
Masser af griseri
1 Beringsparken

Stadsgartner Aage Eriksen Iægger ikke hele skylden pa en enkelt
gruppe unge

Sådan ser det ud i Beringparken hvor morgen. Papir og knuste flasker flyder på plænen

Den sidste tids gode vejr har gjort
Beringsparken til et yndet samlings-
sted for en gruppe unge mennesker,
der næsten hver dag og aften sam-
les på den store plane. Parken må

 gerne benyttes af alle, der har lyst,
men som reglementet siger, star

området under borgernes beskyttel-
se.

Dette medfører, at man er medvlær-
kende til at holde parken ren, hvil-
ket ikke synes at interessere dem,
der læ øjeblikket benytter parken. -
Hver dag flyder plænen med papir-
affald og tomme flasker, siger gart-
ner Olaf Rye Andersen, der har det
daglige opsyn med parken. - Jeg

forsøger så vidt muligt at holde
området rent, men det er meget irrite-

rende, når der skal ryddes så meget
op hver morgen.

Nogle gange er der omkring 50
unge mennesker samlet på plænen,
men det er ikke kun den store plæ-
ne, der benyttes. Også de
omkring-liggende planer, der ikke må
betrædes, bliver brugt af de unge.

Stadsgartner Aage Erlksen er ikke
tilbøjelig tlæl at give denne ene
gruppe unge hele skylden for mlse-
ren i Beringsparken. - Der har altid
været svineri af den slags i parken,
oplyser han. Knuste flasker og
øde-lagte lamper m.v. var også hverdags-
ting for os, for de unge begyndte
at komme jævnligt læ parken. Den
slags ting er jeg mere tilbøjelig til
at kalde drengestreger.

- Men nu vil vi endnu en gang
forsøge at komme til bunds læ sagen,

og om nødvendigt vil der blive
for-anlediget politiundersøgelse. Det
bliver nok lkke let at finde nogen
egentllæg løsning på problemet. Så
vidt muligt skal vi prove at snakke
os til rette om sagen, siger stads-
gartneren.

- Jeg synes imidlertid det er for
drastisk at gå tat langt som at ud-
vise de unge fra parken. Vi har den
dog for at bruge den, men trods alt
lække for at den skal svines

De unge, der kommer i Berings-
parken, hewer hovedsagelig til de
såkaldt „langhårede", og de samles
om eftermiddagen eller tidllægt på af-
tenen for at hygge sig med musik
o. a. Flere gange berettes der am, at
nogle af de unge overnatter I parken
under åben himmel.

-tell.
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