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{ SKAL BORG: Ma gist ra ten sag de i går god for 
et lo kal plan for slag for et 23.407 kva drat me ter 
stort are al ved So fi en dals vej og Sandtuevej i 
Skal borg. Der er tale om landsbrugsjord, der nu i 
ste det skal bru ges til at huse 40 nye bo li ger i form 
af tæt-lav be byg gel se. I den for bin del se over fø res 
om rå det fra land zo ne til by zo ne. 

40 bo li ger på vej

{ AAL BORG: I mor gen be gyn der den of fent li ge 
de bat om Øst re Havn om rå det og Mu sik kens Hus 
om rå det. Fordebatten lø ber frem til 2. maj. I går 
god kend te ma gist ra ten det de bat hæf te, der er 
ble vet ud ar bej det som et vi sions- og de bat op læg.

Of fent lig de bat om Øst re Havn

{ HOU: Lo kal pla nen for Hou Havn skal ænd res, 
så der bli ver mu lig hed for, at hav nen kan tje ne 
pen ge, så hav nen kan frem stå mo der ni se ret og 
godt ved li ge holdt. Ma gist ra ten så i går på 
hand le pla nen, og her blev man eni ge om at ven te 
med at sæt te gang i ænd rin gen af lo kal pla nen, 
ind til man har talt med de re le van te myn dig he der, 
da lo kal plan om rå det lig ger in den for strand be-
skyt tel ses lin jen. En af de ting som po li ti ker ne 
læg ger op til er, at der skal kun ne byg ges i op til 
otte me ters høj de. 

Lo kal plan for Hou Havn skal ænd-

{ AAL BORG: - Det gør ondt, men det er nød ven-
digt. Så dan var kom men ta ren fra borgmes ter 
Hen ning G. Jen sen (S) ef ter gårs da gens møde i 
ma gist ra ten, hvor der var enig hed om at god ken-
de kø re plan for sla get for 2007-2008, der in de hol-
der be spa rel ser på 7,5 mio. kr. Der bli ver som 
tid li ge re om talt bl.a. skå ret ned på me tro bus 1, 2, 5 
og 6.

Bus be spa rel ser god kendt

{ AAL BORG: Kris te lig Fag be væ gel se læg ger i 
lø bet af for året en ræk ke af de lin ger sam men. 
Aars af de ling bli ver lagt sam men med Aal borg 
af de ling på ad res sen Gasværskvej 4 i Aal borg. 

Che fen for Kris te lig Fag be væ gel se i Aal borg, 
Erik Niel sen, for tæl ler, at der er fle re grun de til 
sam men læg nin gen: 

Vi til pas ser os de nye kom mu ne græn ser og den 
nye vel færds re form. Ar bejds for mid lin gen af lø ses 
af kom mu na le job cen tre, og som føl ge af vel-
færds re for men får a-kas ser ne et tæt sam ar bej de 
med job cen tre ne. Det er der for hen sigts mæs sigt, 
at vo res med lem mer hø rer til den af de ling,  der 
har kon tak ten med job cen te ret i de res kom mu ne, 
si ger Erik Niel sen.  

Han til fø jer, at Kris te lig Fag be væ gel se hele 
ti den er op mærk som på at ef fek ti vi se re, og det 
be ty der fær re an sat te i af de lin ger ne. 

- Men ved at læg ge af de lin ger sam men sik rer vi, 
at alle vo res af de lin ger også frem over har så stor 
be man ding, så de al tid har den nød ven di ge 
pa ra tvi den og kan give hur tig be tje ning ved skran-
ken og i te le fo nen. Det er også på grund af 
ef fek ti vi se rin ger ne, at vi fra 2006 til 2007 har 
kun net sæt te kon tin gen tet ned i a-kas sen, si ger 
Erik Niel sen.   

Kris te lig Fag be væ gel se læg ger
af de lin ger sam men

{ LIL LE VILD MO SE: Lo ven om Na tio nal par ker i 
Dan mark er i øje blik ket til be hand ling hos 
Fol ke tin gets par ti er, og det for ven tes, at de før ste 
na tio nal par ker ud pe ges i 2008. Det er der for 
end nu uvist, om Lil le Vild mo se bli ver na tio nal-
park, men der er gjort et stort for ar bej de. Det kan 
man blandt an det høre om, når bio log Lone 
Godske, Aal borg Kom mu ne hol der et fore drag om 
Na tio nal park Lil le Vild mo se på Lil le Vildmosecen-
tret ons dag 14. marts kl. 19-21. 

Fore drag om Na tio nal park 
Lil le Vild mo se

Af Lars Bor berg
lars.borberg@nordjyske.dk

AAL BORG: - Jeg fø-
ler mig bon de fan get 
af by ret ten, si ger in-
de ha ve ren af film-
for ret nin gen La ser-
dis ken i Aal borg, 
Hans Kris ti an Pe-
der sen.

- Det er en ab surd 
si tua tion, jeg er hav-
net i. Si den no vem-
ber 2005 har jeg haft 
i alt 2000 dvd-film 
lig gen de i mit eget 
la ger i be slag lagt til-
stand, mens de dag 
for dag ta ber vær di. 
Jeg har for søgt at 
ap pel le re be slag læg-
gel sen, men ap pel in-
stan sen har nu sva-
ret, at den ikke vil 
tage stil ling til min 
ap pel, for di jeg fri-
vil ligt har af talt med 
fo ge den, Dorete Ba-
ger, at op be va re fil-
me ne selv.

- Det sag de jeg ja 
til at gøre af rent 
prak ti ske grun de, 
men der blev også 
sagt an det. Det er 
bare ikke kom met 
med i Dorete Ba gers 
retsbogsindføring, 
og det be ty der nu, at 
jeg har mis tet min ju ri dis ke 
ap pel ret, si ger Hans Kris ti-
an Pe der sen.

Den ne sag be gynd te 29. 
no vem ber 2005, da rets as-
ses sor Dorete Ba ger gik ind 
i La ser dis kens lo ka ler i 
Prin sens ga de i Aal borg 
sam men med ad vo ka ten 
for den dan ske vi deo bran-
che, Lars Segato. Det ske te 
på hans be gæ ring.

Dorete Ba ger for lang te 
på veg ne af Lars Segato og 
den dan ske vi deo bran che 
La ser dis kens for ret nings-
com pu te re be slag lagt sam-
men med et stort an tal 
dvd’er på La ser dis kens hyl-
der.

Lugt af mo no pol

- Den ny op havs rets lov fra 
2002 gi ver de dan ske ret tig-
heds ha ve re til vær ker som 
f.eks. dvd-film ret til at for-
by de an dre at im por te re og 
vi de re sæl ge fil me ne, hvis 
de er ud gi vet uden for EU. 
Det ske te an gi ve lig som et 
led i be kæm pel sen af pa ral-
lel im port og pi rat virk som-
hed, men det blev sam ti dig 
en mu lig hed for de sto re 
vi deo fir ma er for at skaf fe 
sig mo no pol lig nen de sta tus 
på mar ke det.

Hans Kris ti an Pe der sens 
re ak ti on på lo ven i 2002 var 
at skri ve bre ve til alle de 
dan ske vi deo sel ska ber, 

hvor i han spurg te, om de 
vil le for by de pa ral lel im port 
af tit ler, de hav de ret tig he-
der til. 

Over holdt for bud

- Nog le sag de ja, men an-
dre gjor de in gen ting. Vi 
over holdt for bud de ne og 
lod være med at pa ral lel im-
por te re de film, som sel ska-
ber ne hav de for budt, si ger 
Hans Kris ti an Pe der sen.

Det for kla re de han også 
Dorete Ba ger og vi deo-ad-
vo ka ten Lars Segato, da fo-
ged for ret nin gen stod på i 
La ser dis ken 29. no vem ber 
2005.

- Men det var ikke nok 
for Lars Segato. Han for-
lang te, at jeg skul le frem-
læg ge po si tivt do ku men te-
ret til la del ser til at sæl ge. 
Der ef ter ned lag de Dorete 
Ba ger på ste det for bud mod 
salg af alle film tit ler, hvor 
med lem mer af fo re nin gen 
af dan ske Vi deo gram dis tri-
bu tø rer har dan ske ret tig-
he der. Det ram te også film 
fra sel ska ber, der el lers ikke 
tid li ge re hav de for budt pa-
ral lel im port, for tæl ler Hans 
Kris ti an Pe der sen. 

- Jeg sva re de, at de ikke 
hav de be hø vet at sen de fo-
ge den. De kun ne bare have 
sva ret på mit brev, så jeg 
hav de und gå et at impotere 
film, de hav de ret tig he der 
til. Jeg til bød så at sen de de 

be rør te film til ba ge til mine 
le ve ran dø rer, for tæl ler 
Hans Kris ti an Pe der sen.

Men det var ikke godt 
nok.

- Lars Segato vil le have 
fil me ne be slag lagt. Jeg pro-
tes te re de og for kla re de, at 
det jo ikke var pi rat ko pi er. 
Ret tig heds ha ver ne hav de 
fået be ta ling, og fil me ne 
var købt i god tro. Det kun-
ne vel ikke ska de no gen, at 
de blev sendt re tur til USA, 
hvor de godt må sæl ges, 
men te jeg, for tæl ler Hans 
Kris ti an Pe der sen. 

Men vi deo ad vo ka ten 
Lars Segato fast holdt, at de 
skul le be slag læg ges. Hans 
Kris ti an Pe der sen for kla re-
de nu dom me ren, at dvd-
film hur tigt mis ter de res 
vær di, og at de vil le mis te 
stort set hele de res vær di, 
hvis de blev be slag lagt un-
der en hel rets sag. 

In gen re tur

- Men så er klæ re de Lars 
Segato, at den ri si ko var 
han og vi deo bran chen pa-
rat til at på ta ge sig, og der-
ef ter gav Dorete Ba ger ham 
med hold. Fil me ne måt te 
ikke re tur ne res. 

Der op stod så et prak tisk 
pro blem med at fin de ud 
af, hvil ke film, det dre je de 
sig om, det er ikke så li ge-
til. “Kan du ikke selv kla re 
det?”, spurg te Dorete Ba-

ger mig. Hun fore-
slog, at jeg selv fjer-
ne de fil me ne fra hyl-
der ne og op be va re de 
dem un der be slag-
læg gel sen. Det gik 
jeg med til, og jeg og 
mine med ar bej de re 
fjer ne de der på om-
kring 2000 film fra 
hyl der ne, for tæl ler 
La ser dis kens in de-
ha ver.

- Det var for så 
vidt okay. Men det 
var det ef ter føl gen de 
ikke. Dorete Ba ger 
skrev bag ef ter i rets-
bo gen, at der var 
”ind gå et en af ta le 
med Hans Kris ti an 
Pe der sen om at fjer-
ne fil me ne fra hyl-
der ne med hen blik 
på at op be va re 
dem”. Og det var jo 
sandt nok - men hun 
skrev ikke, at Lars 
Segato for in den hav-
de på ta get sig den 
øko no mis ke ri si ko, 
og hun skrev hel ler 
ikke, at hun hav de 
af vist mit øns ke om 
at sen de fil me ne re-
tur, si ger han.

Da gen ef ter op-
søg te Hans Kris ti an 
Pe der sen sin ad vo-
kat for at ap pel le re 

af gø rel sen, og si den har 
han kæm pet i rets sy ste met 
for at få be slag læg gel sen 
op hæ vet. Ef ter mere end et 
år er det så en de lig af gjort, 
at ret ten ikke vil tage stil-
ling til hans ap pel, for di der 
står i rets bo gen, at han fri-
vil ligt har ind gå et en af ta le.

Bon de fan get

- Det er her, jeg fø ler mig 
bon de fan get, si ger Hans 
Kris ti an Pe der sen. 

- Det er da klart, at jeg 
ikke fri vil ligt har ind gå et 
den ne af ta le. Jeg var me get 
uenig med dom me ren, som 
trods min pro test for bød 
mig at re tur ne re fil me ne. 
Men jeg op før te mig pænt 
og re spek te re de, at det var 
hen de, der be stem te. Så jeg 
be slut te de at op fø re mig 
vok sent og frem kom me ligt 
og hjæl pe hen de med det 
prak ti ske ar bej de i ste det 
for at smi de med ma ling og 
bro sten. Men så me get 
mere uri me ligt og uvær digt 
sy nes jeg også det er, at jeg 
nu også skal straf fes for det. 
Hun har slet og ret ta get 
mig ved næ sen ved ikke at 
skri ve hele sand he den i 
rets bo gen, si ger Hans Kris-
ti an Pe der sen. 

Han har nu be slut tet at 
gå til Ret ten i Aal borg i et 
for søg på at få ret tet fej len.

Bon de fan get af by ret ten
LA SER DIS KEN: 2000 fi lm be slag lagt over et år i Kaf ka-ag tigt sags for løb

Hans Kris ti an Pe der sen i La ser dis kens la ger rum med de 
2000 dvd-film, der nu har væ ret be slag lagt i snart hal-
van det år ef ter vi deo bran chens krav til fo ged ret ten. 
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