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100.000 betaler i følge leje-
loven for meget i husleje. Er 
lejeloven forældet? 

82%

18%

3.874 stemmer på bt.dk

Ja 

Nej

EFTERLYST
Jeppe Helkov
jhe@bt.dk

Familie og bekendte leder 
eft er den 39-årige Majken 
Jensen. Hun er sidst blevet 
set af et vidne torsdag nat 
kl. 03.00, hvor hun forlod 
sit hjem i Åbyhøj ved Aar-
hus på cykel.

Østjyllands Politi fortæller, at 

de modtog en anmeldelse om 
en brand i Majken Jensens lej-
lighed kl. 03.15. Et kvarter ef-
ter hendes forsvinden. De ved 
dog endnu ikke, om de to ting 
er beslægtede:

- Vi afventer stadig tekni-
kernes rapport, og indtil den 
foreligger, ved vi ikke, hvad 
brandårsagen er. Måske har 
Majken Jensen gjort sig nogle 
iagttagelser forud for bran-
den. Så vi håber, at hun snart 

dukker op, siger politikom-
missær Mogens Brøndum.

  Majkens familie har også 
taget initiativ til en eft ersøg-
ning. Hendes bror Andreas 
Tørnes har sat gang i en kam-
pagne på Facebook , der skal 
bringe søsteren hjem igen:

 Majken Jensen er 39 år. 165 
cm høj. Kraft ig med mørke-
blondt kort hår. Du kan kon-
takte Østjyllands Politi på 
114, hvis du ved noget.

Mystik: Savnet kvindes 
lejlighed brændt ned

•Bygge- og anlægsbranchen er i dette 
forår ramt af et regulært boom i 
nye enkeltmandsfi rmaer. I ugen 
omkring 1. maj blev der såle-
des anmeldt 194 nye virksom-
heder inden for bygge og an-
læg til CVR-registret. Det viser en 
optælling, som Licitationen - Bygge-
riets Dagblad har foretaget.

De mange nye virksomheder er næsten 
en fi rdobling i forhold til ugen forinden. 
Her blev der ’blot’ anmeldt 57 nye virksom-
heder til registret.

I BAT-kartellet, byggeriets organi-
sationer, forklarer sekretariatschef 
Gunde Odgaard, at stigningen kan 
skyldes, at mange vælger eget fi rma 
som alternativ til at gå arbejdsløs.

Små byggefi rmaer vælter frem

•Glæder du dig til at sætte tænderne i danske frilands-
jordbær, så må du væbne dig med tålmodighed. Kombi-
nationen af en hård vinter og et køligt forår forsinker eft er 
alt at dømme jordbærsæsonen med to-tre uger, vurderer 
GartneriRådgivningen. - Jeg tror ikke, at vi kommer til 
at se mange jordbær fra friland før grundlovsdag (5. juni, 
red.). Jeg forventer, at vi skal hen i midten af juni, før der 
for alvor er jordbær fra friland, siger Ole Henrik Scharff .

Vejret forsinker jordbærsæsonen
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De syngende og dansende borgmestre er nu blevet bortvist fra Youtube.

SYDFYNSK PLAGIAT
Heidi Røndbjerg-Christen-
sen
Berlingske Nyhedsbureau

Der blev både krummet 
tæer og klukket i det 
ganske land, da fi re 
sydfynske borgmestre 
tidligere på året tone-
de frem på de sociale 
medier og gav deres 
version af det virale 
hit ’Gangnam Sty le’, 
som de meget pas-
sende døbte ’Syd-
fyn Sty le’.

Målet var at sætte 
fokus på forholde-
ne for iværksæt-
tere i landsdelen, 
og selvom op-
mærk som he -
den ikke altid 
var lige posi-
tiv, så pegede 

fl ere kommunikationseksperter på, at 
videoen med de syngende og dansen-
de borgmestre, der fortalte om ’syjfyn 
stajl’ var en succes.

Og nu påkalder videoen sig atter 
opmærksomhed. Videotjenesten 
Youtube har nemlig blokeret for Frem-
tidsfabrikkens offi  cielle video med de 
syngende borgmestre eft er et krav om 
ophavsret fra Universal Music Pub-
lishing AB. Det skriver Fyens.dk.

Men Susanne Linnet Aagaard, der 
er projektleder fra Fremtidsfabrikken, 
som har produceret fi lmen, afviser, at 
ophavsretsloven er blevet overtrådt.

Hun peger på, at fi lmen ikke har et 
kommercielt formål, men tjener som 
en velkomstfi lm til en undervisnings-
dag.

- Vi mener ikke, de kan gøre et rets-
krav gældende, da det ikke er en rekla-
mefi lm, siger hun til Fyens.dk og for-
klarer, at hun nu vil se nærmere på, om 
ophavsretten er blevet krænket rent 
juridisk, og om det reelt er Universal 
Music Publishing, der har krævet den 
taget af Youtube. 

Youtube blokerer 
’Sydfyn Style’


