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Fingerringe
væk

Ramte
patruljebil

GEDVED - En terrassedør

blev brudt op, da der i går i
tidsrummet mellem kl. 17.30
og kl. 21 var indbrud i en villa på Oventoften i Gedved.
Tyvene slap af sted med
fingerringe og et mindre
kontant beløb.
Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Dør brudt
op i Østbirk

HORSENS - En 62-årig kvinde fra Skørping kom i går
morges galt af sted, da hun
kl. 7.55 mistede herredømmet over sin bil pga. det glatte føre.
Uheldet skete på afkørselsrampen ved Horsens
Syd, hvor hun kører ind i siden på en indsatsledervogn
fra politiet. Ingen kom til
skade ved uheldet, oplyser
Sydøstjyllands Politi.

3 DSE Airport Solution,
som har til huse på Sverigesvej
i Horsens, er sammen med
forskere på Aarhus Universitet
gået i gang med et støttet
forskningsprojekt, som skal
sikre fly til tiden.
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Påkørte
autoværn

ØSTBIRK - I tidsrummet mel-

lem kl. 17.30 og kl. har tyve
været inde i et hus på Blikkersvej i Østbirk.
Sydøstjyllands Politi oplyser, at en terrassedør blev
brudt op. Det vides endnu
ikke, hvad der blev stjålet
ved indbruddet.

Siderude
knust
ENNER - En siderude blev i
går knust på en bil, som
holdt på en rasteplads ved
Enner.
Det oplyser Sydøstjyllands Politi.
Det er sket mellem kl.
19.30 og kl. 21.30.
Der er ingen melding om,
hvad der evt. er stjålet fra bilen.

Bil lænset
for værktøj

Horsens-firma skal
sikre fly til tiden
3Fond støtter
med to mill. kr.
Af Ingeborg D. Nielsen
idn@hsfo.dk

HORSENS - Horsens-virk-

somheden DSE Airport Solutions er sammen med forskere fra Aarhus Universitet
gået i gang med at udvikle
en nyt datasystem, der skal
sikre fly til tiden.
Forsinkelser og ineffektiv

koordinering og håndtering
af de opgaver, der vedrører
et fly, fra det lander, til det
letter igen, koster industrien op til 11 mia. kr. om året.
Derudover er der også en
anseelig regning til ekstra
håndtering af passagerer.

Kræver koordinering
Hvert minut koster, og det
er dét, DSE Airport Solution
i samarbejde med forskerne
fra Aarhus Universitet nu

skal komme til livs. Forsinkelser kan kun undgås, ved
at alle tilgængelige informationer hele tiden er overskuelige for alle parter, der
opererer i lufthavne, f.eks.
lufthavnsoperatøren, flyveledere, forskellige flyselskaber, sikkerhedsoperatør og
service-operatører, der står
for rengøring eller mad.
Et fly, der sendes i luften,
kræver koordinering af 1525 individuelle processer,

og det er den opgave, DSE
og forskerne skal finde
værktøjer til at løse.

Testes om tre år
Projektet er budgetteret til
tre mill. kr og har modtaget
støtte fra højteknologifonden på to mill. kr.
Det er planen, at et nyt
komplet datasystem skal testes i danske lufthavne om
tre år.

DAVDING - En varebil, som

holdt på Rodvigsballevej i
Davding, har i løbet af weekenden haft ubudne gæster.
Sydøstjyllands Politi oplyser, at tyve er kommet ind
via bagklappen, hvor en lås
er blevet vredet op.
Varebilen tilhører et tømrerfirma, og der blev stjålet
håndværktøj fra den.

Knallert
stjålet
HORSENS - En knallert 30 er

i tidsrummet mellem søndag eftermiddag til i går
morges blevet stjålet på Møllegade i Horsens.
Sydøstjyllands Politi oplyser, at knallerten er en hvid
PGO med registreringsnummeret XT 7394.

Telefon: 76 27 20 00
Telefax: 75 75 29 03
E-mail:
gedved@hsfo.dk
E-mail:
braedstrup@hsfo.dk

Lys i byportalerne skrues
ned til laveste styrke
3Kommunen:
Ja, lyset fra
reklamesøjler
blænder
Af Bente Just
bj@hsfo.dk

HORSENS - De otte byportaler, der reklamerer for arrangementer i Horsens,
blænder, og lyset fra dem

dæmpes. Det kom frem på
et borgermøde på Horsens
Rådhus i går.
Emnet var egentlig en revision af lokalplan 150 med
vægt på den kommunale
skiltepolitik, og den hører
byportalerne ved indfaldsvejene ikke ind under.
Men en repræsentant for
Danmarks Naturfredningsforening bragte dem på bane og sagde, at byportalerne
efter foreningens bedste

overbevisning blænder og
dominerer ude i det åbne
land, hvor de er stillet op.
Til det sagde formanden
for teknik og miljø-udvalget
Hans Bang-Hansen:
- Vi har for et par dage siden holdt et møde og er blevet enige om, at byportalerne lyser for kraftigt op og
kan blænde både trafikanterne og dem, der bor omkring dem.
- Derfor er det besluttet, at

skrue ned for lyset i dem, så
de kommer til at stå på svageste styrke. Det, mener vi,
er en god løsning.
Beslutningen kommer i
øvrigt efter, at beboere ved
Bollervej har klaget over det
farverige lys, som vælder
ind i stuerne.
Derfor har portalen på
Bollervej været slukket i et
par måneder.

HORSENS - En 47-årig mand
fra Grevinge mistede i går kl.
13.03 herredømmet over sin
lastbil på motorvejen mellem Horsens og Hedensted.
Han
ramte
midterautoværnet, hvorefter lastvognen spærrede begge
spor, så trafikken måtte ledes uden om via nødsporet,
oplyser Sydøstjyllands Politi. Ingen kom til skade ved
uheldet.

2013 også i
sangens tegn
HORSENS - Også i 2013 skal
der synges i Vor Frelser Kirke - og ikke kun til gudstjenesterne.
På tirsdag den 22. januar
står kirken klar med årets
første syng sammen-aften.
Aftenen starter kl. 19.30.
Med indbygget kaffepause
fortsætter sangen til kl.
21.30. Alle er velkomne, og
man må også gerne komme
med forslag til, hvad der
skal synges.

Med til
Vestindien
HORSENS - Torsdag den 24.
januar inviterer Promenadehuset og Sind - Horsens
Lokalforening til foredrag
om de tidligere Dansk-Vestindiske Øer.
Forfatteren Eigil Holm fra
Gedved står på talerstolen
og ledsager sine ord med egne billeder.
Aftenen starter kl. 19.30 i
Promenadehuset, Allégade
16B. Arrangørerne beder
om tilmelding på promenadehuset@horsens.dk.

