne
mand. Får jeg så ikke lov at
slippe, spurgte jeg ham. Men
i stedet hev han hårdt fat i min
trøje, så jeg snublede et par
trin ned ad trapperne, forklarede den 29-årige nu fængslede mand, da han i går var
fremstillet i grundlovsforhør
ved retten i Kolding.

– Og da jeg lå der blev jeg
angrebet af fire-fem personer,
der holdt mig fast indtil politiet kom, fortsatte den 29-årige.

Måske trusler
Men han ville ikke udelukke,
at han til den bestjålne mand
havde udtalt forinden: – Gider du risikere at falde ned ad
trapperne. Jeg er stofmisbruger, og du ved jo ikke, hvad
jeg kan finde på. Du udsætter
jo liv og lemmer for fare.
Han forklarede videre, at
hver gang han havde fået luft,
forsøgte han at komme væk
fra opgangen i Jernbanegade.
– Det var først senere i forløbet, at jeg faktisk blev chokeret over, at det var den bestjålne mand, som havde angrebet mig. Jeg vidste jo ikke,
hvem jeg havde stjålet fra,
fortsatte den 29-årige.

Narko skal dækkes
Han indrømmede, at han
stjæler, fordi han mangler
penge til sit daglige narkobehov.
Han forsøgte i Danske
Bank at hæve på de kort, som
han havde stjålet på Staldgår-

Jeg afleverede frivilligt tegnebogen
til den bestjålne mand.
Får jeg så ikke lov at slippe, spurgte jeg ham. Men i
stedet hev han hårdt fat i
min trøje, så jeg snublede
et par trin ned ad trapperne.

’’

29-årig misbruger

Mikkel effektiviserer
PLUSTID: Mikkel Schmith i Egtved har brugt

sin erfaring som Lean-konsulent i erhvervslivet på at udvikle værktøj til at effektivisere
familielivet.
Af Yvonn Tittel
Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Han vil ikke blande sig ikke i,
hvad de danske familier skal
bruge seks ekstra ferieuger
til, men hans påstand er, at

Sundhedscenter
er på vej i Kolding
Af Lotte Højstrøm
Tlf. 7211 4222, lho@jv.dk

den, hvilket ikke lykkedes.
En halv time efter dette tyveri
havde han planer om at stjæle
fra et helsecenter i den opgang, hvor han blev tilbageholdt.
– Jeg kunne måske stjæle
en computer, men så var det,
at jeg blev angrebet af den bestjålne mand fra Staldgården,
lød det fra den 29-årige.

det er, hvad man kan opnå,
hvis man bruger hans effektiviseringsværktøj
familienplus.dk derhjemme.
– Seks uger i alt, det vil sige
tre uger til begge, hvis man
deles om arbejdet, understre-

Koldings borgere får i løbet af
de næste år måske et sundhedscenter, der er centralt
placeret i byen, og som indeholder en lang række sundhedstilbud som for eksempel
Sund by Kolding, sundhedsplejen, træning og rehabilitering, rehabiliterings- og akutcentret, tandreguleringen og
tandklinikken og senior- og
sundhedsforvaltningen – alle
tilbud, som i dag har til huse
på forskellige adresser rundt
om i byen.
Byrådet har godkendt en
plan for opførelse af sundhedscentret. Der er dog endnu ikke sat nogen penge af til
centret, men det skal der for-

handles om ved budgetforhandlingerne i september for
2010 og årene fremover.

I brug i 2012
Hvis sundhedscentret bliver
etableret, er det planen, at det
skal tages i brug i 2012.
– Det er sund fornuft at opføre et sundhedscenter, som
både hjælper Koldings borgere til en sundere livsstil og
hjælper dem med at blive hurtigere selvhjulpne efter sygdom. Det giver borgerne bedre livskvalitet, og det vil også
have en positiv betydning for
kommunens øvrige områder,
siger Annie Terp Thomsen,
formand for sundhedsudvalget.
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Fagforening er skeptisk
overfor privat firma
UNDREN: Fagforenin-

gen FOA undrer sig
over, at kommunen
vil samarbejde med
privat firma og ikke
bare selv ansætter flere sagsbehandlere til
at hjælpe folk på sygedagpenge.
Af Lotte Højstrøm
Tlf. 7211 4222, lho@jv.dk

Der lyder ikke vild jubel fra
fagforeningen FOA i forbindelse med, at Kolding Kommune vil indgå en aftale med
et privat firma på sygedagpengeområdet.
– Jeg synes, at det lyder
mærkeligt, hvis kommunen
kan slippe billigere ved at
smide penge efter private.
Jeg synes hellere, at man
skulle ansætte flere sagsbehandlere. Jeg undrer mig
over, at man tror, at man kan
give en bedre service ved at
honorere et privat firma, og

familien
ger Mikkel Schmith med et
smil.

Karriere på Danfoss
Han er uddannet produktionsingeniør og kridtede
karriereskoene hos Danfoss,
både i Nordborg og i Kolding,
hvor han siden 2002 var med
til at undervise i det japansktyske effektiviseringsværktøj
Lean.
Det er opfundet på Toyotafabrikkerne, og kort fortalt

Ligesom Mikkel Schmith mener, at øget effektivitet med
Lean i sin fulde konsekvens giver større arbejdsglæde,
mener han, at den ekstra tid i familien skal bruges på
børnene, Cille på to år og Matti på et halvt år.
FOTO: GERT BLUME

principper i privaten, men jeg
er den første, der sætter det
på formel, siger han selv om
familienplus.dk, der opererer
med de væsentligste steder at
sætte ind i husholdningen.
Hvilket alt i alt skulle kunne
spare en gennemsnitsfamilie
på to voksne og to børn for
fem timers trivielle oprydningssysler om ugen.

Firmaet Falck Healthcare
kan meget vel være et af de
firmaer, der gerne vil samarbejde med Kolding Kommune om at få folk på sygedagpenge hurtigere i arbejde.
Ganske vist har direktøren
for Falck Healthcare Jobser-
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Kamma Pedersen har solgt
Gyvelvej 10, Kolding, til Jesper Scott Nesbit. Ejd.værdi
kr. 1.050.000.

Reklamebureau får nyt navn
Af Michael Nielsen
Tlf. 7332 5023, min@jv.dk

Med et smil på læben kan
man vist roligt konstatere, at
der sker markante forandringer med reklamebureauet
Schultz og Sørensen i Kolding. I dag skifter bureauet
navn til Markant Reklamebureau.
– For os er det mere end et
navn. Det er en holdning til de
løsninger, vi laver, og den måde, vi samarbejder med vores
kunder på. Vi skal hele tiden
være i stand til at overraske
og nytænke, og med navnet
Markant kan vi træde helt ind
i den nye identitet, vi er ivrige
efter at indvie vores kunder i,
siger Nick Højgaard.
Han var i 1991 med til at
starte reklamebureauet op
sammen med Henrik Schultz,
og også efter navneskiftet vil

Boet efter Viggo Pedersen
har solgt Gyvelvej 10, Kolding, til Kamma Pedersen. Ejd.værdi kr. 1.050.000.

2-vær. lejligheder
Kolding midtby

de to stå i spidsen for virksomheden. De får dog følgeskab af Keld Rørmose, der tiltræder som partner og ny administrerende direktør.
– Det bliver min opgave at
lede og udvikle en virksomhed, der selv i de her tider,

hvor andre måske er gået lidt
i stå, har formået at være i
konstant udvikling og vækst,
og det glæder jeg mig til, fortæller den nye direktør, der
er 43 år og tidligere salgs- og
markeringsdirektør i GLS
Denmark.

Formanden for byrådets beskæftigelsesudvalg, Lis Ravn
Ebbesen (SF) understreger
dog, at det private firma naturligvis skal leve op til love
og regler.
– Lovgivningen på det her
område er meget detaljeret,
og vi sikrer os, at firmaet skal
følge de samme værdier som
os. Vi går med livrem og seler
i den her sag, siger Lis Ravn
Ebbesen, der håber, at samarbejdet med et privat firma kan
skabe ny energi og arbejdsglæde blandt sagsbehandlerne.
Hun er dog ikke specielt
glad for aftalen, da hun foretrækker, at kommunen selv
kunne tage sig af sygedagpengesagerne på en tilfredsstillende måde.
– Jeg er ikke fortaler for udlicitering, men jeg kan heller

FAKTA

.BAGGRUND
I de seneste år har Kolding
Kommune haft stigende udgifter til sygedagpenge, og
det har været svært at sikre
borgerne den nødvendige
sagsbehandling på grund af
problemer med at skaffe socialrådgivere, flere komplekse og langvarige sager, ventetider på undersøgelser og
behandling og at flere er berettiget til sygedagpenge.
Kommunens udgifter til sygedagpenge forventes at blive ni millioner kroner højere
end budgetteret i år.

vice, Bo Hammer, endnu ikke
læst udbudsmaterialet fra
Kolding igennem, men firmaet har tidligere været til salgsmøde med folk fra Kolding
Kommune, og Falck Healthcare har for nylig indgået lignende aftaler i kommuner
som Holbæk, Herning, Horsens og Hjørring.
– Det, vi kan, er at give

kommunen adgang til veluddannede socialrådgivere, der
ellers er en knap ressource.
Vi har også vores eget lægekorps, og vi gør meget ud af at
bygge en tidlig indsats op.
Hvis en person skal til afklaring, har vi også adgang til egne speciallæger, så man undgår ventetid, siger Bo Hammer.

ejerskifte

Ib Hansen har solgt Søndervang 20, Kolding, til J.A. Montage & Inventar ApS. Ejd.værdi kr. 1.050.000.

De tre partnere i Markant Reklamebureau: Kontaktdirektør Henrik Schultz-Pedersen (tv), kreativ direktør Nick Højgaard (m) og
den nye administrerende direktør Keld Rørmose (th).

Med livrem og seler

ikke bare læne mig tilbage,
når forvaltningen anbefaler
det her. Jeg er nødt til at se på,
hvad der er bedst for Koldings borgere, siger Lis Ravn
Ebbesen.
Når en person har været på
sygedagpenge i mere end 52
uger, er kommunen alene om
at betale udgiften. Fra 4. til 52.
sygdomsuge deler staten og
kommunen udgifterne.

Falck overvejer samarbejde
om sygedagpenge
Af Lotte Højstrøm
Tlf. 7211 4222, lho@jv.dk

går det ud på at minimere
spildtid.
– Det er noget med at indrette arbejdspladsen, så man
har det værktøj, man skal bruge, lige i nærheden. Noget
med at rydde op i uhensigtsmæssige bevægelser og
springe svinkeærinder og
spildtid over, siger han, der
nu har udviklet systemet til at
passe på familierne.
– Mange har snakket om, at
man kunne bruge de samme

jeg er bekymret for, hvordan
firmaet har tænkt sig at korte
antallet af sager ned, når det
har en interesse i at få folks
sygedagpenge til at ophøre,
siger FOA’s næstformand i
Kolding, Jens Lund.

Lyse og dejlige lejligheder
på 70 kvm.
Meget centralt beliggende
m. udsigt over gågaden
og til Koldinghus.
Altan til gågaden.
Nyistandsat med maling/tapet.
Mdl. husleje: kr. 4.850 + forbrug
Yderligere oplysninger:
Boliginvest A/S, Aalborg
Tlf: 4050 8937
man-fre 8-16

Per Pedersen Bonde har
solgt Bjergbyvej 81, Seest, til
Mette Hauge og Lars André

Fyhn. Ejd.værdi 1.150.000
kroner.

40 års jubilæum
Sidste år havde vi den glæde, at
kunne fejre 40 års jubilæum for Kolding/Gravens Maskinforretning A/S.
Den 3. juli 2009, har vi så den
glæde, at kunne fejre vores lagerchef
Tage Pedersens 40 års jubilæum i firmaet.
Vi håber at I alle i den forbindelse, vil være med til at
fejre ham ved åbent hus:

FREDAG DEN 3. JULI 2009
FRA KL. 12.00 TIL KL. 16.00
på Ambolten 35, 6000 Kolding.

KOLDING / GRAVENS
MASKINFORRETNING A/S
AMBOLTEN 35  6000 KOLDING  TLF. 75 52 04 66
BRAMDRUPVEJ 33  6040 EGTVED  TLF. 75 55 42 66
www.koldingmaskinforretning.dk

