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KENDER DU: Stevns har inden for 
det seneste år oplevet en så stor inter- 
esse fra tilflyttere, at priserne på ejen-
domme har haft den største procent-
vise stigning i hele Danmark. Hus-
priserne i Stevns Kommune lå i juni 
37,9 procent højere i forhold til samme 
måned sidste år.

Dette til trods er det fortsat gennem-
snitligt billigere at købe ejendom på 
Stevns end eksempelvis i Køge, og 
derfor kommer der i øjeblikket flere 
københavner-familier og køber en 
byggegrund på udstykningen Nicoli-
nelund ved Strøby Egede.

Det er Anker Nielsen og Käte Gjörup 
(billedet), der har 79 villagrunde og 28 
klyngehuse til salg. Mød i dagens avis 
en familie på fire fra København, der 

nu bliver 
stevnsboer.
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NATUR: Der var en kamp mod elemen-
ternes rasen, da folk fra både brandvæ-
sen og Beredskabsstyrelsen i går måtte 
til Faxe Ladeplads og sikre et sommer-
hus. Frådende bølger havde ædt sig 
igennem kystsikringen, og derfor måtte 
redningsfolkene bygge en stor sandsæk, 
der kunne forhindre vandet i at nå helt 
ind til huset. 

Østenvindens tiltagende styrke har si-
den tirsdag sat ikke mindst Strandvejen 
i Faxe Ladeplads under pres, og det så 
man altså resultatet af i går.

Faxe 1. sektion side 12

Kæmpede mod bølgerne

En gruppe Rødvig-borgere 
var troppet op til kommu-
nalbestyrelsens spørgetid i 
aftes. Her fik de borgmeste-
rens ord for, at hvis den me-
get omtalte multihal i byen 
ikke bliver til noget, så skal 
de 15 millioner kroner, der 
er afsat, bruges på et andet 
projekt i byen. Han har el-
lers tidligere sagt, at pen-
gene skal overføres til en 
renovering af hallen i Store 
Heddinge.

Stevns  
1. sektion side 8

Hal-penge 
bliver i  
Rødvig

Foto: Kathrine Harvey

Af Tomas Revsbech

OVERARBEJDE: Direktør for 
Køge og Roskilde sygehuse, Henrik 
Villadsen, har angiveligt modtaget 
massiv overbetaling i sin tid som 

sygehusdirektør på Odense Uni-
versitetshospital. 

Ifølge hjemmesiden fyens.dk vi-
ser et fortroligt notat, at sygehus-
direktøren fik 1,5 millioner skatte-
kroner mere end oprindeligt aftalt 
for aftenarbejde i en periode over 
fire år. Noget, som Region Syddan-

marks sundhedsdirektør var klar 
over, men alligevel valgte at se 
igennem fingre med. 

Det er ikke lykkedes at få en kom-
mentar fra Henrik Villadsen til 
sagen. Til Fyens.dk udtaler han, at 
der har været en »økonomisk tvist« 
mellem ham og Region Syddan-

mark. Men han mener omvendt, at 
Region Syddanmark faktisk skyld-
te ham pengene, men vil ellers ikke 
udtale sig om sagen. 

Indblik DB2 side 4

Sygehusets direktør  
er havnet i millionstrid
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Julefrokost på Hotel Menstrup Kro

Et musikalsk 
Comedy Show 
i verdensklasse

Musik og dans til kl. 01.00.
Ønskes der overnatning inkl. morgenmad: Dobbeltværelse kr. 600,- Enkeltværelse kr. 500,-

Stine Bruun 
& Martin Knudsen
Show
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MENU, REVY,

MUSIK & DANS 

398,-
PR. PERSON

11. og 12. 
december 

2015

4. og 5. 
december 

2015

KENDER 

DU 

STEVNS

Af Cecilie Hänsch

Der er 3600 virksomheder om 
at trække eksport-omsætning 
hjem til Region Sjælland. Men 
det er 14 store, der trækker det 
helt store læs.

Det viser en analyse, som Cen-
ter for Vækstanalyse under 

Væksthus Sjælland netop har of-
fentliggjort i VækstIndeks 2015.

Det er virksomheder som Ro-
yal Unibrew, Nilpeter og Danish 
Agro, der omsætter for millioner 
og atter millioner uden for lan-
dets grænser.

- Det er jo sådan, at når man 
når en vis størrelse som virk-

somhed, så bliver markedet i 
Danmark for lille. Skal man 
blive rigtigt stor, så er eksport 
nødvendigt, kommenterer Jens 
Stenbæk (V), regionsrådsfor-
mand og formand for Vækstfo-
rum Sjælland.

- Vi har som politikere brug for 
systematisk viden om det regi-

onale erhvervsliv for at kunne 
sætte initiativer i gang, der styr-
ker væksten. Netop derfor er ud-
givelsen af VækstIndeks en poli-
tisk prioritet, tilføjer han.

De store trækker læsset

Lone håndterer pels for milliarder

Matadoren Michal  
er en idé-fabrik
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Flyttede fra Solrød 
til Store Heddinge

Kim sætter pris på 
roen og pladsen

 Side 12

Region Sjælland har købt 
ind til overpris i 31 procent 
af de it-indkøb, man oftest 
foretager. Det viser en net-
op offentliggjort rapport fra 
Rambøll, som for første gang 
giver et overblik i Atea-sa-
gen, hvor 13 personer er sig-
tet for bestikkelse.

Indblik  
DB2 side 1 og 3

Regionen  
har købt for 
dyrt it-udstyr

Moden  
skifter

Baggrund  
1. sektion side 17 
ERHVERV  
Sjælland  
3. sektion side 4

Foto: Thomas Olsen

Åbnings-debat  
er i gang

Indblik DB2 side 7

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 

Udvalg  
afviser  
ekstra  
skolebus
Køge  
1. sektion side 5

Foto: Maj-Britt Holm

Hvis der kommer flygtnin-
gebørn til Køges daginstitu-
tioner, så er beredskabet på 
plads.

Politikerne i Køge har 
hevet godt syv millioner 
kroner op af kassen, og de 
penge kan institutionerne i 
de kommende år få del i, så 
pædagogerne kan blive ru-
stet til opgaven og eventuel-
le indkøb til nye materialer 
dækkes.

Køge  
1. sektion side 2

Millioner til 
lygtninge-
indsats


