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Køb hvidevarer
med omtanke

Politiets indsats
mod håndholdt mobil
En bilist kører ud af vejen
slingrer fra side til side. Det
viser sig, at føreren sidder
og roder med sin mobil,
mens han har foden på speederen og kører 80 km/t.
Det syn møder politiet alt
for ofte, når de foretager
færdselskontrol. Nye tal fra
Rigspolitiet viser, at alene
siden januar har politikredsene delt 19.440 bøder ud til
traﬁkanter (biler, varevogne, lastbiler, busser,
scootere og cyklister), der
brugte deres håndholdte
mobil, mens de kørte i traﬁkken.

Bødetakster for
håndholdtmobil
Bøden for at bruge håndholdtmobil
underbilkørslen koster kr. 1.500,00, for
cyklister er bøden kr.
1.100,00.
Så mange har fået en bøde
for at tale i håndholdt
mobil, mens de kørte i
traﬁkken
(bil, varevogn, lastbil, bus,
knallert og cykel):
2014: 43.661
2015: 40.947
2016: 19.440
(januar-august).

Kronprinsparrets
prisuddelinger i Holstebro
Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Det kan godt være en rigtig god investering at købe en lidt
bedre og måske dyrere tørretumbler.
Når vi køber nye hårde hvidevarer, sker det ofte med
”den store tegnebog”. For
når køleskabet er udtjent, er
det måske også tid at udskifte både komfur og opvaskemaskine.
Gevinsten er ikke blot, at
man får nye og i de ﬂeste
tilfælde mere energibesparende produkter. Næh, man
får også i en håndevending
produkter, der stilmæssigt
måske passer bedre til hinanden og resten af køkkenet
Mange vælger også meget
praktisk at udskifte tørretumbleren samtidig med vaskemaskinen. Så har man
muligheden for at få de to
maskiner til at matche hinanden, for det er energibesparende og praktisk, hvis
tumbler og vaskemaskine
passer sammen hvad angår

kapacitet. Så undgår man at
skulle tørre kun tre kilo tøj i
en tørretumbler, der har kapacitet til fem kilo. Det gælder i øvrigt om at få en vaskemaskine med høj centrifugeringsevne, så tøjet er så
tørt som muligt, når det skal
i tørretumbleren.
Efterår er den tid, hvor vi
virkelig får gang i tørretumblerne. Det er fristende
at købe én af de meget billige modeller på markedet,
men i mange tilfælde kan
det godt betale sig at ofre lidt
mere. For eksempel er det et
must, at tørretumbleren har
automatisk styring af tørretiden. Den ﬁ nder selv ud af
(i modsætning til tørretumbler med tidsindstilling), hvornår tøjet er tørt,
og det giver i sidste ende en
mindre elregning.

DIT talerør til
lokalsamfundet!
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Kronprinsparret spadserede sammen med Holstebro Kommunes borgmester, H. C. Østerby, op på torvet foran Det
gamle Rådhus i gågaden, hvor Kronprinsparret hilste på byens bronzeskulptur, Maren, i daglig tale kaldt for ”Maren
å æ Woun”, fremstillet af kunstner Alberto Giacometti.
I lørdags ankom kronprins
Frederik og kronprinsesse
Mary til Holstebro, hvor de
om aftenen, i samarbejde
med Bikubenfonden og DR,
at uddele Kronprinsparrets
Priser 2016. Prisuddelingen
fandt sted i Musikteatret
Holstebro ved et gigantisk
show der blev sendt live på
DR1.
Borgmester H. C. Østerby,
Holstebro Kommune, forestod byens modtagelse af
kronprinseparret ved rådhusets hovedindgang, inden de
sammen spadserede op ad
gågaden, op til torvet foran
Det Gamle Rådhus i Nørre-

gade, hvor elever fra Det
Kgl. Teaters Balletskole optrådte.
Foran Det Gamle Rådhus
blev kronprins Frederik og
kronprinsesse præsenteret
for byens »førstedame«,
Maren og hørte lidt om hendes historie og betydning
for byen. Fx at hun har 50
års jubilæum og er blevet
symbolet på Holstebros position som byen og kommunen, der har dråber af kultur
i alt.
Mange af kommunens
borgere fra nær og fjern var
i tørvejr valfartet op i gågaden for at få et glimt af de

kongelige der gæstede
byen.
Hvert år afholdes Kronprinsparrets Priser et nyt
sted i Danmark, hvor det i år
blev afviklet i Holstebro.
Det blev en festlig aften med
kunstneriske indslag centreret omkring Kronprinsparrets overrækkelse af ﬁre priser. De ﬁre priser i år gik
bl.a. til den landsdækkende
organisation Børn, Unge &
Sorg, der ﬁ k overrakt Kronprinsparrets Sociale Pris.
Kronprinsparrets Kulturpris gik til ﬁlminstruktør og
manuskriptforfatter Tobias
Lindholm.

De to Stjernedryspriser
faldt i år til henholdsvis musiker og mundharpist Mathias Heise samt Tegnestuen
Johansen Skovsted Arkitekter.
Både modtageren af
Kronprinsparrets Sociale og
Kulturpris modtog hver en
præmie på 500.000 kroner.
De to Stjernedrysmodtagere
blev belønnet med 50.000
kroner.
Alle prisuddelinger blev
fejret ved et gigantisk show i
Musikteatret
Holstebro.
Showets værter var Kåre
Quist og Stéphanie Surrugue.

