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TID OG STED
ONSDAG
10.00-12.00 og 13.00-17.00: Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum har åbent.
11.00: Hovedbiblioteket i Birkerød, Enkeltydelser - sådan ansøger du.
15.15-16.00: Gl. Holte Kirke,
Kirkerytmik.
17.00: Hovedbiblioteket i Birkerød, DR Klub Klassisk.
17.30: Hovedbiblioteket i Birkerød, Inspirationsmøde Idrætsfaciliteter for alle.
19.00: Gl. Holte Kirke, Menighedsrådsmøde.
19.00-21.00: Ny Holte Kirkes
sognegård, Damaskus - portræt af en by i krig.
19.30: MantziusLive, Forestillingen »Så’ Det«, arrangeret
af Rudersdal Teater.

TORSDAG
09.30: Bistrup Kirke, Børnegudstjeneste
13.00: Teglporten 11 i Birkerød, Gåture med Kræftens
Bekæmpelses Lokalforening i Rudersdal i samarbejde med Gigtforeningen.
17.00: Hovedbiblioteket i Birkerød, Tre syriske kvinder
taler ud.
17.00-18.00: Nærum Sognegård, Fernisering af påskemalerier.
19.00-21.00: Gl. Holte Kirke,
Musikgudstjeneste.

BIOGRAFER
ONSDAG
Birkerød Bio
10.00: Kærligheden kender
ingen grænser
18.00: Their Finest Hour
18.15 og 20.15: Dan dream
20.30: Skønheden og Udyret
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Politi efterlyser 14-årig dreng
Liban Nur Mohamed
har været efterlyst nationalt
og internationalt siden han forsvandt i september sidste
år. Nu beder Nordsjællands
Politi borgerne om hjælp.

FORSVUNDET: Liban
Nur Mohamed, der
er fra Somalia,
forsvandt fra sit
hjem i Birkerød
i september. Nu
ønsker politiet
borgernes hjælp.
RUDERSDAL: Nordsjællands
Politi efterlyser nu den
14-årige dreng, Liban Nur
Mohamed. Han har været
forsvundet siden september
sidste år.
Drengen, der er fra Somalia, blev sidst set, da han forlod sit hjem i Birkerød mellem klokken 07.00 og 7.30 om
morgenen den 22. september. Ingen har tilsyneladende set ham siden.
Efterforskningsleder
i
Nordsjællands Politi, Carsten Spliid, siger til Frede-

riksborg Amts Avis:
- Liban Nur Mohamed har
været efterlyst nationalt og
internationalt. Vi har samarbejdet med familien, og vi

har afprøvet forskellige teorier gennem de seneste måneder, men uden resultat. Vi
er stadig på bar bund, hvor
han kan være, og derfor be-

der vi nu borgerne om hjælp.
Efterforskningslederen
understreger, at den 14-årige dreng ikke er efterlyst
for noget kriminelt, og der
er heller ikke noget, der indikerer, at Liban Nur Mohamed har været udsat for
noget kriminelt i Danmark.
- Hans far bor her i landet,
mens moderen og familien

bor i Afrika. Måske er han
rejst derned. Vi ved det ikke,
og jeg har ikke noget bud på,
hvorfor han pludseligt er
forsvundet fra den ene dag
til den næste uden at sige noget, siger Carsten Spliid.
Politiet beskriver drengen
som, at han umiddelbart
ser ældre ud end hans alder.
Han er 180 cm høj og slank af
bygning. Han har kort, krøllet sort hår og brune øjne.
Har du oplysninger, der
kan hjælpe Nordsjællands
Politi kan du ringe på telefon
1-1-4.
RAM

Fingerplan åbner for lokal udvikling
ERHVERV: Brüel & Kjær
kan i en ny fingerplan få
mulighed for at udvide
sine bygninger i Nærum
Erhvervsby med op til
9000 etagemeter. Det
skal nu i høring.
RUDERSDAL: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har i dag sendt
Fingerplan 2017 i en otte ugers offentlig høring. I forslaget lægger
ministeren op til, at Rudersdal
Kommune kan give Brüel & Kjær
A/S mulighed for at udvide sine bygninger i Nærum Erhvervsby med op
til 9000 etagemeter.
- Vi er meget tilfredse med, at Brian Mikkelsen har lyttet til vores ønsker om at sætte skub i erhvervsudviklingen i Nærum, siger Kenneth
Birkholm, konservativt medlem af
kommunalbestyrelsen og medlem
af Erhvervs-, Vækst- og beskæftigelsesudvalget.
Sammen med det lokale folketingsmedlem Mette Abildgaard (K) har
han været i dialog med ministeren
om, hvor vigtigt dette er for lokalområdet.
Kenneth Birkholm siger videre:

Den konservative spidskandidat
i Rudersdal har sammen med partifællen og det lokale folketingsmedlem,
Mette Abildgaard været i dialog med
Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K),
om at sætte skub i erhvervsudviklingen
i blandt andet Nærum.

- Nærum har et enormt potentiale
for at udvikle sig erhvervsmæssigt,
særligt når det gælder videns-erhverv. Den gamle Brüel og Kjærgrund ligger i smørhullet mellem
DTU og Forskerparken og giver et
solidt afsæt for udvikling af nye men
også eksisterende virksomheder,
der er i vækst.
Bag høringen ligger et ønske om,
at Nærum igen skal have status
som »stationsnært« område, fordi
den status giver muligheder for at
udvikle byen som erhvervsområde.
Forslaget i høringen er således udtryk for en dispensation fra reglen
om, at der kun må være erhvervsudvikling, hvis et område er stationsnært.
- Det er jo helt gak, at Nærum ikke
officielt er stationsnært. Der ligger
en togstation med 10 minutters drift
både morgen og eftermiddag og for-

bindelse til s-togsnettet. At kalde
Nærum for andet end stationsnær
skal man vist være rigid bureaukrat for at holde fast i, siger Kenneth
Birkholm.
Han lover, at han fortsat vil kæmpe for, at den »virkelighedsfjerne«
barriere helt bliver afskaffet.
Alle partier i kommunalbestyrelsen står bag udviklingsplanen for
Nærum, og borgmester Jens Ive (V)

er da også meget optimistisk:
- Det er et godt første og vigtigt
skridt for Nærum. Vi ønsker os en
levende kommune, hvor erhvervslivet særligt de videnstunge virksomheder får mulighed for at vækste.
Både Jens Ive og Kenneth Birkholm roser Rudersdal Kommunes
forvaltning for en proaktiv indsats,
der på saglig og konstruktiv vis har
gjort det muligt at føre de lokale interesser frem over for ministeren.
Udover den mulige udvidelse af
virksomheden Brüel & Kjær A/S i
Nærum Erhvervsby åbner fingerplanen også for følgende:
Justering af afgrænsninger ved
matrikelskel ved Henriksholms
Allé og Carl von Rosensvej
Mindre ændring af afgrænsning
af grøn kile ved Lollikhus, Birkerød
Kongevej
Mindre ændring af afgræsning
af grøn kile ved Sjælsøhallen,
Ravnsnæsvej i Birkerød
Mindre ændring af grøn kile ved
Gefion Institutionen, Karpevænget
i Birkerød
Det forventes, at Fingerplan 2017
kan udstedes umiddelbart efter den
moderniserede planlov er trådt i
kraft - det vil sige til sommer.
RAM

Reprise Teatret
15.00: Frantz
17.30: The War Show
20.00: Dan dream

TORSDAG
Birkerød Bio
10.00 og 18.30: Dan dream
17.00: Dyrene i Hakkebakkeskoven
18.00: The Boss Baby
20.00: Skønheden og Udyret
20.30: Ghost in the Shell

Reprise Teatret
12.00 og 20.00: Dan dream
14.00: Truth
16.15: Dyrene i Hakkebakkeskoven
17.45: Dengang i maj

Mistænkt hjemmerøver er stukket af
DRAMA: Juleaften blev en mand i
60’erne vækket af
røvere i sit hjem i
Vedbæk. En marokkansk mand er
varetægtsfængslet.
RUDERSDAL: Nordsjællands
Politi har ledt forgæves efter
en udenlandsk mand, der
mistænkes for at have delta-

get i et hjemmerøveri juleaften i Vedbæk.
Nu tror politiet, at den eftersøgte er flygtet til udlandet, og i dag, onsdag, vil en
anklager derfor forsøge at
opnå en kendelse om varetægtsfængsling.
Sådan en afgørelse fra Retten i Lyngby er nemlig betingelsen for at kunne udstede
en europæisk arrestordre.
Det skriver Ritzau.
Arrestordren er altså det

middel, der skal til, for at
sikre en tilbageholdelse af
den mistænkte, hvis politifolk et eller andet sted i
Europa støder på ham.
Offeret i røverisagen er en
mand i 60’erne fra Vedbæk.
Han lå juleaften og sov i sit
hjem, da han blev vækket af
to fremmede mænd.
Ifølge politiet blev han hevet ud af sin seng og truet
til at finde værdifulde ting
til røverne. I Nordsjællands

Politi ønsker anklager Line
Rosberg tirsdag ikke at gå i
detaljer med sagen, men hun
oplyser, at en anden mand i
marts blev varetægtsfængslet for hjemmerøveriet.
- Han var ikke svær at finde, da betjente tog ud for at
anholde ham. Han var nemlig i færd med at afsone en
straf i forbindelse med en
anden sag, oplyser hun.
Både den fængslede og den
eftersøgte er fra Marokko.

Hændelsen juleaften i
Vedbæk er ifølge politiets
opfattelse et egentligt hjemmerøveri, hvor en eller flere
gerningsmænd trænger ind
på en privat bopæl og truer
beboeren til at give sig kontanter eller værdier.
Denne type røveri skal
som udgangspunkt straffes
med fængsel i fem år, har
Folketinget bestemt.
/ritzau/

