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Nu er det nok. Legalisér nu den hash.
…Debat
AF ANNELISE DORSET 
Nørrebro Vænge, 2200 København N

UTRYGHED: Politikerne i Folke-
tinget må blive enige om at til-
lade overborgmester Frank 
Jensen at legalisere hash i Kø-
benhavns kommune som for-
søg for en periode. Samme po-
litikere siger, at der skal mere 
politi i gaderne, for at borger-
ne skal føle sig trygge her på 
Nørrebro.

Vi føler os mere og mere 
utrygge, når vi døgnet rundt 
hører udrykninger i vort kvar-
ter. Kører politibilen videre, 
eller stopper sirenen? Man-
ge gange stopper den her ved 
Nørrebroparken, og politibiler 
og motorcykler kører ræs på 
gang- og cykelstier og over plæ-
nerne efter mistænkte. Vi, der 
har soveværelsesvinduer ud til 
parken, hører råb og tummel. 
Vi har sågar hørt varselsskud.

Nej, vi føler os ikke mere 
trygge, og politiet gør jo bare 
deres arbejde. 

Det, de får besked på, og jeg 

tror, de selv synes, det er me-
ningsløst. 

Hashhandel kan ikke stop-
pes. Legalisér hash for pokker.  

Når man kan gøre det i andre 
lande, f.eks. i Canada og i flere 
stater i USA, må vi også kun-
ne gøre det i Danmark. Se at 
komme i gang – find på et godt 
system, så vi slipper for ban-
dekriminalitet (i hvert fald på 
grund af hashhandel) og alle 
de udgifter, den medfører. Så 
kan staten tjene pengene, som 
kan bruges til gavn for vores 
samfund.

Annelise Dorset mener, at hashen skal legaliseres for, at 
man som borger på Nørrebro - og nabo til Nørrebroparken 
-  kan føle sig tryg.   Foto: Martin Sørensen 

Privatejede firmaer bør 
varetage cykeludlejning

…Debat
AF JACOB ROSENBERG (LA)
Lokal folketingskandidat

BYCYKLER:  Tak til Niels E. Bjer -
rum (S), medlem af  Køben-
havns Borgerrepræsentation 
og teknik- og miljøordfører i 
Københavns Kommune, for 
svar af  8. august på mit de-
batindlæg om bycyklerne. Jeg 
tror, at vores argumenter går 
forbi hinanden. Mit sigte var at 
påpege, at det at udleje cykler 
til danskere og turister burde 
varetages af almindelige, pri-
vatejede firmaer og ikke drives 
med skattefinansieret tilskud. 

Københavns og Frederiks-
berg Kommune bidrager med 
et væsentligt økonomisk til-
skud – vel at mærke penge, 
som de inddriver i kommune-
skatter fra borgerne. Dette er 

et politisk valg, men jeg er blot 
uenig i denne prioritering af  
skatteborgernes penge.

Jeg så hellere, at udlejning 
af  cykler blev varetaget i et 
helt frit marked uden kom-
munalt tilskud, hvor private 
firmaer, hoteller eller andre 
kan indkøbe, vedligeholde og 
udleje cykler, til hvem de måtte 
have lyst til. Selvfølgelig med 
behørig betaling af  skat af  
overskuddet som for alle pri-
vate virksomheder. 

Det skal i parentes bemær-
kes, at Niels E. Bjerrum (S) 
er bestyrelsesformand i By- 
og Pendlercykel Fonden, og 
modtog i 2017 et honorar på 
20.000 kroner for dette arbej-
de. Der er bestemt ikke noget 
galt i at modtage honorar for 
en arbejdsindsats, men det gi-
ver selvfølgelig en vis interes-
sekonflikt, når man går ud og 
forsvarer ordningen.

UVi, der har sove-
værelsesvinduer 

ud til parken, hører 
råb og tummel. 
Vi har sågar hørt 
varselsskud. Nej, vi 
føler os ikke mere 
trygge.
ANNELISE DORSET, beboer i 
Nørrebro Vænge

Når du blander dig i debatten
SKRIV: Vi vil gerne høre din mening. Ingen problemer er for store eller for små. Debatind-
læg er udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen læser indlæg igennem, priorite-
rer debatsiderne i avisen og forbeholder sig ret til at forkorte læserbrevene. Send dit indlæg til 
red@norrebrobladet.dk 
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