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Fandens karl
sat i brummen
ROSKILDE: En onsdagsbrandert endte i nat med, at en 21årig mand fra Jyllinge måtte en tur i detentionen.
Han havde været en tur på
værtshus i Roskilde og havde fået for meget indenbords
til, at han kunne styre temperamentet.
Det resulterede hen mod
klokken tre i, at han råbte og

skreg på Hestetorvet, hvor
han fik provokeret flere personer.
Politiet slog kløerne i ham
og smed ham i detentionen
natten over.
Efter rus var blevet til
træthed og tømmermænd,
blev den 21-årige verfet ud
og fik en bøde med sig.

Spot på Roskildes
hip hop-scene

Et flertal i byrådet har besluttet, at Byens Hus på Stændertorvet skal have et sekretariat med to medarbejdere, men det er overkill, mener Venstre og Dansk Folkeparti. 
Foto: Kenn Thomsen

Million-gødning til det
spirende liv i Byens Hus
AKTIVITETSHUS:
Et sekretariat med
to ansatte er mere
end nødvendigt for
at styre Byens Hus,
mener Venstre, der
sammen med Dansk
Folkeparti meldte
fra over for millionudgift.
Af Steen Østbjerg
ROSKILDE: Kan man gøre
for meget for at skabe gode
vækstbetingelser for det liv,
man gerne vil have til at spire frem med udgangspunkt
i det tidligere rådhus på
Stændertorvet?
Det spørgsmål delte byrådet, da det i aftes blev
besluttet, at Byens Hus - i
hvert fald de kommende tre
år - skal have et sekretariat
med to medarbejdere til at
koordinere og sætte gang i
de aktiviteter, der kommer i
eller omkring huset.
- Det er ganske ressourcekrævende at holde sekretariatet bemandet, men vi gør
det lidt i Musicon-ånden,
hvor vi lader det gro nedefra og giver de rammer, der
efterspørges, sagde borgmester Joy Mogensen (S).
Som i så mange andre tilfælde var hun dog ikke i
stand til at overbevise Venstre og Dansk Folkeparti

om, at det er en god idé.
- Vi støtterne ideerne, der
er spændende nok, men
ikke, at der gives penge til en
sekretariatsfunktion. Det
er overkill at bruge så mange penge på at administrere
en så forholdsvis beskeden
bygningsmasse, sagde Bent
Jørgensen (V).
I øvrigt mente han, at det
er malplaceret, at Madkulturen får plads til sin administration i et hus, der skal
være præget af aktivitet, og
at man bør være åben for,
at domkirkens formidlingscenter måske ikke ender
med at blive underjordisk.
Derfor slog han til lyd for, at
mulighederne for at placere
det i Byens Hus blev undersøgt.

Overkilll
Dansk Folkeparti så sekretariatsfunktionen som endnu en brik i et puslespil, der
i forvejen er svært nok at
lægge.
- Det er ikke beskrevet godt
nok, hvad sekretariatet skal
bruges til. Hvis vi skal med,
skal alle funktioner samles
ét sted, så der bliver ét sted
at henvende sig, sagde Merete Dea Larsen.
Hun blev kommet i møde
fra flere sider, bl.a. Karim
Arfaoui (S).
- Hvis én indgang er mulig,
er det alle tiders idé, men vi
er også nødt til at have noget, der kan understøtte alle
de aktiviteter, der kommer.

Hvis det viser sig at være
overkill, ser vi selvfølgelig
på det. Det er også derfor,
vi starter med et enkelt
årsværk, sagde Karim Arfaoui, der ikke ville blande
byrådet ind i domkirkens
byggeplaner på nuværende
tidspunkt.

Vigtigt for brugerne
Carsten Wickmann (K)
overraskede tilsyneladende sig selv, da han erklærede sig enig med Merete Dea
Larsen.
- Vi kan støtte, at det startes op med en enkelt person,
men vi bør gøre det, Merete
siger - at samle alle funktioner, der har med Byens Hus
at gøre, ét sted, sagde Carsten Wickmann.
Men selv om K og DF delte
opfattelse, stemte K altså for,
mens DF sammen med V var
imod. Merete Dea Larsen
henholdt sig til den tekst,
der blev vedtaget, som intet
nævner om én indgang.
Kultur- og idrætsudvalgets formand, Birgit Pedersen (SF), understregede betydningen af et sekretariat
for Byens Hus.
- Hvis det skal lykkes, er
det vigtigt at tænke på brugerne, der har behov for et
sted, de kan henvende sig, og
et sted, der kan koordinere
det hele, sagde Birgit Pedersen.

Ingen spareøvelse
Venstre prøvede til det sid-

ste at vende stemningen.
- Godt nok har vi pengene,
men de skal bruges fornuftigt, og der er frivillige, man
kan trække på. Jeg tror ikke
på, at et beløb på en million
kroner er nødvendigt. Det
er meget flot at starte op på.
Hvis det udvikler sig til et
morads, må vi se på det, sagde Bent Jørgensen.
partifælle
Hans
Lars-Christian Brask kunne ikke se fornuften i, at der
på den ene side skal effektiviseres i kommunen, mens
man på den anden side forpligter sig til yderligere udgifter. Han foreslog brugerbetaling som en mulighed.
Carsten Wickmann mente
dog ikke, at det var anderledes, end at en virksomhed
- en bagervirksomhed - fik
nye ordrer og måtte ansætte flere folk, og Jeppe Trolle
skød brugerbetaling ned:
- Det er byrådets opgave
at understøtte frivillige
kræfter bedst muligt, og det
ville være synd at gøre det
til en spareøvelse. Det der
ikke det, det handler om.
Det handler om at få gang i
en masse ting, sagde Jeppe
Trolle.
Efter planen er sekretariatet for Byens Hus i funktion
om en måned og er foreløbig
finansieret indtil udgangen
af 2017.

ROSKILDE: Den lokale hip
hop-scene får sin egen aften, når Gimle og Roskilde-duoen Golden Eagles går
sammen om arrangementet
BoomBlaStar.
Her kan man høre, hvad
der rører sig i undergrunden og komme tæt på kunstnerne, der udover Golden
Eagles selv tæller folk som
Triple S & MPC, Ergo, Larsn
& Banner, Fresco, Golden
Eagles, Curtis Gold, Manus

Bell, Bernie, Luxen og Phatface & Omar.
Vejlebo Dancestudio stiller med dansere, og så lokkes der en hemmelig gæst,
som skulle være »meget
kendt«.
Projektet er støttet af Ungepuljen og foregår i Kælderen på Gimle.
Dørene åbnes klokken
20, og koncerten begynder
klokken 21.

Den lokale duo Golden Eagles står for hip hop-aftenen BoomBlaStar
på Gimle fredag aften. 
Foto: Jens Wollesen

Politisk laboratorium
med Alternativet
ROSKILDE: Det nye politiske
parti Alternativet holder
lørdag den 31. januar otte
politiske laboratorier landet over, hvor formålet er at
gøre vejen mellem borgerne
og de folkevalgte politikere
kortere.
Et af laboratorierne holdes på Insp! i Roskilde,
hvor Alternativets ordfører for iværksætteri samt
erhverv og handel, Rasmus
Nordqvist, guider de fremmødte gennem en snak om,
hvordan et velfungerende

erhvervsliv kan være med
til at sikre en grønnere udvikling i Danmark.
Desuden vil der være oplæg fra Roskilde Festivals
talskvinde Christina Bilde
og Kitte Wagner, som er direktør for KBH+ og Askovfonden.
De politiske laboratorier
er for alle uanset politisk
ståsted og medlemskab af et
parti eller ej.
Laboratoriet
begynder
klokken 9.30.

Tyv gik gennem kælderen i villa
ROSKILDE: En indbrudstyv kom i løbet af dagstimerne onsdag ind i en villa på Dronning Margethes Vej ved at gøre
vold på et kældervindue. Gerningsmanden turnerede gennem husets kælder, stue og første sal, inden han med et stjålet kamera og diverse smykker igen kravlede ud gennem
kældervinduet. Det var i hvert fald eneste åbne adgang til
huset, da indbruddet blev opdaget.

