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Kort nyt
Nul burgere i Bolivia
FASTFOOD. McDonald’s lukker
sine restauranter i Bolivia. Lokalbefolkningens interesse for
fastfood har vist sig at være for
lille, og det har givet burgerkæden underskud i landet, skriver
NaturalNews. JTF

Lingeri giver røde tal
SALG. Det danske undertøjsfir-

ma Femilet fik sidste år et underskud på 11,3 millioner kroner. Kæden skyder skylden på
finanskrisen, der påvirker forbrugernes købelyst, skriver Detailfolk.dk. PD

Travlhed på røgeriet
TURISTER. Der var flere kunder i
buffeten end på noget andet
tidspunkt i løbet af året. Det siger Søren Heide Jensen, der er
medejer af Allinge Røgeri, som
under Folkemødet på Bornholm
oplevede kundestorm.JTF

Frivillige må ikke
erstatte velfærd
Danskere er vilde
med frivilligt arbejde. Men vi
sætter hælene i, hvis indsatsen
bruges til at erstatte oﬀentlige
serviceydelser. Fremtidens velfærd skal ikke bygges på frivilligt arbejde, fremgår det af en
undersøgelse, som YouGov har
foretaget for Ugebrevet A4
blandt et repræsentativt udsnit
af danskerne. Kun godt hver
femte – 22 procent – mener, at
flere af velfærdsopgaverne bør
udføres af frivillig arbejdskraft.
60 procent siger nej. MX
HOLDNING.
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Politikere vil have klarere regler
for boligudlejning til turister
HOTELDRIFT? Der er brug
for klare grænser for, hvor
ofte man må leje sin bolig
ud til turister. Det mener
ordførere.
Som metroxpress tidligere har
beskrevet, må privatboliger
ifølge lejeloven ikke bruges til
erhverv som for eksempel hoteldrift.
Derfor har Lejernes Landsorganisation samt en ekspert
fra Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter sået tvivl om,
hvorvidt det er lovligt, når tusindvis af danskere via hjemmesiden Airbnb.com gentagne
gange udlejer deres boliger til
turister.
»Det åbner op for, at folk
kan spekulere i at købe en ejerlejlighed for at tjene penge på
at drive hotelvirksomhed,« siger cheføkonom Jesper Larsen
fra Lejernes Landsorganisation.
Flere politikere mener, at
der er brug for nogle mere klare regler på området.
»Når nye ting som det her
opstår, er det oplagt, at vi ser
på, om loven er tidssvarende,

Lorna og Darryl fra England har lejet en lejlighed gennem Airbnb – her i Berlin. JENS KALAENE/POLFOTO/ARKIV

eller om den forhindrer noget,
der i princippet er godt,« siger
Socialdemokraternes forbrugerordfører, Mette Reissmann.
SF’s forbrugerordfører taler
for at indføre en bagatelgrænse.
»Hvis man tjener rigtig man-

chef, Kim Rubey, udtaler, at ‘vi
har samarbejdet med de oﬀentlige myndigheder i Amsterdam
for at nå frem til fair og klare
regler på området og ser frem
til at samarbejde med myndighederne i Danmark’.
LARS.LINDEVALL@MX.DK

Unge vil være stewardesser Vi går amok i gør
trods lav løn og lange dage det selv-arbejde
Hvorfor hyre en
håndværker, når man kan gøre
det selv? Sådan tænker et stort
flertal af danskerne.
En ny undersøgelse blandt
9.000 danskere, som Dba.dk
står bag, viser, at 79 procent
foretrækker at gøre arbejdet
selv, når der for eksempel skal
bygges til, laves nyt køkken,
bygges carport eller laves gulv.
Og 62 procent svarer, at de
gerne giver sig i kast med projekter, som de ikke har nogen
erfaring med.
Ifølge livsstilsekspert Helle
Lundsgaard er det blevet en
udbredt tendens, at folk går på
Google eller YouTube og finder
guider til gør det selv-arbejde.
»Jeg hørte for nylig om en,
der havde repareret sin bil ved
hjælp af YouTube, på trods af
SELVHJÆLP.

Rekordregnskab
fra Jamie Oliver
Stjernekokken Jamie Oliver mangler ikke salt til
ægget. I 2012 landede hans selskab et overskud på over 85
millioner kroner mod ‘kun’ cirka 25 millioner kroner året før.
Det er især indtægterne fra Olivers bøger med
retter lavet
på 15 og 30
minutter,
der har sikret hans
løn, skriver
Dailymail.
co.uk. LP

ge på den måde, så ligner det
en virksomhed. Men at man en
enkelt gang om året har et
udenlandsk par boende, må
være inden for en bagatelgrænse,« siger Karina Lorentzen Dehnhardt.
Airbnbs kommunikations-

INDTJENING.

KARRIEREVEJ. Lange dage, masser
af aften- og weekendarbejde
samt lønnedgang skræmmer tilsyneladende ikke unge, der fortsat gerne vil arbejde som stewarder og stewardesser. Ifølge den
norske netavis Aftenposten.no

kan SAS og Norwegian vælge og
vrage, når de skal have kabinepersonale. Senest fik SAS 1.400
ansøgninger til 180 stillinger,
mens Norwegian havde 1.000
ansøgere til 85 stillinger i kabinen. THOMAS BORBERG/POLFOTO/ARKIV

Guide til at tjekke bilen. YOUTUBE

at han intet anede om det i forvejen,« siger livsstilseksperten.
Selv om formålet ofte er at
spare penge, spiller signalværdien også en rolle, mener hun:
»Man skal ikke undervurdere, hvor sejt det er at sige, at
man selv har sat sit køkken op.
I dag har mænd ikke ret mange ting tilbage, hvor de kan
vise sig som rigtige mænd. Men
så kan de fremvise deres nye
hegn eller carport. Det er et
macho-symbol.« LL@MX.DK

