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Horsens
Tasketyve
i midtbyen
horsens - Man skal huske

at lukke sin taske, når man
bevæger sig rundt i butikker.
Det måtte to kvinder sande, da de i går var på indkøb
i Horsens.
I tidsrummet mellem kl.
12.30 og 13 fik en 67-årig
kvinde stjålet sin pung fra
sin taske, mens hun shoppede i Bytorv Horsens. Pungen indeholdt diverse kort
samt 500 kr.
- Kl. 13.30 gik det så ud
over en 73-årig kvinde fra
USA. Hun fik stjålet en sort
damepung fra sin taske,
mens hun opholdt sig i Matas. Den pung indeholdt
1000 kr. samt fire kreditkort, fortæller vicepolitinspektør Lars Peter Madsen
fra Sydøstjyllands Politi.

Stjålet bil
fundet forladt
gedved - I går kl. 7 opdagede forbikørende bilister en
Volvo V70, der var kørt ind i
et træ på Lykkebjerg ved ved
Gedved.
Bilen var forladt, og ved
nærmere undersøgelser viste det sig, at den om natten
var blevet stjålet fra Egebjergvej.
- Det samme blev en Fiat
Stilo. Den leder vi nu efter,
fortæller Lars Peter Madsen
fra Sydøstjyllands Politi. Bilen er sølvfarvet og har registreringsnummer UB 48340.

Butikstyv i Aldi
horsens - En 25-årig mand
fra Horsens gjorde sig til butikstyv i går kl. lidt over 13.
Det skete, da han stjal tre
pakker Ritter Sport til en
værdi af 36 kr. i Aldi i Høegh
Guldbergs Gade i Horsens.
Det oplyser politiet.

Tjek på sin sygdom via
skærmen derhjemme
Starten er gået på
it-projekt målrettet
400 kronisk syge

”Når man nu har
sygdom at bøvle
med, er det en god
måde at følge det.”

Af Mette Graugaard
mg@hsfo.dk

hopvedgård - Når Ivan
Mathiassen, 49 år, fra Hovedgård flere gange om
ugen måler sin vægt, puls og
sit blodtryk, taster han resultaterne ind på en skærm,
der er blevet installeret
hjemme hos ham.
Han lider af sukkersyge og
hjerteflimmer. Derfor har
han gavn af at følge tallene
tæt. Via skærmen kan han
også være i direkte kontakt
med sundhedspersonalet på
Regionshospitalet Horsens,
som også kan følge målingerne. Alt sammen uden at
han behøver komme uden
for sin dør, for det hele sker
via computeren.

Sparer tid

- Det kommer til at spare
mig for mange transporttimer til og fra hospitalet, ligesom jeg har en forventning
om selv at få bedre kontrol
over mit sygdomsforløb, siger Ivan Mathiassen.
Han var ikke i tvivl, da han
blev spurgt om han ville
med i projektet, ”Horsens
på forkant med sundhed”.
Projektet skal med tiden
omfatte 400 borgere med
kroniske sygdomme, der
bruger skærmløsningen,

Ivan MathIassen

der er ingen ben i teknikken, siger Ivan Mathiassen, der bruger tv-skærmen til de ugentlige
sundhedstjek.
Foto: RegIonshospItalet hoRsens

mens lige så mange skal være i en kontrolgruppe, som
ikke skal ændre kontakten
til sundhedsvæsenet.
- Jeg kunne se en fordel
både for mig selv og for samfundet. Jeg kan følge min
sygdom tættere end før, jeg
risikerer ikke at blive glemt i
systemet, og samfundet sparer penge. Og så er en daglig
tur på vægten meget motiverende:
- Den får mig til at tænke,
at jeg lige skal en tur på cyklen.

Jul på Kildebakken
horsens - Plejecentret Kil-

debakken indbyder til julemarked på lørdag kl. 10-14.
På markedet kan man købe varer, der er lavet på centret, bl.a. sølvsmykker, juledekorationer, kort, sirupskager og småkager.
Der kan også købes gløgg
og æbleskiver samt flæskesteg og risalamande.

På tværs af sektorer

Ambitionen med projektet
er at udvikle nye samarbejdsformer på tværs af
sundhedssektorerne, så kronisk syge får et mere sammenhængende
behandlingstilbud og et mere aktivt
liv.
Samtidig kan det spare
både patienterne og sygehuset for en række indlæggelser.

I dag findes borgernes data i forskellige elektroniske
systemer på hospitalet, hos
lægen og i hjemmesygeplejen. I det nye projekt samles
de et sted.

Færre dage på sygehus

Både region og kommune
ser fordele:
- Telemedicin handler ikke kun om den teknologiske
løsning, men i lige så høj
grad om nye samarbejdsformer. Vi har brug for at bryde
igennem de psykologiske,

➔ Projektet er et OPIsamarbejde (Offentlig-PrivatInnovation) imellem Horsens
Kommune, Hospitalsenheden Horsens og
konsortiet Telesundhed.

Direktør og medejer
af Base erhverv går

Mygind signerer
horsens - Peter Mygind gæster på fredag fra kl. 18 Bog &
Idé, Søndergade i Horsens.
Anledningen er hans nye
bog, ”Myginds mission”.
Bogens afsæt er - ligesom
tv-programmerne med samme titel - et overfald, hans
søn blev udsat for på åben
gade. Det blev startskuddet
til ”Myginds mission”, der
som sit mål bl.a. har at komme mobning til livs.

Og det er godt for hans
helbred.

organisatoriske og teknologiske barrierer, før vi kan
høste de sundhedsmæssige
og økonomiske gevinster af
investeringerne, siger formand for Region Midtjylland, Bent Hansen (S).
Borgmester Peter Sørensen (S) ser også store perspektiver ved at dele viden
mellem sektorerne.
- En bedre mestring af
egen sygdom samt færre
indlæggelses- og genindlæggelsesdage er blandt de synlige resultater, som forventes at følge i kølvandet på
projektet, siger Peter Sørensen.

post danmark har hidtil haft 184 udendørs pakkebokse, og nu
er der indgået aftale med Coop om opsætning af i alt 300
pakkebokse i kædens butikker landet over.
Foto: post danMaRk

hent pakken med mælken
horsens - Nu er det muligt
at hente og sende pakker i
hele åbningstiden i fire supermarkeder i Horsens.
Det drejer sig om Kvickly
på Sankt Helenevej, Fakta
på Vejlevej og Superbrugsen
i både Stensballe og Hatting.
Her har Post Danmark opstillet pakkebokse til selvbetjening.
Post Danmark har i forvejen opsat fem udendørs pak-

kebokse i Horsens, hvor
pakker kan hentes døgnet
rundt, men nu suppleres tilbuddet med bokse i de fire
Coop-supermarkeder.
- Nu kan vi ud over dagligvarer også blive centrale for
e-handel, og vores kunder
kan hente og sende pakker i
vores butikker, når de alligevel er ude at handle, siger
informationsdirektør
i
Coop, Jens Juul Nielsen.

Klaus Rønslev
har taget over

blandt andet har en afdeling
på Sjælland.

Af Bente Just

- Min opsigelse skyldes forskellig opfattelse hos bestyrelsen og mig af den fremtidige strategi. Vi skilles i god,
gensidig forståelse, og jeg
ser frem til nye udfordringer, forklarer Knud-Erik
Kjær.
Selskabets formand, Finn
Boel Pedersen, giver KnudErik Kjær pæne ord med på
vejen og siger bl.a.:
- Knud-Erik har haft stor
indflydelse på begge selskabers positive udvikling siden
starten i 2003. Han har medvirket til at opbygge Base Erhvervs gode omdømme og
taget aktivt del i etableringen af de markante erhvervsbyggerier, som Base

bj@hsfo.dk

horsens - Base Erhverv A/S
med domicil i Horsens Syd
har med dags varsel fået ny
direktør.
Knud- Erik Kjær, som har
været direktør og medejer
gennem en årrække, har opsagt sin stilling og træder ud
af ejerkredsen. Begrundelsen er uenighed med bestyrelsen om den fremtidige
strategi.
Det fremgår af en pressemeddelelse fra Base Erhverv
A/S og Base Udvikling A/S.
Base-koncernen er et entreprenørfirma, der opererer over hele landet og

Skilles i god tone

Erhverv har bygget på Erhvervsbyvej.
Klaus Rønslev er udnævnt
som ny direktør.
Han har i syv år været tilknyttet firmaet som projektleder og haft hovedansvaret
for en række hoved-og totalentrepriser.
Klaus Rønslev er tiltrådt
med øjeblikkelig virkning.

➔ Siden starten i 2003 var Base
Erhverv ejet af Knud-Erik
Kjær, Kristian Stisen og Dansk
Boligbyg Holding A/S, som
ejes af Kristen Laursen og Ole
Rasmussen.
Fremover ejer Dansk
Boligbyg Holding hele
selskabet.

