
FRISØR
Nyrenoveret salon byder 
gamle og nye kunder
velkommen 
til fordelagtige priser.

Vi giver også pensionist- 
og studierabat.

Tlf.: 3315 1825
Sølvgade 3 
(ved Borgergade)
København K

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

www.cykelborsen.dk

Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

Åbningstider
Man-fre: 10.00-17.30
Lør-søn: 10.00-14.00

RENTA BIKEBRUGTE
CYKLER
½ PRIS

Caféen har åbent fra kl. 12.00 hver dag. Restauranten har åbent fra kl. 17.30 Mandag-Lørdag.
Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have

LETTE RETTER
i caféen

LIVRETTER
i restauranten

100,-

Skoleelever døjer 
med hovedpine  2

Politikere vil have ølhal 
i rådhusets kælder  4

En tiger er løs 
i Kongens Have  9

Nye regler: Så 
nemt udlejer du 

boligen i ferien  12

FOTO: MARTIN SØRENSEN

 Uge ƭƬ. ƭư/ư-ƮƬ/ư ƭƫƬƱ                     Til samtlige husstande 

Se hvem 
der rykker 
ind i Tivoli 
Hjørnet  11

� Debat 7

� Kultur 8

� Byen rundt 11

� Bolig 12

FIND VEJ I AVISEN

Uge ƭƬ. ƭư/ư-ƮƬ/ư ƭƫƬƱ Til samtlige husstande

City Avisen
Indre By & Christianshavn

Lynetten 
sætter sejlene

Sommertid er sejlertid, og på søndag slår Sejlklub-
ben Lynetten dørene op for Havnens Dag i Mar-

gretheholms Havn. City Avisen tog i forvejen.

 6

Flere sover 
ulovligt i 
bygninger
FOKUSERET INDSATS: Ifølge politiet er 
der sket en stigning i antallet af ulov-
lige overnatninger i byen. Det er pri-
mært europæiske statsborgere, der 
flytter ind i tomme bygninger eller 
finder læ for natten andre steder. Po-
litiet har i de seneste tre år haft en fo-
kuseret indsats mod ulovlige overnat-
ninger, og det giver efterhånden pote.

»Nu begynder vi at kunne høste 
lidt af  gevinsten af  den langvarige 
indsats, fordi folk begynder at være 
registreret så mange gange med tidli-
gere forhold, at de bliver udvist. Også 
selvom de er EU-borgere,« siger Kjeld 
Farcinsen, der er politikommisær og 
leder af udlændingekontrolsektionen 
i København.

Den øgede indsats hænger sammen 
med, at politiet ved, det for mange ska-
ber en enorm følelse af utryghed, når 
der pludselig flytter nogen ind i en tom 
bygning. 3

UVi får rigtig mange 
anmeldelser af 

den her slags, og vi 
sigter også fl ere, end 
vi tidligere har gjort.

KJELD FARCINSEN, politikommisær, leder 
af udlændingekontrolsektionen i Kbh.
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Information og bestilling på 
www.besttravel.dk eller tlf. 70 20 98 99.

Ved bestilling, oplys annoncekode
for specialpris: 

Alle priser er pr. person i delt dobbeltværelse.
Ekspeditionsgebyr pr. bestilling maks. kr. 145. 
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.  
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Menorca
8 dage, 4-stjernet hotel,  helpension m/vin, 
udfl ugter og dansk rejseleder.
17/5, direkte fl y fra Aalborg  ........  kr. 7.295,-

Øen med det evige forår! Vi bor på dejligt hotel 
i den charmerende by Puerto de la Cruz. Hel-
pension m/vin og 2 udfl ugter inkluderet.

Inkluderet i prisen
• 8 dage, fl y København - Tenerife t/r
• Bustransfer til hotellet t/r
• 7 nætter på 4-stjernede Hotel Diamantes Suites
• Helpension på hotellet
• 1/2 fl . vin og vand til frokost og aftensmad
• 2 udfl ugter og dansktalende rejseleder

November / december  ...............................fra kr. 5.395
20/12 (julerejse), 27/12 (nytårsrejse)  ................ kr. 7.795
Januar / februar / marts ..............................fra kr. 5.595
Se mere på www.besttravel.dk/tenerife

Dagsprogram
Dag 1 Fly til Tenerife, transfer til hotellet
Dag 2 Dag på egen hånd
Dag 3 Udfl ugt til vulkanen Teide
Dag 4 Dag på egen hånd
Dag 5 Udfl ugt til charmerende, mindre byer
Dag 6 Dag på egen hånd
Dag 7 Dag på egen hånd
Dag 8 Transfer til lufthavnen og hjemrejse

• 8 dage, fl y København - Gran Canaria t/r
• Bustransfer til hotellet t/r
• 7 nætter på 3-stjernet Hotel Dunas Mirador
• All Inclusive på hotellet
• 2 udfl ugter og dansktalende rejseleder

November / december  ....................................  kr. 6.995
Januar / februar  ........................................... fra kr. 7.295
Marts .....................................................................  kr. 7.795
Se mere på www.besttravel.dk/grancanaria

Dagsprogram
Dag 1 Fly til Gran Canaria, transfer til hotel
Dag 2 Dag på egen hånd
Dag 3 Dag på egen hånd
Dag 4 Ørundtur med bus
Dag 5 Dag på egen hånd
Dag 6 Dag på egen hånd
Dag 7 På marked og udfl ugt til byen Mogan
Dag 8 Transfer til lufthavnen og hjemrejse

ALL INCLUSIVE, 
REJSELEDER OG 

UDFLUGTER

OPHOLD I 
SUITE PÅ 

4-STJERNET 
HOTEL

En perle af naturoplevelser og hyggeligt 
centralt hotel, så du er i gåafstand til en 
mangfoldighed af kulturoplevelser! 

Inkluderet i prisen
• 8 dage, fl y København - Madeira t/r
• Lufthavnstransfer t/r
• 7 nætter på Hotel Windsor
• 7 x morgenmad & 2 x aftensmad på hotellet
• 1 x maderia-aften på restaurant med musik
• 4 udfl ugter ifølge program inkl. entréer
• Dansk rejseleder på Madeira

19/9  .......................................................................  kr. 7.295
5/11, 12/11, 26/11  ................................................ kr. 6.795
30/1, 18/2, 6/3, 13/3, 20/3  ..................................  kr. 7.295
Se mere på www.besttravel.dk/madeira

Dagsprogram
Dag 1 Fly til Madeira, transfer til hotellet
Dag 2 Byrundtur i Funchal, vinsmagning
Dag 3 Udfl ugt til Santana og Machico
Dag 4 Nonnernes dal, Monte, kurveslæder
Dag 5 Levadavandring og Botanisk Have
Dag 6 Madeira-aften med folkloremusik
Dag 7 Egne oplevelser
Dag 8 Transfer til lufthavnen og hjemrejse

CENTRALT 
HOTEL I 

FUNCHAL

Gran Canaria
Gran Canaria er med sine lune temperatu-
rer altid et populært rejsemål om vinteren! 
Hotel i Maspalomas, All Inclusive og 2 ud-
fl ugter inkluderet.

Inkluderet i prisen

Tenerife

Madeira

Brug vores annoncebygger: 
tastselv.minby.dk
Ønsk tillykke eller sælg din sofa, 
byt din lejlighed, søg et job,  
annoncér et loppemarked m.m. 
via tastselv.minby.dk.

Vælg annoncetype:
·  Tillykke:
·  Øvrige: opret ord annonce.
Book annoncen og betal online. 
Deadline: Se kolofonen på side 2.

Priv
atmarked

BLANDET/DIVERSE

Loppemarked 
Kom til hyggeligt loppemarked i vores 
dejlige have i SØLVGADEHUS Adel-
gade 48 lørdag den 28.maj kl. 10-16 

BOLIG SØGES

Bolig søges 
GreatHouse Film søger lejlighed til vo-
res nye, fastansatte animator Marc. 
Marc søger en lejlighed på min. 50 kvm, 
max. 7000 inkl. forbrug. Indflytning inden 
1. September 2016. Hjælp Marc, som er 
en solid medarbejder, ikke-ryger, pålide-
lig, velsoigneret og altid positiv. 
29434553 marc@greathouse.dk 

JOB TILBYDES

Rengøringshjælp 
Rengøringshjælp søges 2 timer hver 14. 
dag. Tlf. 61479192. 

LOPPEMARKED

Willemoesgade loppe 
Lørdag 28. maj 9-15 er det tid til det 
store loppemarked i Willemoesgade. 
Kom og gør et kup. 
COMPUTER-HJÆLP 
COMPUTER-PROBLEMER? HJÆLP 
HOS DIG. TIMEPRIS 350 kr. REPARA-
TION ELLER NYINSTALLATION HOS 
OS 1000 Kr. INKLUDERET TRANS-
PORTERNE! WWW.COMPUTERHJA-
ELP.EU RING 50130145  

Tigeren slippes løs 
i Kongens Have

AF JESPER MARTHIN
jma@minby.dk

TIGERTRÆNING: På søndag kan 
børn og voksne samles om en 
40 meter lang tiger foran Nør-
report Station og gå parade til 
Kongen Have, hvor tigeren kan 

danse og lave tricks. Idræts-
pædagog Lise Steffensen går 
med og træner tigeren, og mu-
sikere spiller musik til. Deref-
ter byder Tigertræning på en 
forfriskning og fælleslege i 
græsset.

Paraden afholdes i anled-

ning af, at Tigertræning ud-
sender sin tredje bog og cd 
med bevægelseslege for børn. 

TIGERTRÆNING. Foran 
Nørreport Station. Søndag ɋɒ. 
maj kl. Ɋɉ. Gratis adgang.

PARADE. Tigertræning inviterer til tigerparade med 
musik, fælleslege og forfriskning på søndag.

Tigertræning inviterer børnefamilier til tigerparade på søndag. PR-foto

//// DET SKER

Ny udstilling får ansigtet til at gro
UDSTILLING: Forestil dig, at du kan opbevare celleprøver og en 
afstøbning af dit ansigt i en biobank. 20 år senere kan du dyrke 
og få transplanteret en yngre version af dit ansigt. Udstillingen 
Heirloom, der åbner på Medicinsk Museion, sætter via instal-
lationskunst et unikt fokus på fremtidens potentiale og risici i 
anvendelse af den menneskeligt væv. Den engelske kunstner-
forsker duo Gina Czarnecki og John Hunt bruger levende cel-
ler fra Gina Czarneckis døtre, Saskia og Lola, til at gro væv på 
3D-printede glasafstøbninger af deres ansigter.  cmo

ARVESTYKKER. Medicinsk Museion, Bredgade ɏɋ. Onsdag, 
torsdag, fredag og søndag kl. Ɋɋ-Ɋɏ. Til ɋɑ. august.

Rigsarkivet ser tilbage på den kolde krig
UDSTILLING: 2016 er 60-året for udbruddet af den kolde krig. I den 
anledning har Rigsarkivet åbnet en særudstilling med centrale 
arkivalier fra perioden, der dykker ned i historien om en ung-
domsgeneration, der voksede op i skyggen af supermagterne og 
den kolde krig. I udstillingen er det muligt at se de originale do-
kumenter og genstande om oprørske danske værnepligtige. cmo

GENERATION KOLD KRIG. Rigsarkivet, indgang fra 
Proviantpassagen eller Bibliotekshaven. ɋɉ. maj ɋɉɊɏ til 
ɋ. december, tirsdag-fredag kl. ɒ-Ɋɏ. Gratis adgang.

SØNDAG

16:00
Nina Bols Lundgren er sopransolist, 

når Human Chain – en sangcyklus 
af Hans-Erik Philip efter digte af 
Seamus Heaney – bliver opført i 

Marmorkirken søndag eftermiddag 
med Nymphaea Vocal Ensemble 

og Ydunkoret. Entré: 100 kr.
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