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- Tak, hr. Larsen, men så højt behøver De ikke at gabe, sagde
tandlægen.
- Jamen, jeg troede, De ville have god plads.
- Til boret, ja. Men jeg bliver selv stående udenfor.

bb Vejret
RESTEN AF DAGEN:

15°
Jævn, S

Mest skyet vejr med
risiko for regn eller
byger, i dagens løb
dog mulighed for
lidt sol ind imellem.
Temp. mellem 15
og 16 grader med
jævn vind, mest fra
syd. I nat til dels klart
vejr, dog fortsat med
risiko for byger.

16°

■ VEJRET I MORGEN:

Lidt eller nogen sol, dog også perioder med byger, som
kan være med torden. Temp. mellem 15 og 18 grader.

■ DE NÆSTE FEM DAGE:
Jens Galschiøts model af isbjørne-skulpturen.

Protest mod klima-passivitet:

Dansk kunstner spidder isbjørn
En kæmpe kobberskulptur af en isbjørn, spiddet på en
seks meter høj graf over menneskets CO2-udledning. Det
er, hvad man møder til klimatopmødet COP21 i Paris i december.
Den danske billedhugger Jens Galschiøt opstiller skulpturen for at gøre verdens ledere opmærksomme på deres
ansvar for at redde verdens klima.
Den store kunstinstallation hedder »Unbearable« og bliver opstillet foran COP21-konferencecen i Paris i samarbejde med Verdensnaturfonden WWF.

- Skulpturen er ved første øjekast lidt morsom, indtil
budskabet går op for en. Jeg satser på at skulpturen bliver et slags uofficielt symbol på konferencen og vores fælles ansvar overfor verdens befolkning og fremtidige generationer, siger Jens Galschiøt.
Skulpturen finansieres via såkaldt »crowdfunding« støtte fra en større gruppe enkeltpersoner for eksempel
via indsamlinger på internettet.
Støtter man projektet, har man til gengæld mulighed for
at sikre sig special-lavede skulpturer i kobber og bronze.
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■ VEJRET I EUROPA:

SHANGHAI: Kina er berygtet for kopier. Tasker, sko,
computere. Kineserne har under de seneste årtiers store økonomiske fremskridt været meget dygtige til at
lade sig »inspirere« af vestlige produkter, og nu er der
muligvis kommet et nyt kopiprodukt, som de færreste
nok havde set komme. Det drejer sig om det amerikanske finansselskab Goldman Sachs. Avisen South China
Morning Post citerer Bloomberg for at skrive, at der i
byen Shenzhen nær Hongkong findes et selskab, der
hedder Goldman Sachs Financial Leasing Company,
og som har været i drift siden 2013. Både på engelsk
og kinesisk kan det forveksles med New York-selskabet Goldman Sachs Group. På sin hjemmeside kalder
kinesiske Goldman Sachs sig et af Schenzens største
finansselskaber. Bloomberg har ringet til kineserne.
En receptionistdame siger, at selskabet ikke har noget
at gøre med Goldman Sachs i USA. Hun siger også, at
hun aldrig før har fået stillet spørgsmålet om forbindelse til USA. /ritzau/

IT infrastruktur,
løsning i skyen ?
- eller blot en ny PC ?

Helsingfors 15

Oslo 15

Tallinn 17

Stockholm 18
Dublin 14

Er der nogle, som har det værre?
LOS ANGELES: En bilist i Los Angeles i det sydlige
Californien tilbringer en stor del af sin fritid i kø på
vejene. Det er de fleste bilister i området klar over, og
nu har de to virksomheder Texas A & M Transportation Institute og Inrix sat tal på, skriver avisen Los Angeles Times. De har lavet en rapport over trafiktæthed
og kødannelse i USA og er nået frem til, at en gennemsnitlig bilist i det sydlige Californien sad i trafikkø i 80
timer i 2014. Det kan de nok nikke genkendende til i
Los Angeles og omegn, men når det endelig skal være,
så går det dem lidt på, at de ikke har det værst. Rapporten siger, at i USA’s hovedstad, Washington DC.,
ventede bilisterne i fjor i kø i 82 timer. - Sidste gang jeg
sagde til folk fra LA, at de ikke er nummer et, blev de
hidsige, siger Jim Bak fra Inrix til avisen. Han siger, at
deres holdning er noget i retning af: - Hvis vi skal lide,
så vil vi i det mindste vide, at vi lider mest. /ritzau/
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København 18

Riga 19
Vilnius 19
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London 16

Warszawa 20
Kiev 25
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Budapest 28
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Minsk 19

Bukarest 28
Beograd 31
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■ SOLEN: NY

Tunis 38

Catania 34

Athen 35

Op kl. 6.32 og ned kl. 20.11.
Dagen er aftaget med 3 timer og 57 minutter.

■ POLLENTALLENE:

Viborg: Birk: -, Bynke: 0, El: -, Elm: -, Græs: 0 , Hassel: -

Sæt til salg nu!
Så får du...
... solgt eller gratis. Og vi mener solgt eller HELT gratis, gælder derfor
også for billeder. Du betaler altså kun, hvis vi får solgt din bolig*.
Kontakt os, når du vil ha’ en tryg bolighandel med den bedste service.

tis*
Solgt eller HELT gra
*Tilstandsrapport, elrapport og energimærke er ikke omfattet af “solgt eller gratis”

Velkommen i Itino IT Center på Resenvej 11
- eller se mere på www.Itino.dk
Resenvej 11 · 7800 Skive · Telefon 7199 0420

Haparanda 13

Bodø 11

Reykjavik 11

bbKloden rundt
Goldman Sachs på kinesisk

Søndag

NYHED

- alle er velkommen til
bagagerumsmarked
på Dyrskuepladsen,
Havnevej, Skive

Søndag den
6. september kl. 9-16

Standpris
Standpris
kun
kun 250,250,-

Vi har også plads til din stand.
Ejendomsmæglere, MDE
Sallinggade 2, 7800 Skive
Tlf. 97 51 10 00

KOM OG GØR
EN GOD HANDEL!

INFO
INFO TELEFON
TELEFON 52
52 39
39 22
22 32
32
Standpris
kun 250,-

