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København

Ironman udsolgt
på rekordtid
Kun tre dage efter
årets Kmd Ironman Copenhagen foregik, blev startnumrene
til 2015-udgaven udsolgt. Næste år byder på adskillige rekorder. Løbsarrangørerne når deres mål med 50 procent internationale deltagere, hvilket er
det højeste antal i løbets historie. Af det samlede antal deltagere er 15 procent kvinder, og
det er samtidig det højeste antal kvindelige deltagere nogensinde. MX
KØBENHAVN.

Nye vejnavne i
Carlsberg Byen
Flaskegade,
Flaskehalsen, Gærtorvet og
Humletorvet. Sådan lyder nogle af navnene på nye veje og
pladser i Carlsberg Byen. Den
nye bydel er stadig under opbygning, men 12 adresser er
navngivet. De trækker alle på
områdets historie med ølbrygning eller har reference til bryggeriets medarbejdere eller
brygger Jacobsens forkærlighed for viden og kunst. Det
skriver Politiken. NA
VALBY/VESTERBRO.

De studerendes bønner blev
hørt: Nu dropper kantinen kød
KØBENHAVN. Der er
blevet længere mellem
kødretterne på uni’ernes
menuer – efter de
studerendes eget ønske.
Salat, bulgur og bønner.
De studerende skal lede
længe efter kødretterne i kantinen, hvis de lægger turen forbi
på en mandag.
Københavns Universitet
Amager og Roskilde Universitet er nemlig hoppet med på tiltaget ‘Kødfri Mandag’.
»Hver dag bliver der brugt
buzzwords som bæredygtighed
og grøn omstilling, men det
her initiativ gør det mere håndgribeligt. Forbrugeren sidder
ofte tilbage med følelsen af
‘Hvor starter vi?’, og her får de
muligheden,« siger kampagnelederen ved ‘Kødfri Mandag’,
David Pedersen.
Mens RUC allerede begyndte i april, har KUA indført ordningen i løbet af eksamensperioden og over sommeren.
Først nu er de studerende tilbage og oplever forandringen.
»Alt vores varme og lune
mad er kødfrit om mandagen.
Det stemmer godt overens med
vores mad-, klima- og CSR-politik. Vi har dog altid et alternativ som en kyllingesandwich

RUC var det første universitet i Danmark, der indførte ‘Kødfri Mandag’ i uni-kantinen. PRESSEFOTO

eller skinke/ost-sandwich,« siger Esben Luplau, fra Fazer
Food Services, der driver kantinen på KUA.
»De studerende har taget
rigtig godt imod det, og det var
også dem, der i første omgang
foreslog det. Der er selvfølgelig
altid nogen, der brokker sig,
men det er der også, når vi har
boller i karry på menuen,« vurderer han.
Ifølge David Pedersen er det
individuelle valg vigtigt:

»Vi vil hellere give flere valg
end at tage noget fra folk. Det
handler ikke om enten-eller,
men derimod om at man får

valget om inspirerende vegetarmad frem for bare en kedelig salat,« siger kampagnelederen. DITTE.OLSEN@mx.dk

‘Kødfri Mandag’ på universiteter
BÆREDYGTIGHED. Kampagnen
‘Kødfri Mandag’ er en del af en international bevægelse, der også
bakkes op af topuniversiteter som
Harvard og Oxford.

Målet er at indføre en kødfri dag
for at imødegå nogle af de problematikker, vi står over for i forhold
til klima og miljø, sundhed, dyrevelfærd og globale ressourcer. DRO

Hospitaler dropper besøgstid

Spareplan rammer sygehuse

Det skal være muligt for pårørende at besøge
syge på hospitalet – uanset om
klokken er 17 eller 22. Sådan lyder det nu fra Region Hoved-

NORDSJÆLLAND.

KØBENHAVN.
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staden, hvor man som en del af
budgetaftalen vil indføre frie
besøgstider på regionens hospitaler, skriver DR. Lige nu er
besøgstiden mellem 17 og 19. MX

Nordsjællands
Hospital skal spare 41,5 millioner kroner, og det betyder ifølge et oplæg til en spareplan
både færre stillinger og færre

sengepladser. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Spareplanen lægger op til, at der næste år skæres 80 stillinger på
hospitalerne. NA

Budget: hospitaler sammenlægges
KØBENHAVN. På Christians-

borg kæmper partierne
en hård kamp om, hvem
der vil bruge flest penge
på sundhedsområdet.
Men i Region Hovedstaden har politikerne
vedtaget en ny budgetaftale, som skal effektivisere sundhedsvæsenet og
sikre store millionbesparelser ved en historisk
stor omlægning af hospitalsdriften.

Ingen hospitaler skal
lukke, men aftalen betyder blandt andet, at Glostrup Hospital og Rigshospitalet bliver ét superspecialiseret hospital,
der skal fokusere på
forskning og højt specialiseret behandling.
Hospitalerne i Herlev
og Gentofte skal sammenlægge deres ledelse
og omdannes til ét stort
akuthospital.

Ifølge regionsrådsformand Sophie Hæstorp
Andersen (S) handler det
om »rettidig omhu«, fordi sammenlægningen på
længere sigt vil frigøre
130 millioner kroner om
året:
»Virkeligheden er, at
vi også i de kommende år
må effektivisere. Derfor
har vi nu lagt alle kortene på bordet og spurgt os
selv, hvordan vi kan ska-

be nye rammer for vores
hospitaler,« siger hun.
I Region Hovedstaden
har det som følge af regionernes økonomiaftale
med regeringen været en
bunden opgave at finde
besparelser på omkring
300 millioner kroner i
næste års budget.
Den nye budgetaftale
bakkes op af et bredt politisk flertal i Region Hovedstaden. RITZAU

