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Dagens spørgsmål:

DAGENS Vil du bruge et kommende badeland ved Viborgvej?
AFSTEMNING I går spurgte vi:
Afgiv din stemme på
amtsavisen.dk

Sørger du for at rense dit haveaffald, før du afleverer det på genbrugspladsen?
89 pct. svarede ja, 11 pct. svarede nej

tDØGNRAPPORT
To unge mænd fængslet for vold
RANDERS: En 19-årig mand fra Hobro og en 22-årig mand
fra Mariager blev tirsdag formiddag varetægtsfængslet
ved Retten i Randers frem til den 30. juni. De er sigtet i en
sag om afpresning og vold.
Begivenheden fandt sted den 7. maj i den nordlige del
af Randers Kommune. Sagen har ikke tidligere været omtalt i offentligheden.
Dørene var lukket ved grundlovsforhøret.
De to mænd kærede fængslingen til Vestre Landsret.

Tricktyve stjal 9.000 kr.
RANDERS: Østjyllands Politi håber, at de efter gennemgang af overvågningskameraets optagelser kan finde frem
til gerningsmændene bag et tricktyveri i Rema 1000 ved
Jernbanegade mandag aften. Det lykkedes fem mænd,
hvor i hvert fald tre af dem er af anden etnisk baggrund
end dansk, at forsvinde med 9.000 kr. fra en af forretningens to kasselinier.
De fem mænd kom ind i forretningen, hvorefter der opstod tumult ved den åbne kasselinie. I den sammenhæng
lykkedes det for en eller to af mændene at få kassen åbnet
i den lukkede kasselinie, hvor de tog pengene.
Østjyllands Politi i Randers har offentliggjort et signalement af tre af mændene:
Den ene beskrives som 20 år, atletisk bygget, tæt klippet mørkt hår. Grå jogginbukser og sort jakke. Den anden
som 19-20 år, ca. 175 cm høj, tæt klippet mørkt hår, iført en
blå poloshirt, blå cowboybukser med strømperne uden på.
Den tredje beskrives som 185 cm høj, tæt klippet mørkt
hår, beigefarvede joggingbukser og en påfaldende stor jakke.

Tyv stjal taske fra cykelkurv
RANDERS: En sortklædt knallertkører stjal tirsdag eftermiddag en taske fra cykelkurven på en cykel, som en 63årig kvinde kørte på i Dronningensgade. Knallertkøreren
overhalede cyklisten og i farten blev tasken fjernet. Tasken indeholdt blandt andet to mobiltelefoner, læbestift og
briller.
For noget tid siden oplevede politiet flere af den slags
tyverier, som blev gennemført af en knallertfører med
sort hjelm og iført mørkt tøj. Dengang blev tyverierne ikke opklaret, og politiet opfordrer folk til at være påpasselige, når de lægger værdigenstande i cykelkurven.

Tyve stjal 40 dæk
RANDERS: Ukendte gerningsmænd har stjålet 40 dæk og
20 alufælge fra et dæklager på Clausholmvej i Randers.
Østjyllands Politi advarer folk mod at købe 20 tommer
dæk af mærket Barracuda. Det er nemlig varemærket på
de fleste af de stjålne dæk.
Tyveriet blev opdaget tirsdag aften ved 20-tiden og
straks anmeldt til politiet. Tyveriet er sket efter middagstid søndag.

Indbrud i Dagsvad
RANDERS: Østjyllands Politi oplyser, at der tirsdag i dagtimerne frem til kl. 14.30 har været indbrud i en ejendom
i Dagsvad på Langaa Mark. Der forsvandt en fladskærm,
en pc og fem pas.
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Anders Buhl-Christensen (V) er glad for de nye planer, hvor et privat-offentligt samarbejde ser ud til at realisere
det længe ønskede badeland og idrætspark her ved siden af stadion og tennisbaner. Foto: Lars Rasborg

Idrætsparken et stort
Det inkluderer det folkelige ønske om et nyt og moderne svømmebad til byen
Af Heidi Qvistgaard Jensen
heqv@amtsavisen.dk

RANDERS: Nu kommer der
øjensynligt et nyt og moderne badeland og tilhørende
idrætspark til Randers. Borgmesteren fremlagde på et
møde i aftes et projekt med
grundskitser for det øvrige
byråd og fik grønt lys fra byrådsmedlemmerne til udvikle
projektet yderligere.
»Alle nikkede, og nu kan
jeg gå videre med projektet,«
siger en glad borgmester onsdag aften.
Igennem et års tid har kommunen arbejdet målrettet på
at finde frem til mulighederne for et moderne svømmeland og idrætspark.
I det halve år er mulighe-
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Deadlines

INGEN AVIS

at planerne om et badeland
nu er blevet konkrete og ser
ud til at kunne realiseres.
»Jeg har jo arbejdet rigtig
meget for det, så jeg er meget
glad,« siger han.
Det nye svømmebad skal
indeholde forskellige ting.
Blandt andet er det et krav,
at der er en 50 meter bane,
et morskabsbassin, wellnesscenter og en multihal til boldspil.

gen risiko. Det er den private
investor, som har hele risikoen,« siger borgmesteren.
En privat investor vil naturligvis ikke indgå i en sådan investering, hvis ikke det
ser økonomisk fornuftigt ud.
Derfor forpligter kommunen
sig til at betale for noget af
driften hvert år over eksempelvis en 30-årig periode ved
at forpligte sig til at leje et antal timer.

Centralt og let tilgængeligt

Økonomien er god

Scoop for Randers by

Det nye svømmebad og idrætspark skal placeres ved stadion.
Det er en placering, som blev
besluttet af kultur- og fritidsudvalget for et par år siden.
Dengang var Anders BuhlChristensen (V) formand for
udvalget, og han er glad for,

Borgmester Henning Jensen
Nyhuus er overbevist om, at
det ikke kun bliver ved drømmene denne gang.
»Jeg tror, vi skal sige: Når
det kommer. Det er nogle fornuftige økonomiske rammer,
og kommunen løber ikke no-

Et nyt badeland vil være rigtig godt for Randers by.
»Jeg vil tro, at det kommer
indenfor tre år. Og det vil betyde rigtig meget for Randers.
Det vil blandt andet betyde, at
alle vores skolebørn vil kunne få svømmeundervisning

27-årig fængslet for handel med
Af Frank Helbo
redaktion@amtsavisen.dk

annoncer@amtsavisen.dk
Randers Amtsavis

derne for et privat-offentligt
samarbejde blevet undersøgt.
»Vi har sonderet terrænet,
og der er nogle med penge på
lommen og erfaring med sådan noget, som kunne være
interesserede,« siger han.
Hvilke private firmaer,
borgmesteren har snakket
med, vil han ikke sige.
»Nu skal der laves flere tegninger, og så skal det i udbud
til efteråret,« siger han.

RANDERS: En 27-årig mand
fra Randers blev onsdag varetægtfængslet frem til den 30.
juni, fordi han er mistænkt for

handel med amfetamin.
Sagen opstod, fordi betjente fra Østjyllands Politi i Randers gjorde en lidt uventet
fangst, da de natten til onsdag
sparkede døren ind til en lejlighed på Hobrovej i centrum af

byen for at rede beboerne ud.
Der kom en voldsom mængde
røg ud fra lejligheden.
Da tingene var faldet lidt til
ro, opdagede betjentene, at der
lå amfetamin fremme i stuen.
Der var tale om en betragtelig

mængde på cirka 200 gram viste det sig senere.
Derudover fandt betjentene
en digitalvægt og små plastikposer af den slags, som pølsemænd bruger til bl.a. sennep
og ketchup, når kunderne skal

TORSDAG 3. JUNI 2010 / 05

. Randers

Randrusianerne har krævet et badeland
Af Heidi Qvistgaard Jensen
heqv@amtsavisen.dk

RANDERS: De konkrete badelandsplaner kommer efter et folkeligt krav om et
badeland til Danmarks sjettestørste by.
At randrusianerne har
krævet et badeland viser
blandt andet facebookgruppen »Badeland til Randers
nu« og noget af den debat,
som har foregået på facebook.com/amtsavisen her i
foråret.
Claus Hansen stiftede i
starten af året facebookgruppen efter et besøg i
Kærsmindebadet sammen
med sine børn, som han
kun har i weekenderne. I
dag har gruppen mere end
2300 medlemmer.
»Efter en halv time i vandet frøs den lille, og så var
vi nødt til at tage hjem,« siger han. Hjemme i varme
rammer oprettede Claus
Hansen facebookgruppen.
Claus Hansen er 33 år
og stilladsmontør. Han er
født og opvokset her i Randers, og han har siden 10års alderen ofte været gæst
i Kærsmindebadet.
»Kærsmindebadet er velfungerende for motionister
og ældre, men det dur ikke
til børn. Der er jo kun det
lange bassin inden døre.
Vandet er koldt, og børnene

Claus Hansen, der på Facebook har efterlyst et badeland
i Randers, er glad for at høre om planerne, der kan føre til
et supplement til Kærsmindebadet. Foto: Lars Rasborg

skal bruge mange kræfter
hele tiden,« siger han.

Bye bye Randers
Claus Hansen ender derfor
ofte med i sin bil at tilbagelægge de cirka 100 kilometer, som der er frem og tilbage mellem Randers og Viborg, hvor der er mere børnevenlige forhold.
»Jeg er lidt gal over, at
man som indbygger i så
stor en by skal køre til Viborg for at kunne bade. Det
kan ikke passe, at Randers
ikke har et badeland,« siger han.
Ifølge de mange indlæg
på facebook er han langt
fra den eneste, som kører til
nabokommunen med pengene for at få sig en for-

nøjelse.
Malene Normand Lund
skriver eksempelvis:
»Jeg er helt klart med på
at støtte denne gruppe!! Vi
trænger til vandfaciliteter,
så vi ikke alle behøver at
valgfarte til Viborg eller andre steder, for at bade med
vores børn!! ;-)«
Avisens oplysninger om
et nyt badeland glæder facebook-gruppe stifteren.
»Det lyder da rigtig godt.
Jeg glæder mig til at lægge
mine penge i Randers i stedet for. Om gruppen har
haft nogen indflydelse, det
ved jeg ikke, for planerne
har sikkert været længe
undervejs. Men det er da
rigtig fantastisk, hvis det
kommer,« siger han.

skridt nærmere
Det er her på området
ved Essex Park og
tennisbanerne, det
nye svømmebad skal
ligge. Illustration:
Randers Kommune

Byens mest trendy livsstilsbutik

Danmarks største
udvalg i Avoca

der, og de ældre og handicappede vil kunne benytte varmtvandsbassinet til træning,« siger borgmesteren og fortsætter:

»Det vil også betyde, at det
vil være oplagt med weekendture til byen for turister. Området ved stadion kommer til
at rumme rigtig mange for-

skellige sportsmuligheder, og
samtidig vil byen være tæt på,
så folk kan tage en tur ind og
handle,« siger han.

÷20%

på tøjkollektionen
uge 22 og 23

amfetamin
have maden med hjem.
Betjentene havde inden reddet en 21-årig kvindelig beboer og en hund ud af lejligheden. Kvinden blev anholdt i
forbindelse med opdagelserne, og onsdag morgen foretog

politiet også en anholdelse af
en 27-årig mandlig beboer i
ejendommen.
Kvinden blev efter afhøring
løsladt, mens den 27-årige blev
fremstillet i grundlovsforhør.
Røgen. Den skyldes nogle

plastikposer, der lå op ad en
brødrister.

Bemærk!
Vi holder åbent Grundlovsdag
kl. 10.00-15.00
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