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▼ Kun hver anden
90-årig bor i plejebolig
SELVKØRENDE. Næsten hver anden af landets gamle på 90 år eller derover bor i dag
i en pleje- eller ældrebolig. Nøjagtig 14.900
af de i alt 36.400 i denne aldersgruppe bor
i en bolig til personer med særlige behov,
viser den nyeste opgørelse fra Danmarks
Statistik. Det svarer til, at 41 procent af alle
på 90 eller derover bor i en ældrebolig. Det
er under en fjerdedel af de gamle i aldersgruppen 85-89 år, som bor i en plejebolig.
Nøjagtig 23 procent af denne gruppe bor
i ældrebolig, mens det er 13 procent af de
80-84-årige og seks procent af de gamle
mellem 75 og 79 år.
Ritzau

▼ Nu er 16 fængslet for
millionkup i Brøndby
VÆRDIHÅNDTERING. To svenske mænd
blev på et retsmøde i går varetægtsfængslet i sagen om kuppet til 60 millioner
kroner under røveriet mod Dansk Værdihåndtering i Brøndby. Med torsdagens
retsmøder i Glostrup er der nu i alt 16
varetægtsfængslede i sagen om det nøje
planlagte røveri 10. august sidste år. De to
mænd blev for nylig anholdt i Malmø. Efter
udleveringen til Danmark bestemte dommeren i Glostrup, at de skal være frihedsberøvet frem til 22. december.
Ritzau

▼ Fire års fængsel
til hjemmerøvere
HERFØLGE. Firebanden bag et groft hjemmerøveri mod et ægtepar i Herfølge sidste
år blev i går idømt mellem tre og fire et
halvt års fængsel ved Retten i Roskilde. Det
skriver Sjællandske Medier. Kvartettens leder fik den strengeste straf på fire et halvt
års fængsel, mens gruppens chauffør fik
tre års fængsel. De to havde slået pjalterne
sammen med to litauere, og retten kvitterede med fire års fængsel samt efterfølgende udvisninger til dem begge. Røverne
brugte oversavede haglgeværer og knive til
at true parret til passivitet. Alligevel bandt
røverne deres ofres ansigter ind i gaffatape,
surrede dem fast til et møbel og spærrede
dem inde på badeværelset i flere timer,
mens de lænsede huset for værdier. Ritzau

▼ Nyt frimærke med
Dronningens portræt
FØDSELSDAG. Dronningen får et nyt image
i offentligheden. Post Danmark fejrer
nemlig dronning Margrethes 70-års fødselsdag den 16. april 2010 ved at udgive et
nyt dronningefrimærke i februar. Det nye
portræt kommer til at pryde de fire mest
almindelige portotakster. »Det er ikke hver
dag, vi udgiver et nyt dronningefrimærke.
Faktisk er det nye frimærke blot det sjette
i rækken siden 1974, hvor det første dagligseriefrimærke med portræt af dronningen blev udgivet,« siger frimærkechef Lene
Reipuert fra Post Danmark. Ældre frimærker af dronningen bliver udfaset med udgangen af januar 2010.
Ritzau

▼ Færre hapsdogs giver
mere sikker trafik
LASTBILCHAUFFØRER. Et nyt usædvanligt samarbejde baner vej for sundere kost for landets lastbilchauffører på
tankstationerne, som er mange chaufførers daglige kantine med al den fast
food, det tit medfører. Opsigtvækkende
forsøg har vist, at chaufførernes helbred
kan forbedres markant på under to uger
med bedre kost. Nok så vigtigt så steg
chaufførernes reaktionshastighed med
hele 16 procent. Et nyt projekt SundVej
har i samarbejde med en gruppe chauffører udviklet fedtfattige og velsmagende retter i en emballage, som er nem
at håndtere i førerhuset. Samtidig skal
maden kunne købes på tankstationerne
og varmes i en mikroovn.
Ritzau

▼ Anklager: Frifundet
skal blive i fængslet
NARKOSMUGLING. En 21-årig kvinde fra
Rumænien kommer muligvis til at tilbringe flere måneder bag tremmer i et
dansk fængsel, selv om Københavns Byret onsdag frifandt hende for den anklage
om narkosmugling, som hun var tiltalt for.
Og selv om hun allerede har tilbragt to år
i varetægtsfængsel. Anklagemyndigheden ankede straks frifindelsen af kvinden
og kræver, at hun forbliver fængslet, indtil
ankesagen kan komme for Østre Landsret
om måske et halvt år.
Ritzau
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Klimaforskere
Klimaændringerne bliver værre, end FNs
klimapanel har forudsagt, advarer 26 klimaforskere kort før FNs klimakonference
i København.
Af Pauli Andersen
Verden har kurs mod ændringer i klimaet, der bliver langt
alvorligere, end FN forudsagde i 2007.
En gruppe af verdens førende klimaforskere slår alarm
kort før verdens stats- og regeringsledere mødes til FNs
klimakonference i København. I en opdatering af de
seneste års viden om klimaændringer, The Copenhagen
Diagnosis, konkluderer de, at
kloden risikerer en opvarmning, der er endnu stærkere,
end det mest pessimistiske

scenarium fra FNs klimapanel IPCC.
Forskerne vurderer, at opvarmningen kan blive på syv
grader i 2100, hvis ikke verdenssamfundet griber markant ind. Samtidig peger de
på, at den seneste forskning
forudsiger langt større stigninger i havniveauet, end
IPCC gjorde i sin rapport fra
2007. Mens IPCC regnede
med en stigning på højst 59
centimeter, vurderer forskergruppen, at stigningen i dette
århundrede kan blive mere
end dobbelt så stor, nemlig på

mellem en og to meter.
»Det her er en sidste videnskabelig opfordring til
forhandlerne fra de 192
lande, som skal stige på
klima-beskyttelses-toget
i
København. De skal kende
den fulde sandhed om global opvarmning og de riscici,
der er forbundet med den,«
siger professor Hans Joachim
Schellnhuber, der er direktør
for det velestimerede klimaforskningsinstitut i Potsdam.

Hurtig havstigning
Professor i oceanfysik, Stefan
Rahmstorf siger, at havniveauet stiger meget hurtigere, end hidtil ventet.
»Uheldigvis viser de nyeste
data, at vi har undervurderet
klimakrisen,« siger Stefan
Rahmstorf.
Professor i meteorologi

Ørestads
beboere
frygter nyt
Hyskenstræde
Talrige politi- og
hjemmeværnsfolk
på gaden skal sikre,
at klimatopmødet bliver en god
oplevelse for Bella
Centrets naboer i
Ørestaden.
Af Søren Aaes
»Hvor skal vi parkere vores
biler, så de ikke bliver smadret?« »Bliver der ryddet om
på byggepladserne, så aktivisterne ikke bare kan vade ind
og forsyne sig med skyts?«
Spørgsmålene stod i kø, da
Bella Center og Københavns
Politi i går eftermiddag holdt
informationsmøde for beboerne i Ørestad om, hvordan
det kommende klimatopmøde kommer til at påvirke deres hverdag i de to uger, det
står på. Og flere var urolige
for, om politiet nu kan magte
opgaven.
»Jeg ville ønske, at jeg
havde tiltro til, at politiet
kan klare opgaven. Men det
kniber lidt, når man har set
billederne fra Hyskenstræde,
hvor politiet bare kiggede på,
mens bøller hærgede løs,«
siger Mikala Berg Dueholm,
der er formand for ejerforeningen i VM Bjerget, der ligger lige over for Bella Center.
»Jeg er ikke nervøs for min
personlige sikkerhed. Det

drejer sig mere om hærværk
på bygninger, fællesarealer
og biler, og om politiet formår at notere identiteten på
de personer, det drejer sig
om, så vi kan rejse erstatning,« siger hun.
Chefkriminalinspektør Per
Larsen afviser at sammenligne topmødet med det omfattende hærværk, der fandt
sted, da banditter i maj uhindret fik lov til at smadre og

overmale butikker og facader
i Hyskenstræde i det indre
København.
»Vi er utrolig godt forberedte denne gang. Området
vil være plastret til med politi under hele topmødet, der
hele tiden har tjek på, hvad
der sker. Hvis nogen laver
hærværk i området kaster vi
os over dem, siger Per Larsen.
Han understreger, at politiet med regeringens »løm-

