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Politi angrebet
NØRREBRO,Tredive
personer angreb lørdag
aften politiet på Hothers
Plads. Ile aggressive
unge løb frem mod politiet, men ved at tilkalde
yderligere betjente fra
området blev gruppen
hurtigt spredt Stemningen blev mere rolig, da .
der kom endnu mere p0liti til stede, og altvar freHESO
deligt igen kl. 22.

Gaderummet er snart renoveret
NØRREBRO, Da den daværende leder af Gadenlll1met sidste år blev sat på gaden, kulmioerede måneders
smd om værestedet for unge
hjemløse. Kommunen med
sociålbørgroester
Mikkel
Wannillg i spidsen mente
ikke,at værestedets leder forvaltede stedet i kommunens
ånd og fyrede derfor leder
Kalle Birch-Madsen, og
måneders smd fulgte.

Nu åbner Gaderununet
imidlertid snart igen og det i
ny og fin indpakning. Kommunen har brugt 1,7 mio. kr.
på istandsætningen, der var
tiltrængt
"Da jeg kom første gang,
fik jeg et chok. Skraldet lå i
knæhøjde, og så var der lavet
stier, som man kunne gå i.
Her var gammelt mad, lugtende madrasser, tøj, hundelort, alkoholsjatter, gamle

skodder, en død rotte og opkast VI fyldte otte containere
bare med skrald,« siger Pelle
Sjøgren, der arbejder som
pædagogisk tømrer i værestedet

Ikke klart endnu
Det er endnu uvist, hvornår
Gaderummet åbner dørene
igen, men der venter fortsat
en del arbejde.
"VI tør ikke spå præcist

ANNONCE

Tandlægens hjørne

Smertevenlig tandbehandling med laser
Nye behandlingsmetoder gør det nu meget
mere behageligt at besøge tandlægen
Alle kender det. Dagen ior
tandlægebesøget nærmer
sig. Man ved, at det betyder ubehag og måske også
smerter både under og efter
tandlægebesøget. Derfor har
der i mange år været iorsket i
nye metoder, der kunne gøre
tandbehandling mere behagelig for patienterne.
Laser - en kendt teknologi
Laserteknologi har været
kendt i mange år og bruges
f.eks. i dag j stor udstrækning på danske hospitaler.
I USA har laserteknikken
i mange år været brugt til
tandbehandling og med stor
succes.

•

Mange tandarbejder
uden smerte
Laseren kan i dag f.eks.
anvendes til behandling ai
tandkødsbetændelse, ior
store tandkødslommer, parodontose, tandkirurgi og i
forbindelse med rodbehandlinger samt til visse huller,
så man slipper Jor tandlægeboret. Fordelene er åbenh~rp
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ingen blødning og helingen
sker hurtigere. Der kommer
endvidere sjældent eftersmerter eller efterblødninger.
Den væsentligste iorde! ved
laser er, at behandlingen er
meget mere behagelig for
patienten.
Med venlig hilsen
Tandlægerne
Britt Ulja og Per Hansen

østerbro TandlægeCenter
-med egen implantatklinik
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Kan kiropraktik også hjælpe dig?
•
•
•
•
•

Lændesmerter
Iskias
Hovedpine
Nakkesmerter
Skuldersmerter

• Museann
•
•
•
•

Håndledssmerter
Tennis-/golfalbue
Hofte-/bensmerter
Babykolik

Ring: 38 33 0336
Kiropraktisk Klinik Nørrebro - Ndr. Fasanvej 224
.Jay Nichol D.C.
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om, hvornår det er færdigt. henvender sig med probleDer bliver nok ikke noget mer også får hjælp.
med krystalglas og porce"VI ville gerne have åbnet
læn, for brugerne skal selv clet nye værested med fult!
bestemme
indretningen. belægning fra starten af, men
Hvis de gerne vil indrette .det kom .bag på os, hvor meværksted eller øvelokale i get der skal renoveres. Men
kælderen, bruger vi de nye snart står det klart, og det
rammer til det,« siger den skal være et sted med højt til
daglige leder Bjarne Hartme- loftet og brugerdeltagelse,«
yer, der dog har to beboere til lyder det fra socialborgmeat bo. mens renoveringen ster Mikkel Warming.
HESO
står på, ligesom unge, der

