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Aftenskolen Gotvedforeningen
tilbyder Gotvedgymnastik i Vanløse

Mandage i Kulturstationen i ”Kvansalen”
Kvinder og mænd: kl. 19.00 til 20.30

Sæson: Start d. 3.9.2018 - slut d. 8.4.2019.
Efter 28 undervisningsgange.

Mere info: www.gotvedforeningen.dk
Skoleleder: Vivi A. Kristensen. Tlf.: 5066 05 11

Kasserer: Helle Petersen. Tlf.: 3860 6063

DIN LOKALE HÅNDVÆRKSBAGER

ÅLEKISTEVEJ 100 V/HJØRNET AF JYDEHOLMEN TLF.: 3874 2164

Vi har specialiseret 
os i at fremstille de lækreste 

festkager til bryllup, 
konfi rmation mm. efter dine 
individuelle behov og ønsker.

Kom ind og få en snak 
om hvad vi kan gøre 

for dig!

Jernbane Allé 88 B t�2720 Vanløse t�Tlf.: 82 82 88 88

VELKOMMEN
TIL DIT LOKALE CYKELCENTER

VI BRÆNDER FOR FAGET 
– og vores faglige stolthed sikrer dig 
den bedste vejledning hvad enten 
det gælder reparationer eller køb 
af nyt.

t Stort udvalg af alle cykeltyper

t Konkurrencedygtige priser*
 
t Fagudlært personale

t Indlever idag/færdig i morgen

t  Mulighed for gratis lånecykel
i reparationsperioden

g g

*PRISGARANTI

Tandproteser
✓ Gratis undersøgelse og behandlingsforslag
✓ Aftagelige hel- og delproteser
✓ Fastsiddende hel- og delproteser (implantat, tryklås)
✓  Reparation, rensning, oppolering og tilpasning  

af ældre tandproteser
✓ Hjælp til at søge offentligt tilskud
✓ Finansiering af tandbehandling

Klinisk tandtekniker
Birgit Larsen
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Liberal Alliancens Jacob Rosenberg kalder bycykler en fremragende idé, men han mener ikke, 
at en kommune bør drive privat bycykel-virksomhed. Foto: Martin Sørensen

En kommune ikke bør drive privat bycykel-virksomhed
…Debat
AF JACOB ROSENBERG (LA)
Lokal folketingskandidat

BYCYKLER: Både i Frederiks-
berg  og Københavns Kommu-
ne er der bycykler, som mod-
tager offentligt tilskud. Basalt 
set er det en fremragende idé 
at have bycykler i en by, idet 
det fremmer cykelkulturen og 
tillige er et tilbud til byens tu-
rister. Konceptet med bycykler, 
som kan lånes eller lejes i en 
kort periode, er derfor positivt.

Problemet opstår imidlertid, 
når kommunen ønsker at dri-
ve privat virksomhed. Dette er 

nemlig tilfældet, når det hand-
ler om bycykler. Bycyklerne er 
drevet med et monopol-lignen-
de koncept, hvor konkurrenter 
ikke umiddelbart har adgang 
til markedet. Dette er helt uac-
ceptabelt, idet en kommune ik-
ke bør drive privat virksomhed 
på denne måde. 

Hvis kommunen har en ak-
tivitet, som billigere eller bed-
re kan varetages af en privat 
virksomhed, så må kommunen 
trække sig fra området og de 
private komme til. Det vil væ-
re gavnligt med øget konkur-
rence inden for for eksempel 
bycykel-området.

Det handler jo - som med 
al konkurrence på det priva-

te område - om, at borgeren 
bør have mulighed for at få et 
produkt, som enten er billigere 
og med samme kvalitet eller 
bedre og til samme pris. Dette 
opnås netop ved konkurrence-
situationen, og et monopol-lig-
nende forhold, hvor kommu-
nen på denne måde holder 
private aktører ude, er ikke 
at foretrække.

BY- OG PENDLERCYKEL FON-
DEN driver bycyklerne og ejes 
af  de tre samarbejdsparter, 
DSB, Københavns Kommune 
og Frederiksberg Kommune, 
som bidrager samlet med 86,5 
millioner kroner til aftalen om 
bycyklen.

Der har været nævnt beløb 
på mellem 20.000 og 80.000 for 
en enkelt bycykel, og undervejs 
er leverandørfirmaet gået kon-
kurs. Det betyder, at regningen 
ender hos skatteborgerne. Hvis 
bycyklerne i stedet var drevet 
100 procent privat og uden 
kommunal indblanding, ville 
regningen ikke ende hos skat-
teborgerne.

Det tangerer fråds, når ho-
vedstaden kan bekoste under-
lig kunst, bycykler og elbiler. 
Måske kunne pengene bruges 
bedre, og hvis man ikke har 
fantasi til dette, må skatten 
sættes ned, så pengene bliver 
i borgernes lommer.


