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ATS

EVM Brian Mikkelsen
benægter fakta – med sit ”døve øre”

AT TÆNKE SIG

Kaotiske A/B valuarvurderinger
med op til 100% forskel i værdien
”Mere robuste andelsforeninger” ønskes af Lars Wismann

LA STÅR FAST

Vor aktindsigter hos EVM minister Brian Mikkelsen har vist:


A/B valuarvurderinger efter afkastmetoden fører til vidt forskellige nettolejeberegninger (80% forskel i nettolejen) og afkastprocenter fra
0,72%-4,11% for næsten ens ejendomme. Alle følger DE’s norm.



Syv valuarers vurderinger skulle i gennemsnit hæves med 73% for at
nå den korrekte handelsværdi. Fejlvurderet op til kr. 945 mio., 127%



Dansk Ejendomsmæglerforening DE mener, at DE´s valuarer MDE altid
har ret, også når en luksusejendom i 2920 Charlottenlund vurderedes
til ½-pris ifht. Østre Landsrets dom for en nedslidt 2400 NV ejendom.

Efter et møde i Liberablende Alliances
hovedforstyrrelse siger Anders Samuelsen, at partiets kurs ligger helt fast:
»For os er det ikke et valg imellem at
blive i regeringen og blive til grin. Vi
kan sagtens gøre begge dele samtidig.
Se blot på de resultater, vi har opnået
indtil nu!«.

Domstolene, A/B klienterne, revisorerne, har behov for
valuarvurderinger, de kan stole på! Læs: www.wismann-as.dk
Lars Wismann: cand.merc., ejendomsmægler & valuar, www.wismann-as.dk
Tlf.: 4088 1998, eller lw@wismann-as.dk, Åboulevard 1, st., 1635 København K.

Wismann Property Consult A/S

LYNINTERVIEW

GLENTEHIMMEL. Det er næsten umuligt at fotografere mange glenter, fordi de ikke flyver i flok, men svæver rundt i spredt
orden, inden de sætter sig samlet i nogle træer for at overnatte. At fange 40 glenter på ét billede – det er vildt flot.
Fra

249 kr.
Normalpris 425 kr.

5 eller 8 retter på
Restaurant G

Spar 41%

Nyåbnede Restaurant G inviterer dig inden for til en udsøgt
madoplevelse. Nyd en 5- eller 8-retters middag kreeret
med inspiration fra ﬂere af verdens køkkener og sæsonens,
friske råvarer. Restaurant G ligger centralt i København.

Køb senest 29. januar 2018 på

Glenteglæde
Der blev talt glenter i hele
Europa for en uge siden.
Søren Ryge Petersen var
med til optællingen på
Djursland, hvor 200 fugle
sendte ham tilbage til
Sverige i 1990’erne.

spotdeal.dk
SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

- en del af

fugleliv
SØREN RYGE PETERSEN, TEKST OG FOTO

J

Fra

998 kr.

2 PERS.
2 NÆTTER

Normalpris 3.086 kr.

I vikingernes fodspor på
Marcussens Hotel

Spar 67%

Forkæl den, du har kær, med et ophold på Marcussens
Hotel, der ligger i den hyggelige havneby Assens. Opholdet
inkluderer 2 overnatninger med vikingeinspireret middag
begge aftener og stor morgenbuffet begge dage.

Udvisningsminister Inger Støjsender,
kan det ikke blive et problem, at sundhedsvæsenet ikke må stille gratis tolke til
rådighed for indvandrere, der har boet
her i mere end tre år?
»Overhovedet ikke. Hvis folk var været
her så længe, kan man godt forlange,
at de skal kunne sige ’gynækologisk
undersøgelse’, ’laktoseintolerans’, ’diskusprolaps’ og lignende på et fejlfrit
dansk«.

eg vil aldrig glemme den første gang,
jeg så den røde glente. Det var i 1990,
og da var danske fuglefolk begyndt at
rejse til Skåne om vinteren, hvilket de stadig gør. For lige dér på den anden side af
Øresund var der havørne og glenter, som
næsten ikke fandtes i Danmark. Store flotte rovfugle.
Når man kørte rundt i området mellem
Malmø og Ystad, hvor Wallander har opklaret så mange mord, kunne man være
sikker på at se glenter, for det er en meget
synlig og letgenkendelig fugl, når den flyver-flakser lavt over landskabet i sin evindelige jagt efter føde, som især består af
døde dyr. Glenten er naturens store
smukke skraldemand.
Men højdepunktet var ved 16-tiden i Fyledalen. Da stod en lille frysende flok fuglekiggere i en tyst dal med en beskeden å i
bunden og skov på begge sider og ventede.
For vi vidste det jo. Uden for yngletiden

har glenterne en forkærlighed for kollektiv overnatning. Alle glenterne i et stort
område bruger den samme lille plet, og
det var de høje træer i Fyledalen. Så handler det bare om at vente.
Glenterne kom. De første kom i god tid,
og så var der 5, så 10, så 20, og så opgav vi
at tælle. For de kom umærkeligt fra alle sider og blev flere og flere og svævede bare
helt lydløst rundt over Fyledalen. De fyldte himlen, og der var bare 5 mænd, der
stod og kiggede uden kikkert og uden
ord, for man ved ikke, hvad man skal sige.
Bortset fra ornitologen, der aldrig kan lade være med at tælle og var sikker på, at
der til sidst var over 200 glenter.
Som pludselig forsvandt i tusmørket.
Ingen af os så, i hvilke træer de satte sig,
men det var også lige meget. De var jo
kommet til Fyledalen for at få fælles nattero, og jeg glemmer dem aldrig.

Tilbage i Danmark
Nu, 28 år efter, er der sket mirakler. Glenten er også kommet til Danmark. Søndag
8. januar sad jeg sammen med Frank i en
bil et sted på Djursland og oplevede nøjagtig det samme som for 28 år siden i Fyledalen. At glenterne kom fra alle verdenshjørner og svævede lydløst rundt på himlen omkring os. At der var flere og flere, og
til sidst var de over det hele, så vi opgav at
tælle, men var enige om, at der var mindst
200, sikkert flere.
Kl. 16.02 landede de i nogle store træer
for at sove sammen, og det er jo derfor,
man ved nogenlunde præcist, hvor mange glenter der er i Danmark nu. Fordi fuglene fra et større område samles og overnatter i flok i de samme træer hele vinteren.

TRUMP FÅR NYE TALEKORT
TIL STATSBESØG
FRA DEN TREDJE VERDEN
ROVFUGL. Af alle fugle er glenten nok
den nemmeste at kende, når den flyver:
en stor fugl, som en musvåge, med tydelig kløftet hale. Så er det den røde glente.

Den slags har ornitologer styr på, og
derfor bliver glenterne talt i hele Europa
hver vinter, og det skete netop sidste søndag. Undertegnede var ikke officiel tæller,
men havde fået et tip af Frank, der bor
midt i glenteglæden. I hele Danmark kom
man op på ca. 400 – og tænk, vi så 200 røde glenter, Milvus milvus, der var næsten
udryddet i Danmark indtil for 50 år siden,
fordi den som alle andre rovfugle blev opfattet som et skadedyr og skudt.
Siden er det gået hurtigere, end nogen
havde drømt om. Da vi rejste til Skåne
først i 1990’erne, var der kun en håndfuld
ynglepar i Danmark – nu er der flere
hundrede. Sammen med havørnen er
den røde glente den store gode fuglehistorie. Næsten alle andre arter går tilbage,
men disse smukke rovfugle er i fuld gang
med at generobre vort lille land.
Af en eneste grund: De har fået fred for
den største fjende af alle, mennesket.

Jeg er glad for at få denne lejlighed til
at styrke de venskabelige bånd mellem USA og Deres korrupte lorteland.
Vi har en lang fælles historie med bestikkelse frem og tilbage mellem vore
to nationer, og det er altid en fornøjelse at træffe repræsentanter for Deres
lands tilbagestående befolkning.
Som bevis på det fortsatte venskab
mellem USA og Shithole Country er
det mig en stor glæde hermed at overrække Dem denne kuglepen med mit
navn indgraveret, selv om De formentlig hverken kan læse eller skrive.

DAGENS MOTTO
Efter nederlag kommer vederlag.
Div. borgmestre

bagsiden@pol.dk

Køb senest 6. februar 2018 på

spotdeal.dk
SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.
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Kender du rebellen Rita?
Efterlysning. Surrealister, siger du? Ja,

KOM GODT UD
– OG HJEM IGEN

de fleste kan nævne spanske Salvador
Dalí og danske Wilhelm Freddie.
Men surrealisten Rita Kernn-Larsen
(billedet), født i Hillerød i 1904, hører
med blandt de store. Hun var en toneangivende del af den internationale kunstscene: studerede i Paris, deltog i internationale udstillinger af surrealistisk
kunst både på MoMA i New York i 1937
og den skandaleombruste udstilling
’Exposition Internationale du Surréalisme’ i 1938 i Paris. Samme år fik hun soloudstilling på Guggenheim Jeune Gal-

Til forskel fra andre cykelhjelme
placeres Hövding ikke på hovedet,
men som en krave omkring halsen.
Kraven indeholder en airbag, der
udløses og beskytter hovedet, hvis
man kommer ud for en cykelulykke.
Pluspris 1.950 kr.
Pris uden abonnement 2.295 kr.

Forbehold for trykfejl og udsolgt.

bagsiden@pol.dk

ELEKTRIKER

Køb på
politiken.dk/plus
eller i Plusbutikken,
Vestergade 22,
Kbk K

AF MIKAEL WULFF &
ANDERS MORGENTHALER

Indledningsvis synes jeg, at der er behov for selvransagelse i de danske medier, som afbryder os politikere i tide
og utide, så vi ikke får mulighed for at
fortælle om vores politiske ideer.
Jeg er dog glad for, at ATS, som jeg
regner for Danmarks førende medie,
har givet mig lejlighed til at redegøre
udførligt for min politik. Det er et initiativ, som jeg sætter meget stor pris
på.
Mine politiske ambitioner for 2018
er, at sørge for, at der (forkortet af red.)

lery i London som den første surrealist.
Kunsthallerne Gl. Holtegaard i Nordsjælland og Kunsten i Aalborg vil fra august i år og næsten et år frem give den
internationale kunstner en dansk oprejsning med den mest omfattende soloudstilling til dato.
Derfor efterlyser kunsthallerne
Kernn-Larsens arbejder fra 1930’erne fra
private hjem i både Danmark og udlandet. Kontakt Gl. Holtegaards direktør,
Maria Gadegaard, på mgad@rudersdal.dk.

AM

CYKELAIRBAG

HENRIK SASS HAR ORDET

Foto: Privat

ats@pol.dk

Du har jo lige de kvalifikationer, vi søger, Zeus, det var dit
navn, ikke? Det, der gør mig nervøs, er dit cv, her kan jeg
jo se, at du ikke har haft et arbejde i omkring 2800 år, og
det meste på et sted, der hedder ... Olympen?

