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søstre, som sammen med to
andre søstre var anbragt i
en plejefamilie lidt uden for
Skælskør fra 1999 til 2005,
der har anlagt sagen. Pigerne var fra fire til otte år, da
de blev anbragt, efter at deres psykisk syge far havde
dræbt deres mor.
Under opholdet hos plejefamilien blev pigerne
udsat for vold og ydmygelser - og to af pigerne
blev fra seks til 11-årsalderen så groft misbrugt
seksuelt, at plejefaren i 2008
modtog en byretsdom for
vold og overgreb. I alt fem
års fængsel fik han, hvilket
landsretten senere stadfæstede.

Kommunen svigtede
Mens pigerne var anbragt,
kom der løbende underretninger fra eksempelvis læger og skolelærere. Slagelse
Kommune fulgte dog ifølge
anklagen ikke op på dem
og skal nu stilles til ansvar,
mener pigerne, som i flere år
ikke så skyggen af en kommunal tilsynsførende.
Sagen mod kommunen
bliver betragtet som principiel, og den starter derfor i
landsretten, hvilket glæder
advokat Mads Krøger Pramming, som fører sagen for en
af sagsøgerne, den nu 22-åri-

ge Sapran Hassna.
- Kommunen svigtede
totalt, siger Mads Krøger
Pramming til Politiken.
- Vi kan dokumentere, at
kommunen i over et år slet
ikke førte tilsyn med plejefamilien, og det skal sammenholdes med, at det var
en plejefamilie, som var uerfaren, og at der var tale om
fire ekstraordinært sårbare
børn, som lige havde været
igennem, at deres far havde
slået deres mor ihjel. Der
var al mulig grund til at føre
et tæt tilsyn, siger han.

Den aktive butiksavis for aktive læsere

Vadehavsbageriet - Levering af mærkevare brød til hele landet

Topkarakterer

Tavs borgmester
Det var den tidligere Skælskør Kommune, som havde
ansvaret for tilsyn. I dag er
det dog på grund af kommunesammenlægningen Slagelse Kommune, som sidder
på anklagebænken.
Her mener man imidlertid, at sagen er forældet, og
at kommunen derfor ikke
umiddelbart kan dømmes
for tilsynssvigt. Borgmester
Stén Knuth (V) vil ikke kommentere sagen, mens retssagen kører.
Sagen kommer for retten
som følge af, at Børns Vilkår
i 2012 fik otte millioner kroner fra satspuljen til at hjælpe ofre for kommunalt svigt
med at søge erstatning.
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til økologiske ingefær
shots i stor test

Foodexpo et eldorado af
tkæder rydder
op og udvider kamp om kunderne
oplevelser

e

To piger går nu rettens vej for at få erstatning fra Slagelse Kommune. Den daværende Skælskør Kommune
overså underretninger og undlod at føre tilsyn, hævder sagsøgerne.
Foto: Arne Svendsen

Kampen om
danskernes indkøb
Der er seks kæder af
discountbutikker på det
danske marked. Se her,
hvor meget de fylder i
dagligvarehandlen ifølge analysefirmaet Retail
Institute Scandinavian:
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n Netto med 461 butikker: 14,6 procent.
n Fakta med omkring
420 butikker: 9,3 procent.
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tikker: 9,5 procent

n Aldi med omkring 230
butikker: 3,2 procent.

n Lidl med 98 butikker:
2,6 procent.

n Kiwi med omkring 100
butikker: 2,0 procent.
Kilder: Retail Institute
Scandinavian,
butikskæderne
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n Rema 1000 med 272 bu-

Rema 1000 åbnede i 2014 butik ved Høje Taastrup Station.

Discountkæderne rydder
op

de er ikke stået stille. De har
også produktudviklet og har
fået mere fokus på friske varer, større og pænere butikker og bedre sortiment, men
stadig til faste lave priser,
siger han.
Mandag i sidste uge meldte direktøren i norske Rema
1000 ud i dagbladet Børsen,
at kæden øger vækstambi-

tionerne i Danmark og vil
vokse fra 272 til 400 butikker
i løbet af de kommende år.
Dansk Supermarked oplyste samtidig i en pressemeddelelse, at discountkæden
Netto vil åbne 25 nye butikker i år, mens andre butikker skal moderniseres.
Og senere på ugen oplyste Dagrofas discountkæde

Foto: Kenn Thomsen

Kiwi, at kæden vil lukke 11
urentable butikker inden
udgangen af marts, mens
der forhandles om yderligere to eller tre butikker.
Samtidig skal der åbnes 16
nye butikker som led i styrkelsen af kædens butikker i
Danmark, siger kædedirektør i Kiwi Carsten Hansen.
- Tiden er løbet fra nogle af

vores placeringer og lokaler.
Blandt andet fordi by- og butiksudviklingen de pågældende steder har ændret sig
meget siden 2008, hvor vi
startede op i Danmark, siger
han i en pressemeddelelse.
Også Coops discountkæde
Fakta meldte for nylig ud, at
kæden må lukke 20 butikker, mens 150 butikker skal
moderniseres alene i år.
Alt i alt er det et udtryk
for, at kæderne ruster sig
til kamp om kunderne i
discountmarkedet, der iføl-

ge Retail Institute Scandinavias analyser kommer til
at vokse endnu mere de kommende år.
- Vi har ikke fået for mange lavprisbutikker. Vi tror
på, at der kan komme op til
et par hundrede flere. Men
det er et udtryk for en intens
kamp mellem kæderne, siger Henning Bahr.
Både Aldi og Lidl har også
tidligere meldt ud, at de vil
have flere butikker i Danmark.
/ritzau/

Supermarkedernes
mekka

Danmarks største
Smags- og Grilltest i 2016
Ring til Super Avisens på telefon 59 18 54 30 og tilmeld dine
produkter og bliv en af morgendagens vindere

SMAGS- OG
GRILLTESTEN

finder sted
23/24. april 2016
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