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2 forrygende uger hvor vi fejrer 

den gode smag og de gode tilbud

Åbningstider*
Mandag-fredag  08.00 - 20.00
Lørdag-søndag 08.00 - 18.00
*Enkelte butikker kan have andre åbningstider, se mere på Kvickly.dk

Kvickly bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod 
fremvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer.

Vi tager forhold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer. 06/2015

Tilbuddene gælder fra søndag d. 1/2 til og med lørdag d. 7/2 

Hel oksefilet
Med fedtkant.
Kg-pris maks 99,99.

Amo eller Gluten mel
 2000 g. Kg-pris 5,00. 

 Frit valg

10,-
4-5 kg

39995
2 flasker

20,-

Bodum rejsekrus
Rejsekrus i plast er perfekt, når du skal medbringe kolde eller varme 
drikke på farten. De dobbelte vægge sørger for, at den forbliver varm 
eller kold i længere tid. Kruset kan indeholde 0,35 liter. Vælg mellem 
farverne rød, gul, lyserød, lyseblå, blå og grøn. Materiale: Plastik, gummi 
og silikone. Begrænset parti

Faxe Kondi, Pepsi, 
Nikoline eller Egekilde
Flere varianter. 2 x 150 cl.  
Literpris 6,67 + pant.  Frit valg

2 fl asker

Ved køb af 
mere end 6 flasker 
pr. kunde pr. dag 

er prisen 18,50 
pr. flaske

Spar 
1495

Frit valg

 2495

6 flasker

199,-Spar

22070

Sangre de Toro
Spanien. 6 x 75 cl. Literpris 44,22. 
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I to et halvt år har en 69-årig mor og
hendes voksne datter, der i en lang år-
række boede i en lejlighed fyldt med

affald fra gulv til loft, kæmpet med Hvid-
ovre Kommune om betalingen for de om-
fattende skader, som deres ophobede
skrald forvoldte. 

Men i torsdags gav Hvidovre Kommune
sig på ét punkt: Udgifterne på 75.000 kro-
ner til oprydningen i lejligheden tager
kommunen nu på egen kappe. Ifølge bør-
ne- og velfærdschef Christine Brochdorf

har sagen reelt ligget i Ankestyrelsen i 26
måneder uden afklaring. 

»Inden jul hjemviste Ankestyrelsen sa-
gen til os og sagde, at vi skulle kigge på sa-
gen igen. Nu har vi besluttet at frafalde
den del af gælden, fordi den er trukket
urimeligt langt ud. I forhold til de to kvin-
ders livsindtægt er der desuden ingen
mulighed for at betale«.

Begge kvinder, der har psykiatriske di-
agnoser, er flyttet til en anden lejlighed i
samme bebyggelse og har fået bedre styr
på deres rod. Men moderen, der var lejer
af den daværende bolig, skylder fortsat
knap 438.000 kroner for renovering af
den misligholdte lejlighed, som i 2012
skulle pilles helt fra hinanden og have
nye gulve, døre, karme, toilet og vægge.
Affaldsvæskerne havde ødelagt alt. 

Den del af gælden kan kommunen ikke
eftergive, fastslår Christine Brochdorf. Da
moderen formelt var lejer, skal hun alene
afdrage på den store gæld. Aftalen er, at
det skal ske med 100 kroner om måne-

den. Det vil tage over 300 år at nå ned på
nul, men Christine Brochdorf afviser, at
der er tale om en rent symbolsk betaling.

»Der er lavet beregninger på, hvad hun
kan betale i forhold til indtægter og ud-
gifter og muligheder for tilbagebetaling.
Det er reelt nok. Jeg er klar over, at det vil
tage lang tid at betale tilbage, medmin-
dre deres indkomstvilkår ændrer sig«.

Kommunal slendrian
Peter Rytter er de to kvinders bisidder i sa-
gen, og han retter en hård kritik mod det,
han kalder »kommunal slendrian«. Kom-
munens eftergivelse af gælden på de
75.000 kroner finder han glædelig, men
peger på, at Ankestyrelsen allerede i sep-
tember sidste år sendte kravet tilbage til
kommunen, fordi det ikke var lovligt.

»Så hvorfor afgør kommunen først sa-
gen nu fire måneder efter«, spørger han.

»Mon det er, fordi Politiken for nogle
dage siden har spurgt til sagen?«.

Han peger på, at kommunen i 2012 op-

rindelig krævede,
at de to skulle af-
drage beløbet med
5.000 kroner om
måneden – begge
kvinder lever af
pension.

Sagen har siden
kørt frem og tilba-
ge mellem kom-
munen og Ankesty-
relsen. Ikke noget
imponerende for-
løb, siger Peter Ryt-
ter:

»Der har været manglende styr på ind-
gående mails, manglende journalisering,
manglende partshøring, nægtelse af akt-
indsigt, sagsresumé med fejl uden mulig-
hed for at kunne gøre indsigelse og få til-
ført rettelse, sagsakter, der kaldtes inter-
ne uden at være det, kommunalbestyrel-
sesbehandling uden forudgående ud-
valgsbehandling, manglende meddelel-

ser om kommunale beslutninger, forsøg
på at gennemtrumfe administrative og
politiske beslutninger uden hjemmel.
Kommunen har brugt juristers, konsu-
lenters, direktørers, viceborgmesterens,
kommunalbestyrelsens, borgmesterens,
udvalgets, sagsbehandleres og mellemle-
deres tid i et endeløst forløb«.

Efter hans opfattelse kan den langtruk-
ne behandling forklares ved, at Hvidovre
Kommune ikke vil erkende sit medansvar
i, at de to kvinder levede så mange år inde
i affaldshulen på 2. sal – uden at få hjælp.

Fokus på livsmod
De to kvinder afviste i sin tid selv hjemme-
plejen og kommunale myndighedsperso-
ner, men ifølge Peter Rytter skyldtes det
kun, at kommunen med en firkantet
fremfærd ikke formåede at skabe et til-
lidsforhold. 

Skal reglerne følges, forstår han ikke,
hvordan embedsmændene kan vedtage
at eftergive gældsposten på de 75.000

kroner, som et politisk tidligere har be-
sluttet skal betales. 

»Det er galimatias. Gældseftergivelsen
skulle have været på lukket dagsorden«.

Peter Rytter finder det også urimeligt,
at kommunen tilbageholder beløb som
restskat og overskud på varmeregnskab. 

Børne- og velfærdsdirektør Christine
Brochdorf understreger, at hun ikke var
en del af den oprindelige afgørelse om at
opkræve pengene. Hun vælger at glæde
sig over »Janes og Annies nye livsmod i
stedet for at hænge mig i gamle histo-
rier«. 

»Vi har et fælles ansvar for at hjælpe vo-
res udsatte borgere tilbage til livsglæden.
Det er der selvfølgelig mange syn på,
hvordan man kan gøre, og det kan man
altid blive kritiseret for. Men jeg synes, at
det er lykkedes ret godt i det her tilfælde«.
flemming.christiansen@pol.dk

Fra skraldebjerge til rodedynger
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Bisidder: Slendrian, at sag
om mor og datter, der 
boede i bjerge af affald, 
ikke er slut for længst. 

Kommune opgiver gæld efter skrald
Jeg er klar over,
at det vil tage
lang tid at beta-
le tilbage
Christine
Brochdorf, 
børne- og vel-
færdschef,
Hvidovre

E t centralt vidne er blevet misbrugt af norsk
politi i sagen om den uopklarede mord-
brand, der kostede 159 mennesker livet på

færgen ’Scandinavian Star’ for snart 25 år siden.
Sådan lyder anklagen fra den private ekspert-

gruppe Stiftelsen Etterforskningen av Mordbran-
nen på ’Scandinavian Star’. Sidste sommer fastslog
norsk politi nemlig, at et centralt hydraulikrør på
skibet ikke blev bøjet af brandstiftere under bran-
dene, men af et svensk bjærgningsfirma, der efter
branden fjernede biler fra skibet. Men politiets vid-
ne afviser den forklaring over for ekspertgruppen. 

»Derfor er vi glade for, at det norske Storting vil
nedsætte en parlamentarisk kommission, som
kan komme til bunds i det her, for politiet er åben-
bart ikke interesseret i at opklare det«, siger skibs-
ekspert Gisle Weddegjerde fra Stiftelsen.

Røret er et centralt punkt i sagen, fordi det efter
slukningsarbejdet blev opdaget, at det bøjede rør
var gået løs ved arnestedet for den tredje af de fire
brande, og der var samlet senge og sengetøj under
røret. Den private norske ekspertgruppe mener, at
nogen har bøjet røret med vilje og og-
så har tilført olie for at nære branden.

Hvis det er korrekt, rettes mistanken
mod dele af besætningen. For på tids-
punktet for den tredje brand i de 38 ti-
mers brandforløb på skibet, var alle
passagererne evakueret fra skibet. 

Men ekspertgruppens teori blev af-
vist i norsk politis foreløbige rapport
fra 2014. Politiet henviste til det sven-
ske bjærgningsfirma Röda Bolagets le-
der, Per-Gunnar Lundin, som skulle ha-
ve beskrevet, at der opstod en lækage i
hydrauliksystemet, da firmaet forsøgte at sænke et
hængedæk med biler. Herefter forsøgte de at få
gang i systemet igen ved at kappe et rør.

Men Per-Gunnar Lundin siger til den private eks-
pertgruppe, at firmaets folk aldrig rørte hydraulik-
systemet under bjærgningen. I en mail til grup-
pens skibsekspert, Gisle Weddegjerde, konstaterer
Röda Bolagets daværende chef: 

»Vi anvendte trucks for at få bilerne ned fra dæk-
ket. Konklusion: Vi rørte ikke disse rør, som politiet
fejlagtigt har skrevet«.

Politiken har spurgt Per-Gunnar Lundin, om det
er korrekt. På mail svarer han, at han netop er ble-
vet afhørt af norsk politi. Han vil derfor kun sige:
»Det er rigtigt, at vi ikke rørte hydrauliksystemet«.

Oslos politi vil ikke kommentere de nye oplys-
ninger. Men skibsekspert Gisle Weddegjerde vil ha-
ve det afklaret: »Vi holder muligheden åben for, at
Röda Bolaget kan have udført omkoblinger på hy-
drauliksystemet for at udføre deres arbejde. Men
det afgørende er, at der ikke er tvivl om, at brudde-
ne på rørene allerede var sket, fordi der inden var
sprøjtet olie ud«.

I dag er Röda Bolaget overtaget af selskabet Svit-
zer, og Gisle Weddegjerde kontaktede selskabet for
at få adgang til firmaets bjærgningsrapport fra
1990. Men politiet stoppede udleveringen.

»Det er absurd, at politiet nægter at udlevere
bjærgningsfirmaets rapport«, siger Weddegjerde.

Om to måneder ventes norsk politi at komme
med et svar på, om en eller flere brandstiftere skal
sigtes for mordbranden på ’Scandinavian Star’. El-
ler om sagen skal henlægges som uopklaret.
lars.halskov@pol.dk

Nordens største mordgåde
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Færgebrand

LARS HALSKOV

Afgørende vidne afviser central
forklaring i politirapport om
branden på ’Scandinavian Star’.

Politi i 
modvind om
mordbrand

Politiet er 
åbenbart ikke
interesseret i at
opklare det her
Gisle 
Weddegjerde,
skibsekspert 


