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Bæredygtigt byttemarked trak fulde huse

Bagtanken med byttemarkedet var groft sagt at sætte 
fokus på affald og genbrug. Forude venter et forsøgsprojekt 
i form af netop en byttecentral. Foto: Kim Haugaard 

»Det er en god måde at komme af med sit gamle tøj på. 
Og så får jeg ryddet op derhjemme,« sagde Vibe Hellmund 
på vejen ind til byttemarkedet. Foto: Kim Haugaard

AARHUS:  De kommende fire uger har man i Aarhus mu-
lighed for at give sit besyv med til de planer, der skal sikre 
bedre mod oversvømmelser.

De seneste seks år har Aarhus oplevet flere skybrud og 
oversvømmelser. Aarhus Kommune arbejder målrettet på 
at udvikle og bruge løsninger, som kan tilpasse byen til me-
re vand, og dermed minimere risikoen for at huse bliver 
oversvømmet, og at veje står under vand. Fra 13. november 
til 11. december er det muligt at komme med gode ideer.

»Aarhus Kommune ønsker at finde gode måder at udnyt-
te de øgede vandmængder på, så vandet bliver en ressource 
og ikke en trussel. Vi vil for eksempel gerne bruge vandet til 
at skabe smukke regnvandsbassiner, mere og bedre natur i 
grønne områder eller forskønne byens gader og stræder. Der-
for har vi brug for borgernes ideer, og jeg håber, at mange i 
Aarhus vil byde ind med tanker og ideer til, hvordan Aarhus 
kan bruge vandet aktivt og på nye og spændende måder,« si-
ger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek. pcb

Kommunen vil have ideer fra borgerne

MAlling: En ung mand var 
fredag udsat for et groft rø-
veri i Malling mellem Aar-
hus og Odder. Røverne slap 
væk med offerets pung og en 
mobiltelefon. De tre ukendte 
gerningsmænd overfaldt en 
20-årig mand med slag fra et 
aluminiumsbat samt trusler 
med kniv og peberspray. 

En af  gerningsmændene 
beskrives som 180-185 centi-
meter høj, almindelig krops-
bygning og dansktalende. 
Han var iført sort maske, 

sort dynejakke og grå buk-
ser af  mærket Peak Perfor-
mance og var bevæbnet med 
et aluminiumsbat.

Han var i selskab med en 
anden mand, 185-190 cen-
timeter høj og af  spinkel 
kropsbygning. Den spink-
le mand var iført en mørk 
jakke og bevæbnet med en 
kniv. Af  særlige kendetegn 
har han et »spidst ansigt«, 
oplyser Østjyllands Politi, 
der kan kontaktes på tele-
fonnummer 114.

Røvere slog ung mand 
med baseballbat

JURA & TAPASJJURA & TAPAS

HjulmandKaptain er blandt Danmarks største advokatfirmaer med 130 ansatte,
heraf 50 jurister, som alle samarbejder indenfor en lang række juridiske specialistområder.

Ring på tel. 7015 1000 eller læs mere om os på www.hjulmandkaptain.dk

UHELD KAN
RAMME OS ALLE
Selvom du passer godt på dig selv og din familie, kan
skader og sygdom ramme alle. I den situation er det
vigtigt, at du kender de juridiske konsekvenser.

Det kan være en voldsom oplevelse, hvis du selv eller et familiemedlem
bliver ramt af sygdom og skader. En lang række spørgsmål melder sig,
og i den situation er det vigtigt at have overblik over sine samlede mulig-
heder for erstatning og forsikring.

Den rådgivning kan du ikke nødvendigvis hente hos dit forsikrings-
selskab, der i princippet er din modpart. Derfor er det altid en god idé
at få sin sag kigget igennem af en jurist.

Den 26. november byder HjulmandKaptain velkommen til orienterings-
møde og Gratis Familietjek på vores kontor, Nørrebrogade 34-36, Aarhus C.

Advokaterne HjulmandKaptain indbyder til
orientering om personskade og familieret
Hør hvordan vi kan hjælpe dig i forbindelse med erstatning ved
personskade. For de fleste mennesker handler det om at få råd til
at leve, som de hidtil har gjort. Desværre er det ikke altid, at man
kan stole på retfærdigheden, når uheldet er ude. Det kan mange af
vores erstatningskunder tale med om. Kom og hør en kundes person-
lige beretning, der giver stof til eftertanke.

Efter en pause, hvor vi er vært ved lidt lækkert tapas, følger en ori-
entering om de juridiske faldgruber, der kan være i et helt almindeligt
liv med ægteskab, børn, huskøb, skilsmisse og dødsfald.
Der vil her være mulighed for at booke tid for et Gratis Familietjek.
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Sted: Nørrebrogade 34-36, 8000 Aarhus C

Klokken 17.30-18.05: Erstatning ved personskade
Klokken 18.05-18.20: En historie fra det virkelige liv
Klokken 18.20-18.55: Pause med lidt lækkert tapas
Klokken 18.55-19.30: Pas godt på din familie!

Tilmelding senest fredag den 22. november
via jura-tapas@70151000.dk eller telefon 7015 1000


