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Solbader fik stjålet sin taske

Skanderborg

RY: En 23-årig mand fra Århus har anmeldt, at han fik stjålet sin sorte Haglöff taske ved
Knudhule Strand søndag mellem klokken 13 og 14. Tasken indeholdt en Iphone 4s og et par
solbriller.

KKORT NYT

Indbrud i autoværksted
VIRRING: Lørdag mellem klokken 01 og 11 pillede en gerningsmand en plade ud i en dør i Virring Autoværksted
på Industritoften.
Tyven tog en Mercedes Benz Vito varebil med indregistreringsnummer OZ 96 323. Den er mørkeblå og stod med
nøglerne i på værkstedet.
Han stjal også en tankkort og hævede i løbet af kort tid
for 31.000 kroner.
Desuden er der stjålet en brobizz, tre GPS og en del
værktøj fra autoværkstedet.
lnie

Lang eftersøgning efter hund,
der måske slet ikke var væk
RY: Politiet fik anmeldelse fra en beboer på Siimvej i Ry
klokken 16.13 søndag, at han kunne høre en hund gø nede
fra kloakken.
Politiet kunne også høre hunden, men på trods af, at betjentene fjernede og undersøgte flere kloakdæksler, lykkedes det ikke at få lokaliseret hunden.
Kloakken var for smal, og så blev der rekvireret et kamera, som dog heller ikke fandt den klagende hund. Der
blev også rekvireret en sporhund og hjælp fra Falck og fra
Dyrenes Vagtcentral, men det lykkedes trods mange timeres eftersøgning ikke at finde hunden - der til sidst holdt
op med at gø.
Ingen havde anmeldt en forsvundet hund, og derfor
hælder politiet nu mest til den teori, at en hund har været
lukket inde på et badeværelse, mens den var alene hjemme, og at lyden har forplantet sig via afløbet.
Hvis det er tilfældet, vil politiet gerne høre om det, for
at få mysteriet om den gøende hund løst.
lnie

Betalingskort forsøgt afluret
SKANDERBORG: Kriminelle har forsøgt at montere udstyr til såkaldt skimming af betalingkort på Shell tanken i
Møllegade. Forsøget blev opdaget fredag.
Ved hjælp af elektronisk udstyr aflæser gerningsmanden alle oplysninger på kortet, som så kopieres ind i et nyt
kort - hvorefter kortet bliver brugt flittigt, indtil det bliver
spærret.
Politiet har ikke fundet gerningsmanden, men har erfaring for, at den slags kriminalitet ofte forøves af østeuropæiske bander.
lnie

Båd stjålet i Asylgade
SKANDERBORG: Natten til mandag er der stjålet en hvid
jolle med rød ræling, mærket Poca 475 med Mercury påhængsmotor 9,8 heste fra Asylgade. Jollen er 16 fod.

Bådmotor og benzin stjålet i Ry
RY: En 60 hestes Yamaha påhængsmotor er stjålet fra en
båd ved Siimtoften, og fra samme båd er der også stjålet
seks redningsveste og en køletaske. Fra en anden båd ved
Siimtoften er der stjålet en rød 25 liters benzintank. lnie

Ny skov plantes ved
Grønt partnerskab. Syv hektar syd for Tindbækparken skal blive til skov
SKOVBY: Projektgruppen
Galten Skovby og Skovby
Vandværk har søgt Skanderborg Kommune om at gå med
i et lokalt grønt partnerskab
om etablering af en ny skov i
Skovby kaldet Skovbyskoven.
Det drejer sig om et areal på
cirka syv hektar syd for Tinbækparken i Skovby. Det svarer cirka til 14 fodboldbaner.
Der er flere formål med at

tilplante området og skabe en
ny skov. Sårbare drikkevandsressourcer bliver beskyttet,
der skabes bynær natur, der
styrker den biologiske mangfoldighed og bidrager positivt
til kommunens CO2-regnskab.
Borgerne i Galten-Skovby
og omegn vil få bedre muligheder for et sundt friluftsliv med motion og naturople-

velser og så vil den nye skov
skabe overgang mellem by og
åbent land med sammenkobling af vandre- og cykelruter
mod Århus og Lyngbygårds
Ådal.
Ifølge en pressemeddelelse
om projektet ligger Skovby
vandværks interesse i at sikre
grundvandet, det er kortlagt
som kvælstoffølsomt indvindingsområde. Skovrejsning

er et forebyggende virkemiddel mod nedsivning af pesticider og nitrat i grundvandet.
Skovrejsning vil være med til
at opfylde Skanderborg Kommunes CO2 målsætning om at
nedbringe CO2– udslip med
mindst 2 pct. om året frem til
2025.
»Der vil komme en træningspavillon i området, ligesom der vil blive etableret

Indbrud på Birkhedevej
RY: Fredag mellem klokken 8 og 23 har der været indbrud
i et hus på Birkhedevej, og der er stjålet en stationær computer.
En beboer bemærkede en lille sort bil i meget høj fart
på vejen klokken 17.30, men politiet ved ikke, om de to
mænd i bilen har noget med indbruddet at gøre.

Motorcykel stjålet fra garage
SKANDERBORG: Søndag mellem klokken 14.20 og 14.30
blev der stjålet en blå Honda 200 T motorcykel fra en garage i Asylgade. Den har indregistreringsnummer HN 14192
og er fra 1984.

23-årig mistede kørekortet
STILLING: En 23-årig mand fra Hørning fik inddraget sit
kørekort på stedet, da han blev bedt om at blæse i alkometeret klokken 01.30 mandag på Stilling Landevej. Politibetjentene vurderede, at promillen var over 1,5 og så røg kortet med det samme.
lnie

Er Gudenåkomiteen et bureaukratisk tyranni?
DEBAT
AF: Claus Bloch, Byrådsmedlem
Venstre
Søndermarken 28, 8670 Låsby

KANO: Som følge af en henvendelse fra Kanoudlejerforeningen til Gudenåkomiteen
og dennes svar af Formand
Charlotte Green har jeg følgende spørgsmål til Gudenåkomiteens formand og Skanderborgs repræsentant Claus
Leick. Formanden Charlotte
Green udtaler at »Fartøjsudlejning er et uvurderligt stort

aktiv for Gudenåen«. Dette
er fuldstændig korrekt. Men
når man skal vurdere Gudenåkomiteens ageren fra ord til
handling, forekommer det,
at det er en bevidst afvikling
af sejlads som komiteen har
igangsat. Gudenåkomiteen
har fået forelagt en lang række problematikker fra Kanoudlejerforeningen, som den
afviser at forholde sig til, under »dække« af tavshedspligt,
EU og udbudsordninger. I min
begrebsverden er et udbud, en
handling hvor kommende leverandører afgiver pris/til-

bud på en nærmere defineret
ydelse. Som jeg læser Gudenkomiteens regler, skal der ikke afgives tilbud, når koncessionerne skal uddeles. Men at
koncessionerne blot uddeles
på må og få, alt efter sympati
for den enkelte udlejer. Er dette korrekt? Er det korrekt at
komiteen hævede gebyret fra
50,- til 300,- kr. pr koncession
på deres sidste møde? Er det
korrekt man ikke har forholdt
sig til de sikkerhedsproblematikker som udlejerforeningen
påpeger? Er det korrekt, at
såfremt en kano skal kunne

sejle fra Tørring til Randers,
skal den have fire koncessioner og dermed betale et gebyr på 1200,- kr.? Finder Komiteens virkelig, at det er en
genial løsning, at kanoer lejet
på timebasis ikke må krydse
kommunegrænserne? Hvem
har glæde af alle de bureaukratiske ordninger? Er det udlejerne, turisterne eller komiteens egne medlemmer? Tror
man selv på, at komiteens initiativer er til gavn for turisterhvervet? Hvad vægter komiteen mest, en lukket eller fri adgang til naturen?
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Biler ridset i siden
SKANDERBORG: To biler parkeret på Vesterskovvej er blevet ridset langs siden med en
skarp genstand. Det er sket mellem torsdag klokken 22 og fredag klokken 12 og det er gået
ud over en Citroën og en VW.

dDET SKER I SKANDERBORG

Efter møde med borgmester
Jørgen Gaarde på Det
gamle Rådhus i Galten tog
mødedeltagerne på besigtigelse
på det sted, hvor Skovbyskoven
ønskes placeret. Privatfoto:
Projektgruppen Galten Skovby.

Fakta

ATTRAKTIONER

Arrangementet »Bal på Torvet« kan i år fejre
10-års jubilæum med spillemandsmusik og
sving-om ved Kulturhuset. Privatfoto.

NY SKOV
{ Området er på syv hektar
(svarer cirka til 14 fodboldbaner)
{ Skoven skal laves i et
såkaldt grønt partnerskab
mellem kommune, foreninger
og andre interessenter
{ Skoven skal indgå i
den nye kommuneplan,
som vedtages i 2013
{ Galten vandværk
bidrager med 30.000
{ En halv million kroner
skal findes via ansøgninger
til fonde og virksomheder

Skovby
borde og bænke i området.
Der bliver en rigtig fint stisystem, så færdsel bliver muligt
for alle aldersgrupper. Det vil
blive en naturvenligt og rekreativt område i Skovby og et
fint område for motionister,«
siger Lars Hoppe fra projektgruppen
Projektet søges finansieret
ved, at Skanderborg Kommune stiller jorden til rådighed.
Herudover skal der findes en
halv million kroner, som skal
søges ved fundraising i fonde

og ved lokale virksomheder.
Skovby Vandværk indskyder kr. 30.000 i projektet til sikring af grundvandet.
Borgere i området får mulighed for at deltage i projektet til for eksempel plantning
af træer og vedligeholdelse af
skoven de første år.
Skovbyskoven indgår herefter i arbejdet med den nye
kommuneplan, som ventes
vedtaget i foråret 2013.

Ti år med gratis bal
på Kulturtorvet
Af Hanne Petersen
hanp@stiften.dk

SKANDERBORG: Kulturhuset og Skanderborg Spillemændene kan fredag 8. juni fejre et muntert jubilæum
midt i Skanderborg.
Da er det 10 år siden, at
traditionen med »Bal på Torvet« startede.
»Først hed det altså »Dans
på broen«. Vi var nogle stykker, der snakkede om, at det
kunne være sjovt at lave nogle arrangementer som i Sverige, hvor man kommer sejlende til promenadekoncerter. Men vi dansede kun på
broen et par år - det var altså
for koldt. Så vi rykkede hen
til Kulturhuset - her kan vi
danse i foyeren, hvis det regner,« siger Børge Mikkelsen
fra Skanderborgspillemændene.

Fem danse-fredage
Han ser frem til endnu en
sæson, hvor de i de kredse
så kendte Helle & Leif spiller op til dans første fredag.
Til lejligheden er der lidt billigere øl hos Café K, hvor de
glade harmonikatoner kan
hører halvanden times tid.
»Der kommer sjældent
under halvtres - ofte hun-

drede. Folk synger med, men
der er ikke dansetvang. Når
musikken er slut, råber folk
på overdans - sådan hed det i
gamle dage. Og når der er gået et par timer, går folk som
regel hjem med den gode oplevelse,« fortæller Peter Mortensen, daglig leder i Kulturhuset.
15. juni er det Horsens Pigerne, der spiller. »Kun For
Sjov« slår takten 22. juni,
29. juni er det Træforkesteret Horsens, der kommer og
den allersidste dans i år kan
man få 6. juli, hvor Skanderborg Spillemændene op til
dans og takker af for denne
sæson.
For et par år siden var selveste Evart Taube på plakaten, men det var næsten for
meget succes for det lille arrangement. Der kom mindst
300 personer, og da de slet ikke kunne være indendøre i
Kulturhusfoyeren, måtte en
del sendes hjem igen.
Og stod det til det modne
publikum, blev dansen da
også ved sommeren igennem.
»Men der er kun fem - vi
vil jo trods alt ikke bruge hele sommeren på projektet,«
lyder det fra Børge Mikkelsen.

10.00-12.00 Søballevej 2,
Veng Lokalarkiv holder åbent
10.00-16.00 Adelgade 46,
Skanderborg Historiske Arkiv
10.00-16.00
Ferskvansmuseet,
Siimtoften Ry, åbent
10.00-16.00 Møllestien
5, Gl. Rye, Museet på Gl.
Rye Mølle holder åbent
13.00-16.00 Adelgade
5, Skanderborg Museum
holder åbent
13.00-17.30 Adelgade
50, Skanderborg, Galleri
Bakholt holder åbent
15.00-18.00 Oddervej
80, Skanderborg,
Vestermølle holder åbent

malo@stiften.dk

RY:Skal du noget på lørdag?
Hvis ikke har Salon Solskin
i Ry et tilbud, der indeholder
både jazz-pop-ballader, flirtende tekstunivers og to skønne
sangerinder, når »GundaEvaBand« underholder fra
klokken 20.00.
»GundaEvaBand spiller
jazz-pop og ballader. Denne
aften vil de underholde med
egne kompositioner fra tidligere, og desuden vil de spille
velkendte jazzede popballader
og smukke klassikere. Gunda

GundaEvaBand består af Eva Munk Nielsen og Gunda Hansen,
der byder på behagelige jazz-pop-ballader. Privatfoto

BioHuset, Galten
19.00 »Men in Black 3«, 3D

ANDET
13.00 Sygehusvej 7,
Skanderborg, Kortspil
i ældrecenter Bellis
13.00 Stationsvej
13A, Stilling, Kortspil
hos Skiftesporet
13.00-15.00 Galten
Bibliotek, Netværkstedet
13.00-16.00 Stilling
Sognegård, Dorthe
Bent udstiller
16.00-19.00 Dyrehaven,
Skanderborg, Tøjkup på Capri
17.00-19.00 Ry Tennis
Klub, Træning for voksne
18.30 Hørning Tennis
Klub, Hørning Løber træf
18.30 Sygehusvej 7,
Skanderborg, Dansk
Handicap Forbund,
Banko i Bellis
19.00 Fersvandsmuseet,
Siimtoften, Ry, Aftentur
19.30 Knudhule Feriecenter,
Fenisering på udstillingen
Reflektion af Grete Obel
og Finn Holmboe

UDSTILLINGER
Hebe Rygcenter,
Adelgade 115, Gudmund
Rundstrøm udstiller i maj
Hørning Bibliotek, Marianne
Langhoff udstiller i maj
Musset ved Gl. Rye Mølle,
udstilling af malerier
fra Ry og Gl. Rye

BIOGRAFER
Biografen Kulturhuset
18.30 »Dark Shadows«
20.45 »Men in Black 3«, 3D

Ry Biograf

19.00 »Men in Black 3«, 3D

Hansen og Eva Munk Nielsen
har kendt hinanden siden efterskoletiden i 2006 og denne
aften bliver både en musisk
genforening og et mindeværdigt blik tilbage,« fortæller Lene Kjeldsen fra Salon Solskin.
Det er gratis at opleve de to
sangerinder, der er ved at få
fart i karrierene.
Eva Munk Nielsen (også
kendt som Eva Lucia) spiller
pt. med sit soloprojekt rundt
omkring i det danske land
med forskellige musikere,
bl.a. Agnes Hauge, som kan
opleves senere i juni på Salon
Solskin.

10.00 »The Lady«
20.00 »The Lady«

10.00-12.00 Toftevej
53A, Hørning Lokalarjiv
holder åbent
10.00-16.00 Adelgade 46,
Skanderborg Historiske Arkiv
10.00-16.00
Ferskvansmuseet,
Siimtoften Ry, åbent
10.00-16.00 Møllestien
5, Gl. Rye, Museet på Gl.
Rye Mølle holder åbent
13.00-16.00 Adelgade
5, Skanderborg Museum
holder åbent
13.00-17.30 Adelgade
50, Skanderborg, Galleri
Bakholt holder åbent
15.00-18.00 Oddervej
80, Skanderborg,
Vestermølle holder åbent

BioHuset, Galten

Af Martin Longhi

Ry Biograf

I morgen

20.00 »The Lady«

Blå toner og flirtende tekster på Salon Solskin

Velkommen til Tyskland«
20.30 »Men in Black 3«, 3D

I morgen
Biografen Kulturhuset
18.30 »Almanya -

I morgen
14.00 Sygehusvej 7,
Skanderborg, Værkstedet i
Sundhedscentret er åbent
18.30 Festivalpladsen, Cirkus
Arena giver forestilling
18.50 Danmarksvej 30 N1,
Skanderborg Borgerforening
afholder bankospil
19.00-22.00 Christen
Koldsvej 10, kælderen,
klub for Højvangens unge
19.30 Skoletoften 6, Virring,
Partiforeningen FrueringVirring afholder bankospil
19.30 Danmarksvej 30 N1,
Skanderborg, Selskabelig
Forening afholder bankospil
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