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Ung kvinde truet med pistol

BIL 6.950.Beløbet kan deles

Kort efter midnat torsdag i sidste uge blev en 26-årig
kvinde brutalt overfaldet og truet med en pistol af to røvere. Overfaldet skete på hjørnet af Godthåbsvej og Nordre
Fasanvej, og de to overfaldsmænd beskrives som henholdsvis “farvet” og som værende af arabisk udseende. Den
“farvede” røver truede den unge kvinde med en pistol, og
de to røvere forsvandt med kvindens mobiltelefon.

Kom til Infomøde
Mandag kl. 17.30
Hyppige holdstart.
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Røveri. Politiet var
hurtige til at anholde
en mistænkt efter
groft røveri mod
pengetransport.
Af Finn Edvard
Foto Brian L. Jensen
Kriminalitet betaler sig ikke.
Det må en 27-årig mand med
bopæl i Stockholm erkende,
efter han blev anholdt af politiet kort efter et groft røveri
mod Jyske Banks pengetransport ud for filialen på Valby
Langgade.
Her slap fire mænd ellers af
sted med 2,1 mio. kroner efter at have forulempet en
kvindelig ansat og slået en

chauffør i jorden.
Røverne - der alle var bevæbnet med maskingeværer havde forberedt røveriet
grundigt, og der var således
kastet partisansøm ud flere
steder i sidegaderne til banken - og også i krydset Valby
Langgade-Søndre Fasanvej.
De kastede også romerlys
ud flere steder for at forvirre
trafikken.
To af røverne forsvandt på
en motorcykel, mens de to
andre kørte væk med pengetransporten. Den blev senere
fundet i nærheden.
Den anholdte mand har
statsborgerskab i både Sverige og Tyrkiet og er kendt af
svensk politi.

Brutalt røveri mod kvinde
Hele fire unge mænd af arabisk udseende slog sig natten
til mandag sammen om et røverisk overfald mod en 31årig kvinde, der kl. 00.34 kom gående ad Falkoner Allé.
På vej hen til metrostationen bemærkede hun gruppen af
mændene, og valgte at fortrække til det modsatte fortov.
Her fik hun imidlertid sekunder efter et hårdt slag i baghovedet og styrtede om på fortovet. Her blev hun presset
ned i asfalten, mens røverne flåede hendes taske fra hende. Røverne forsvandt med hendes taske indeholdende Visa-kort, pas, togkort, personale-id m.m. De tre røvere var
alle iført sorte hættetrøjer og den fjerde en beigefarvet trøje.

Bankrøveri på Nordens Plads
To mænd i 17-års alderen begik fredag eftermiddag bankrøveri mod Danske Bank på Nordens Plads. Et kvindeligt
vidne bemærkede de to mænd komme kørende på cykel
til banken, hvorefter de begge maskerede sig og forsvandt
ind i banken. Vidnet ringede til politiet, men kort efter kom
røverne stormende ud: Kvinden forsøgte at standse den
ene røver, der havde en stor pengesæk i hånden, men hun
blev tildelt flere slag i ansigtet og snittet med en kniv på
armen. De to røvere forsvandt skyndsomt, inden politiet
kom til stede.

Tricktyve i Danske Bank
Lise Bluma Shefet troede, hun
var sikker, da hun hævede
penge inde i banken, men røvere aflurede alligevel hendes
pinkode og stjal hendes kort.
Banken anmoder kunderne
om at være meget vagtsomme, når de hæver kontanter i pengeautomaterne både i og udenfor banken.

Leif Jensen
Nr. 25 på den Konservative liste

www.leif-jensen.dk
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tryksager på frederiksberg
blade • skilte • labels • bøger
mapper • foldere • plakater
brochurer • displays • brevpapir
konvolutter • kartonnage

3535 1290
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Garage – Frederiksberg
Nyrenoveret garage i aflukket gård med lille the køkken
med el og vand, kan anvendes til lager, da der er tørt og
kan tilkobles alarm. Leje pr kvartal 10.355 inkl moms.

Tlf. 20 45 51 45 eller på cb@barfoedgroup.dk

P-pladser i aﬂåst kælder

UDLEJES!
I velordnet ejendom udlejes P-pladser i kælder med videoovervågning, som er velegnet til opbevaring af biler/både/trailer
eller lign.
P-pladserne er beliggende på Nordre Fasanvej og den mdl .
leje er kr. 600,For yderligere oplysninger kontakt

Udlejningschef Camilla Barfoed – BARFOED GROUP A/S
cb@barfoedgroup.dk eller 20 45 51 45

Pas på. 81-årig fik afluret sin pinkode og
stjålet sit dankort i
Danske Bank på
Godthåbsvej.
Tekst og foto Mia Lundholm
- Jeg går altid ind i bankens
hæveautomat, når jeg skal
hæve, for det synes jeg virker
mere sikkert, siger Lise Bluma
Shefet.
Onsdag 7. oktober går Lise
ind i Danske Bank på Godthåbsvej for at hæve 500 kroner. Inde i banken står 10-15
unge mænd i mørkt, farvet
tøj, hvilket hun kortvarigt
undrer sig over, da hun bevæ-

ger sig igennem menneskemængden. Måske har de et
møde i banken, tænker hun.
Efter besøget i banken møder Lise en veninde til frokost. Veninden gør hende opmærksom på, at lynlåsen på
hendes taske står halvt åben.

Spærret konto
Om eftermiddagen, da hun
kommer hjem på Kronprinsesse Sofies Vej, får Lise en
opringning fra banken. De
har spærret hendes konto.
Der er først blevet hævet
14.500 kroner, og senere
2.000 kroner på kontoen.
Banken kender Lise som kunde og har slået alarm på grund

af de pludseligt afvigende og
høje beløb.
- Det er en særdeles ubehagelig oplevelse, som kunden
har været ud for. Det er noget
vi ser på med allerstørste alvor. Heldigvis er det sjældent,
at vi ser den type forbrydelser
begået inde i danske bankfilialer. Men vores bedste råd er,
at man aldrig indtaster pinkode, hvis man har en fornemmelse af, at andre vil kunne
aflure den, siger Egil Blaabjerg, sikkerhedschef i Danske
Bank.
- Det burde være ligesom i
Frankrig, hvor man kun kan
gå ind banken én af gangen,
og der står vagter ved dørene.

Der burde ikke være så
mange mennesker i banken af
gangen, siger Lise Bluma Shefet.
- Med hensyn til brugen af
vagter foran pengeinstitutter,
som det ses i nogle lande, så
har vi ikke haft tradition for
det i Danmark. Men i nogle
tilfælde har vi ud fra en konkret risikovurdering i perioder haft synlig eller usynlig
vagt i nogle af vores filialer.
Det beror altid på en konkret
vurdering af risiko, siger Egil
Blaabjerg.
Tilbage sidder Lise Bluma
Shefet flere dage senere stadigvæk rystet over episoden:
- Min pung, id-kort, billeder af børnebørn, alt er væk.
Det kan selvfølgelig erstattes.
Men hvor er det frækt. Sådan
nogle slyngler!
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En på opleveren til Kulturnat 09
Kulturen. Frederiksberg summede af liv
fredag aften, hvor folk
valfartede imellem
mere end 60 arrangementer til Kulturnat
09.
Tekst og foto Mia Lundholm
Fredag aften sløjfede familierne Disney sjov og gik på gaden til årets Kulturnat. Børnefamiliernes foretrukne var
Zoologisk Have, hvor bjørne
og løver blev fodret med hestehoveder og dybfrossent
frugt. Cappella gruppen Vocaloca, kendt fra X-Factor,
sang for dyr og mennesker,
der puttede sig i skæret fra
blitzlys og familiernes medbragte lommelygter.

Stor succes
Aftenens overraskelse blev
publikumsmagneten Georg
Jensen på Sønder Fasanvej. I
alt 600 gæster fik en guidet
tsur rundt i sølvsmedjen.
Georg Jensen kunne kun lukke 15 personer ind ad gangen, da visse sikkerhedsregler

skulle overholdes, derfor stod
der stadigvæk 200 udenfor i
kulden, da arrangementet
lukkede og slukkede.
- Normalt er det kun rigtig
gode kunder, VIP folk - som
eksempelvis oliesheiker, eller
ambassadefolk, der bestiller
turen rundt i sølvsmedjen, siger Claes Hansted, der er
sølvsmed og Heritage Brand
Manager for Georg Jensen. Så
han kan godt forstå folks nysgerrighed, og er glad for den
store succes.
- Georg Jensen har for nyligt fået ny ledelse, der synes
at vi skal vise os lidt frem. Der
er mange der ikke ved, hvor
vi ligger. Og der er mange folk
der tror, at tingene bliver produceret i Kina. På denne her
måde har vi mulighed for også at vise folk, hvorfor tingene koster det de koster. Det er
jo håndværk, siger Claes
Hansted.

Varmen i kulden
Rundt omkring i byen stod
folk og skuttede sig ved
busstoppestederne
iført
varmt tøj og hvide badges,

Skuespiller og kunstner Torben Jetsmarks holdt et underholdende oneman show, hvor han imponerede og morede gæsterne i Galleri Artcompaz med sine mange forskellige udtryk.

Aftenens overraskelse fik Georg Jensen i besøgstal. Sølvsmedjen var for første gang åben for offentligheden, hvilket skabte en
lang kø foran bygningen.
som var en del af den kulturpas pakke, der bl.a. gav adgang til offentlig transport hele aftenen. Mange steder inviterede man indenfor i varmen.
Borgmester Jørgen Glenthøj talte varmt om vigtigheden af foreningslivet i Rotary
i Den Gule Villa, hvor overskuddet fra aftenens arrangement gik til Værestedet Flinten.
Værestedet Flinten er et tilbud til sindslidende borgere i
Frederiksberg
Kommune,
hvor man kan komme og møde andre mennesker. Man
kan også få et måltid varmt
mad, og der er forskellige aktiviteter, man kan deltage i.

Masker og farver

Poul Erik Rasmussen bød velkommen i Rotary. Borgmester Jørgen Glenthøj talte for et velfungerende foreningsliv og vigtigheden af netværk. Overskuddet gik til Værestedet Flinten, som er et
tilbud til sindslidende Frederiksberg borgere. Leder Lisbet Luplau takkede på forhånd.

Stearinlys, chips, glimmerlim
og maling satte stemningen i
Galleri Artcompaz på H.C.
Ørsteds Vej.
Børnefamilierne var de første til at fornøje sig i galleriets
kreative værksted. Senere
blev der talt mere om kunsten. Maskernes mester,
skuespiller og kunstner Torben Jetsmark, viste hvordan
det menneskelige udtryk kan
forandre karakter med de
små detaljer.
Steen Berg Hansen og Søren Bræstrup havde hængt
mandshøje sprællemænd op
på væggen, som aftenens
gæster hjalp med at dekorere.
Nanja på tre et halvt år fik
hjælp af sin mor til at lave
sin egen flotte glimmer maske.

Mørket faldt på - og i Zoologisk Have faldt dyrene til ro, selv om der var rigtig mange nysgerrige besøgende med lommelygter og kamera med blitzlys.

