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Penge

Kort nyt
Skatten svinger
forsKel. Der er store forskelle
på kommunernes indkomstskat. I Rudersdal Kommune er
skatten 22,7 procent, hvorimod
borgere på Langeland må af
med 27,8 procent, skriver Berlingske. ll

Lavtlønsjob er væk
Krise. Det er især virksomhe-

der med lave lønninger, der har
tabt arbejdspladser som en
konsekvens af ﬁnanskrisen. Det
viser tal fra Det Økonomiske
Råd, skriver Fagbladet 3F. ll

Flyselskab konkurs
farvel. Det norske lavprisﬂyselskab Flynonstop er gået konkurs efter kun seks måneders
drift. Det skriver branchesitet
Check-In.dk. Selskabet, der blev
lanceret den 25. april 2013, har
ikke haft passagerer nok. ll

storm giver job
til håndværkere
orDrer. Mandagens storm giver

fyldte ordrebøger hos håndværkerne. Mange har allerede
nu søgt hjælp til at få udbedret
de skader, som de væltede træer, afblæste tage og flyvende
genstande har lavet. Det oplever de blandt andet hos 3byggetilbud.dk, som formidler
kontakten mellem håndværkere og boligejere. Her drejer det
sig typisk om reparation af
tage, udskiftning af vinduer og
reparation af tagrender. shj
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trykkerier tjener på stormen
PROFIT. Mange valgplakater blev ødelagt under
mandagens storm. Nu har
de uheldige kommunalpolitikere måttet købe nye
plakater, og det tjener
trykkerierne godt på.

En af dem, der endnu en
gang har måttet grave dybt i
lommerne, er socialdemokraten Rune Dybvad Simonsen,
som stiller op til Københavns
Borgerrepræsentation.
»Der er røget virkelig mange
plakater,« fortalte han, efter at
han i går morges havde været
tidligt ude for at gøre status og
hænge nogle få reserveplakater op vigtige steder.
Han har i alt hængt 425
plakater op i weekenden, og
mandagens storm har taget
omkring 200 af dem. Så for
Rune Dybvad Simonsen betyder det lunefulde efterårsvejr,
at hans valgplakat-budget på
10.000 kroner bliver næsten
fordoblet.
»Det betyder en hel del for
mit budget. Pengene til de nye
plakater skal primært komme af egen lomme,« siger
Rune Dybvad Simonsen, der til
daglig er studerende på Roskilde Universitet.

De fleste kunne i går morges
spotte en del valgplakater på
jorden, efter at de voldsomme
vindstød sidst på mandagen
havde revet dem ned fra lygtepælene og placeret dem mere
eller mindre ødelagte tilfældige steder på gader og stræder.
Det betyder, at mange kandidater til kommunalvalget nu
må ud og købe nye plakater. Og
det kan de mærke hos trykkerierne.
Hos LaserTryk.dk har omkring 30 henvendt sig i løbet af
i går for endnu en gang at få
trykt plakater:
»Det skader jo ikke, at en del
af plakaterne skal trykkes to
gange,« siger direktør Anders
Grønborg og fortæller, at de
uheldige, der må til lommerne
en gang til, får rabat på anden
omgang.
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stormen kan blive en dyr omgang for kommunalpolitikerne,
som netop havde hængt valgplakater op. thomas borberg/polfoto

Rocklegendes død får
streaming til at boome

j-dag er i fare
for jyderne
Mandagens storm kan
få store konsekvenser for de
danskere, der skal ud og nyde
årets første julebryg på fredag.
Pakkelageret hos Carlsberg i
Fredericia har fået knust flere
tagruder, og det har givet problemer med pakkekranerne.
Derfor har man ikke kunnet
pakke de i alt 49 lastbiler, der
skulle være kørt ud i går, oplyser kommunikationsdirektør Jens
Bekke. Centralen i
Høje-Taastrup,
der leverer til
kunder øst for
Storebælt, er ikke
ramt. ritzau
skaDer.

interesse. i søndags kunne rolling stone magazine skrive den
triste nyhed, at den amerikanske
rocklegende lou reed er død i en
alder af 71 år. i kølvandet på
rockikonets død har streamningtjenesten Wimp oplevet et boom

i antallet af afspilninger af hans
musik. dagen efter nyheden om
hans død kom frem, var der eksempelvis en øgning på 750 procent i antallet af streams af ‘perfect day’, oplyser Wimp til metroxpress. ll

Bilister dropper
vaskehaller
sNavs. Vaskehallerne var engang mange familiefædres udflugtsmål søndag formiddag.
Men køerne bliver stadig
kortere foran hallerne, viser en
ny opgørelse fra Energi- og
olieforum, der har fået tal fra
landets tankstationer.
I 2008 kørte danskerne 12
millioner gange i vaskehal,
mens der i 2012 kun var 8 millioner besøg.
Hos Statoil peger kommunikationschef
Per Brinch
på finanskrisen som
forklaring på
de færre besøg.
Men de sparede penge kan
gå ud over trafiksikkerheden,
hvis man antager, at den danske bilpark er blevet mere
snavset, fordi vi ikke erstatter
vaskehallen med en manuel
vask.
»I trafikken ser man en be-

vi sparer vaskehallen væk. polfoto

skidt bil langt senere end en
ren bil, for den snavsede bil reflekterer lys dårligere. Desuden
kan lys fra lygter blive skærmet
af snavs, ligesom førerens udsyn kan forringes,« siger Jacob
Stahl Otte, energipolitisk chef i
Energi- og olieforum.
Det kan samtidig være en
ulempe for miljøet, hvis folk oftere selv vasker bilen. Det gennemsnitlige vandforbrug i vaskehaller er nemlig ned til en
10.-del lavere end ved manuelle vaske derhjemme.
Antallet af biler er i samme
periode steget en smule.
Ck@mx.Dk

