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Roskilde Tandteknik

Tlf.: 4636 7770
Algade 15 X, st.
4000 Roskilde
Indg. Skt. Peders Str.
roskildetandteknik.dk

Din specialist i hel-, del- 
og klik-proteser, med 
og uden implantater.

Gratis og uforpligtende
forundersøgelse.

Af Steen Østbjerg

BABUBABU: Der var in-
gen lovlig grund til, at en 
politibil skulle drøne igen-
nem Roskilde for fuld ud-
rykning.

Det har Østre Landsret nu 
slået fast, og landsretten er 
på det punkt enig med Ret-
ten i Roskilde, som tidligere 
har idømt den betjent, der 
foretog den uberettigede 
udrykningskørsel, en bøde 

på 31.500 kroner og fra-
kendt ham retten til at føre 
bil.

Østre Landsret har imid-
lertid mildnet straffen til 
betjenten, blandt andet 
fordi det i landsretten lyk-

kedes betjentens forsvarer 
at så tvivl om, hvor hurtigt 
der i virkeligheden blev 
kørt på turen. Bøden blev 
nedsat til 5000 kroner, og 
betjenten får lov at beholde 
sit kørekort.

Om dommen får konse-
kvenser for hans ansættel-
se i Midt- og Vestsjællands 
Politi, er stadig uvist.

Roskilde  
1. sektion side 2

Betjent redder kørekortet 
efter vild kørsel i byen

Af Nikolaj Kennov Rasmussen

GRØN SUCCES: De for-
skellige regnvandsprojek-
ter i kommunernes vandløb 
strømmer efterhånden så 
godt, at  Realdania nu læg-
ger sine kræfter andetsteds. 

- Det er et positivt udtryk 
for, at vi mener, at de her 
regnvandsprojekter er så 
godt kørende, at vi ikke 

mener, vi kan hjælpe kom-
munerne mere på netop det 
område, siger Pelle Bour-
nonville, projektchef i Re-
aldania og initiativtageren 
bag udgivelsen Klima100.

Den godtgørende forening, 
der støtter byudvikling, 
ejendomsinvestering, byg-
herrevirksomhed, hotel-
drift og udøver rådgivning, 
fokuserer nu på andre kli-

maindsatser, der overordnet 
set går ud på kystsikring 
i kølvandet på havvands-
stigninger og kommunal 
klimatilpasning. Realdania 
samarbejder med en række 
kystkommuner, mens for-
eningen i første ombæring 
har samlet 20 kommuner i 
klimaprojektet DK2020, der 
skal se på forskellige klima-
tilpasningsløsninger. 

- Vores opgave er ikke at 
drifte eller medfinansie-
re klimaprojekter i alle 98 
kommuner, men at fostre 
samarbejder på tværs af 
kommuner, interesseorga-
nisationer og borgere, siger 
Pelle Bournonville. 

Indblik  
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Forening sadler om efter 
indfriet klimaprojekt   

ERHVERV: Kunstneren Chri-
stian Lemmerz skal skabe et 
stort værk på gavlen af Roskil-
des nye erhvervshus, Samspillet. 
Det blev offentliggjort ved første 
spadestik på byggeriet i bydelen 
Musicon.

- Værket er tænkt som en monu-
mental kalligrafi, et skyggespil, 
en ekspressionistisk graffiti og 
en signatur for bygningen, siger 
Christian Lemmerz, hvis værk 
kommer til at fylde 200-300 kva-
dratmeter af facaden på det nye 
erhvervshus, der ligger over for 
museet Ragnarock.

Roskilde 1. sektion side 3

Lemerz skal 
udsmykke 
erhvervshus

Foto: Jørgen C. Jørgensen

Strækningen på Hornsher-
redvej ud for OK-tanken og 
Borrevejle-grillen er den 
farligste i Lejre Kommu-
ne, med et dødsfald og flere 
uheld. Nu sættes der 1,3 mil-
lioner kroner af til at få æn-
dret vejprofilen.

Lejre 1. sektion side 9

Farlig  
strækning 
bliver ændret

Roskilde  
1. sektion side 8

Stjerneløbet 
bliver uden 
tidtagning

Roskilde 1. sektion side 6

Tror på sig selv igen

Foto: Kenn Thomsen

Foto: Agnete Vistar

Lejre  
1. sektion side 10-11

Ildsjæl bag en  
ketsjersucces

Weekend 
3. sektion side 2-3

Klan klar 
med nyt 
show om  
at være far
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Trafikforsker 
sår tvivl  
om billige 
BRT-busser

Sporten DB2 side 20

Roskilde 
manglede 
bredden



3
DAGBLADET  n   LØRDAG 15. FEBRUAR 2020SEK TION 1

entrum AutoC
Industrivej 51E (ved Bauhaus)  ·  4000 Roskilde 

tlf. 4636 8687  ·  mobil 2966 3246   ·  www.centrumauto.dk
200 m fra Trekroner stati on

Hos Centrum-Auto 
får du alti d:
•  Service på alle bil mærker, 

også på fabriksnye
•  Service er alti d inklusiv 

adskillelse af bremser og 
afprøvning på 
bremseprøvestand 

•  SE MERE PÅ 
www.centrumauto.dk

Mad ud af huset

Tune Slagteren
Tune Center 1A · 4030 Tune · Tlf. 46 13 86 90

www.madmedmere-tune.dkFølg os på facebook

• Helstegt svinefilet med 
friske krydderurter

• Kalvefilet
• Ovnbagte rodfrugter
• Grov ratatouille med 

timian og hvidløg
• Små krydrede kartofler
• Hjemmelavet flødesauce

Prøv månedens buffet
Minimum 15 personer

Se flere buffeter på www. madmedmere-tune.dk

Pr. person

kr.129,-
Hjemmebagt brød,  
flute og smør
kr. 10,-
Vi leverer også mad ud af 
huset om søndagen.
Søndagstillæg kr. 500,-

KØB BILLET PÅ NBT.DK

21. FEBRUAR — 4. APRIL 2020

SARAH BOBERG MIKAEL BIRKKJÆR

JOSEPHINE PARK

TINA GYLLING MORTENSEN

OLE LEMMEKEHENRIK LYKKEGAARD

KIRSEBÆRHAVEN
EN KOMEDIE OM AT VÆRE BLIND FOR FORANDRINGER

BYGGETID: Det 
har været nogle 
år undervejs, men 
nu er byggeriet af 
erhvervshuset Sam-
spillet på Musicon 
i gang, så det står 
klar om et år. Og 
næsten hver kva-
dratmeter er allere-
de blevet afsat.

Af Kristian Jørgensen

ROSKILDE: Nærmest som 
erantiser i den frostfri fe-
bruarjord skyder de første 

spirer til nye byggerier for 
tiden frem af Musicons tidli-
gere fabriksjord. 

På det seneste er flere bo-
ligbyggerier gået i jorden, 
men fredag kom turen til 
Musicons nye erhvervshus, 
Samspillet. Det er som alle 
andre stednavne på Musi-
con bundet op på et musi-
kalsk begreb, men skal også 
vise, at nye iværksættere og 
mere etablerede virksomhe-
der skal kunne drage nytte 
af hinanden i huset.

To et halvt år senere
Det er der mange, der ger-
ne vil. Udviklingsselskabet 
Indfaldet har allerede udle-
jet 82 procent af bygningen, 

så der nu kun er tre lejemål 
tilbage. Det er både eksiste-
rende virksomheder fra Mu-
sicon, tre etablerede virk-
somheder fra andre steder 
i Roskilde, Vækstfabrikken 
Roskilde og Musicons by-
delskontor, som flytter ind 
i Samspillet med i alt 300 
mennesker.

Derfor er det en meget 
glad Michael Willaume An-
dersen, der kan skåle for til 
det første spadestik. Han 
er direktør for Udviklings-
selskabet Indfaldet, som 
allerede tog sin begyndelse 
i efteråret 2017, efter han 
blev spurgt, om han ville 
være interesseret i at reali-
sere kommunens plan om et 

erhvervshus. Det var han i 
hvert fald, men det har truk-
ket lidt ud.

- Sådan en proces tager tid, 
sådan er det. Nu er vi her - og 
vi står ikke med et kedeligt, 
traditionelt kontorbyggeri, 
siger Michael Willaume An-
dersen, der også er direktør 
for Dan Mark Ejendomme.

Kunst overalt
Han er roskildenser med 
stort R, gentager han flere 
gange. Derfor er det vigtigt 
for ham at opføre et byggeri, 
som man kan være stolte af i 
Roskilde.

For at sikre det ville den 
kunstelskende ejendomsdi-
rektør have kunst på faca-

den af erhvervshuset. Først 
havde han tænkt det som 
motiver på enkelte elemen-
ter i facaden, men kunsteren 
Christian Lemmerz, som 
også er hans ven, ville kun 
lave et værk over hele faca-
den - og selvom Michael Wil-
laume Andersen vred sig 
lidt, har han fundet pengene 
til det dyre arbejde med at 
støbe værket ind i betonen.

Hvordan det kommer til at 
se ud vil først blive afsløret 
ved husets åbning.

Boliger ved siden af
Den finder sted om et års tid. 
I sommeren 2021 følger ind-
flytningen i det 10.000 kva-
dratmeter store boligbygge-

ri ved siden af under navnet 
Indfaldet. Her kommer der 
120 boliger og 700 kvadrat-
meter butikker eller andet 
bylivsskabende i gadeplan.

Selve byggeriet af det nye 
erhvervshus bliver foreta-
get af JN Construction. De 
var repræsenteret på taler-
listen inden det første spa-
destik ved udviklingsdirek-
tør Henrik S. Nielsen, men 
han skulle ikke bruge nær 
så mange ord som bygher-
ren eller borgmester Tomas 
Breddam.

- Nu er der kun det hårde 
arbejde tilbage, og det tager 
vi os af, lød det centrale bud-
skab efter de nødvendige 
taksigelser.

Erhvervshus næsten fyldt 
inden første sten er lagt

ROSKILDE: Nogle af er-
hvervshusets kommende 
beboere er også troppet op 
for at overvære det første 
spadestik. En af dem er Pe-
ter Møller, direktør i Alpha 
Akustik, som i dag ligger på 
Langebjergvænget i den øst-
ligste ende af Roskilde.

For ham trækker det at 
flytte virksomheden til Mu-
sicons mere spændende mil-
jø med blandt andet mikro-
bryggeri og rockmuseum 
lige uden for vinduet.

- Det handler meget om at 
komme til at bo et fedt sted, 

siger han.  Det handler også 
om at kunne tiltrække med-
arbejdere, for det kan være 
svært at trække københav-
nerne ud til en grå bygning i 
udkanten af Hedehusene.

Det koster godt nok langt 
mere bo på Musicon som i 
Alpha Akustiks nuværen-
de lokaler, men det er Peter 
Møller villig til at give for 
de mere motiverende omgi-
velser, som også kan gøre 
det lettere at trække kunder 
til akustikvirksomhedens 
showroom.

ktj

Virksomhed vil bo fedt

Peter Møller er direktør i akustikvirksomheden Alpha Akustik, der meget passende kommer til at bo ud til Rabalderstræde, når erhvervshuset 
Samspillet står klar om et års tid. De kommer endda til at sidde i hjørnet med udsigt til Ragnarock.  Foto: Jørgen C. Jørgensen

Bygherre Michael Willaume Andersen (tv.) og borgmester Tomas 
Breddam tager første spadestik til erhvervshuset Samspillet.


