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Fortet er stadig lukket
- og ramt af rotter
Greve 1. sektion side 14

Milliard-minus sender
Top-Toy ud i alvorlig krise
Af Steen Østbjerg

BETALINGSSTANDSNING:

Den gamle Roskilde-virksomhed
BR Legetøj, der i dag hedder Top-

Toy, er i knæ. Virksomheden er
gået i betalingsstandsning og satser på en rekonstruktion efter et
regnskab, der viser underskud på
to milliarder kroner.
Selskabet vil nu lukke op imod
100 butikker i Norden og Tyskland.

450 står til at blive fyret, heraf 180 i
Danmark.
BR Legetøj blev grundlagt i 1963
af Børge Rasmussen sammen med
sønnerne Henrik og Bjarne Gjørup. Gjørup-familien solgte i 2015
aktiemajoriteten, og året efter stop-

pede Peter Gjørup som administrerende direktør. Gjørup-familien er
dog fortsat repræsenteret i bestyrelsen ved Thomas Gjørup og Lars
Gjørup.
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Festlig
dag for
Lotte Fang
HISTORIE: Lokalhistorikeren Lotte Fang fyldte 78
år i går, men det var nu ikke
derfor, hun var centrum for
en velbesøgt reception i Palæfløjen i Roskilde.
I stedet handlede det om
hendes nye bog »Roskildes
guldalder«, hvor hun skriver om 1800-tallets kulturpersonligheder som H.C.
Andersen, C.E.F. Weyse og
Holger Drachmann og deres
forbindelser til Roskilde.
På billedet står Lotte Fang
sammen med sin forlægger
Brian Christensen, som selv
er opvokset i Roskilde.

Vind en and
Andespil
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Usikker
fremtid for
FC Roskilde
- FC Roskilde er en svækket størrelse, og det er ikke
blevet bedre af, at klubben
har haft underskud i de seneste mange år. Det har Bo
Tue dækket ind år efter år,
men nu synes det at være
slut. Han vil have flere til at
»bære ind«.
Sådan skriver sportsredaktør Anders Kamper bl.a.
i sin kommentar i dagens
avis - en kommentar omhandlende den seneste tids
enormt usikre situation hos
den roskildensiske fodboldklub.
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Ferieby skal give byboer ro
Af Kasper Ellesøe

NYT PROJEKT: Der sker
mange ting på det regionale fritidsområde i HøjeTaastrup Kommune i disse
tider. Der bliver bygget en
af verdens største indendørs gokartbaner, og knap
er historien om, at et kæmpe vandland ikke bliver til
noget, kommet ud, før et nyt
projekt kan være på vej.
Virksomheden Bay Arch

ønsker at udvikle en ferieby
med feriehytter og helseaktiviteter på en 300.000 m2
stor grund i kommunen.
Et enigt byråd i HøjeTaastrup har godkendt, at
der er blevet indgået en projektudviklingsaftale
om,
at feriebyen, der lige nu har
arbejdstitlen »Hedestaden«,
skal udvikles. Planen er, at
»Hedestaden« skal give ro til
de travle byboer.
- Vi ønsker at skabe en fritidsoase i hovedstadsområdet, lyder det fra Christi-

an Bay Jørgensen fra Bay
Arch.
Alle medlemmer af byrådet i kommunen har godkendt aftalen, og meldingerne er, at de synes, projektet
ser mere solidt ud, end tilfældet var med vandlandet.
Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte også for
ferie-projektet trods kritik
af vandlandsagen,
- Når vi ser på, hvem der
står bag, virker det mere solidt, gennemført, og de har
større erfaring end folkene

bag vandlandet, siger Peter
Faarbæk, der er gruppeformand for Socialdemokratiet.
Borgmester Michael Ziegler (K) fortæller, at både projektet omkring gokartbanen
Racehall og »Hedestaden«
har fået øjnene op for området på grund af omtalen af
vandlandet.
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