nske kroner ;il den ,"I",,,,,k,

10 institutioner klager over ransagninger
InstitutiQner vii have politiets ransagninger efter rydningen at Ungdomshuset for retten
10institutioner liar slaet
sig sammen for atfere
sag mod politiet for uberettigede og voldsomme
ransagninger to dsgn
efter rydningen at Ung-

domshuset.
Blandt instutilioneme er et
veerested for hjemlose, et
gymnasium og en ulandsforening.

Det sker del. for at fa det

juridiske grundlag for ran- grund af deres politiske over- skrebelige mennesker at gesagningerne gaet efter i sam- bevisnmg,« »,der det fra ad- re,« siger., Gade~rmnets,
mene; og dels for de 0delreg-'"vokaten., '
daglige leder, Kalie'Birck:,~
gelser der fulgte i kelvandet :' lfolge sagsegerne smadre- Madsen, til Ritzau, Ogsarek-"
pa politiets indtreengen, si- de politiet for over 200.000 tor pa -Det Fri Gymnasiuni
EjnarRitterband er fottor-,
ger inslitutionernes feelles kroner.
net over poliliets fremfrerd. '
advokat,Janns Malcohn PeBilleder at nsgneelewr
»PolitietRom udenrandersen.
»Polrtiet har tflsyneladen- , En af klagerne er veerestedet sagningskendelse og gik mede ikke haft en konkret mis- Gaderummet, 'der huser get, meget voldsomt til
tanke mod de mange forskel- hjemlose med psykiske pro- veerks. Der blev blandt andet
lige institutioner, og den gar blemer.
taget billeder afto halvnegne
juridisk set ikke. Det virker i
»Politiet for meget vold- elever, der befandt sig i skostedet, som om ~oliliet har somt frem, selvom de godt - lens bad, og det er bade groft
valgt at ransage stedeme Pa ved, at ',vi har med meget og unedvendigt,« siger Ej-

~~--I_-

__

-

--

_

'nar Ritterband.
Det var~beuhavns Politi.,
der stodf9trari~agningeme;'
men udsigten til en runde i
retten skreemmer ikke chefpolitiinspektor Per Larsen.
,>Vi .ransagede de pageeldendesteder pa.baggrund at
forskellige tips, vi fik i Iobet
af lerdagen. Og vi har ikke
skzenket institutionemes politiske stasted en eneste tanke,« siger Per Larsen.
redaktion @24t,m",,<1i<

Nyt sygehusm
apotek eger
sikkerhed
MEDICIN En forbedret
sikkerhed for patienterne. Det kan blive det
heldige ndfald, nar de
tre sygehusapoteker i
det tidligere H:S, KabenhavnsAmtog
Frederiksborg Amt slas
sammen til Region
Hovedstadens Apotek.
Det store apotek vil
ifelge regionsapoteker
Lars Nielsen fore til
farre tlltrelde af fejlmedicinering.

