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Leon har nok 
kørt for dig
Mange har kørt i bus 
med Leon Nygaard bag 
rattet. Nu bliver han 60.

2’eren side 17

Gode karakterer til rengøringen
Det har været hårdt arbejde, men ved at uddelegere 
ansvar og uddanne er rengøring på hospitalet nu ok.

Nyheder side 2

...vi har brug for 
gode spændende butikker...

Et par læsere er kede af at få endnu en Netto i Herlev. De 
efterspørger kvalitet...Debat side 5

Nye åbningstider i svømmehallen
Fra denne weekend bliver det muligt at få en morgen-
dukkert i Hjortespringbadet i weekenderne.

Nyheder side 6

Fotomanden 
fylder fyrre
Henrik Heise får i 
denne uge fire årtier på 
sin fødselsattest.

2’eren side 13

Eagles - nu 
med spin
Der blev trampet godt i 
pedalerne i lørdags. Se 
hvem, der var stærkest:

Forsiden af 2’eren 

Inspiration til 
+50’ere
I denne uge får du en 
en ny udgave af Herlev 
Bladet Plus.

3. sektion

Information 
fra Herlev 
Kommune på 
næstsidste 
side i 2’eren  耀

- tæt på den lokale sport 
læs Herlev Bladet, hver onsdag

Catwalk på Radiatorfabrikken

Tre unge fra Herlev 
anholdt for bankrøveri

Bankrøver anholdt efter 29 minutter

Der var flere sirener end 
normalt mandag formid-
dag i Herlev Bymidte. Efter 
at et røveri i Jyske Bank blev 
anmeldt klokken 10.36 mødte 
politiet talstærkt frem.

En delvist maskeret mand 
havde kort forinden truet 
med en større brødkniv og fik 
bankpersonalet til at udlevere 
kassens indhold.

Flygtede i taxa
Efter at have fået udleveret 
pengene flygtede han ud mod 
Herlev Hovedgade, hvor en 

taxa med to passagerer ven-
tede. Taxaen med gernings-
manden og de to øvrige pas-
sagerer kørte fra stedet med 
retning mod København.

Vidner hjalp til
Det var sandsynligvis nogle 
årvågne borgere, der var med-
virkende til at politiet hurtigt 
kunne foretage en anholdel-
se.

Det var nemlig ifølge 
Københavns Vestegns Politi 
på baggrund af vidneoplys-
ninger, at det lykkedes for 

politiet at standse køretøjet 
med de tre mænd og udbyttet 
fra banken. 

Det skete på Torvegade 
på Christianshavn klokken 
11.05, bare 29 minutter efter 
anmeldelsen af bankrøveriet 
mod Jyske Bank.

Tre unge anholdt
De tre der blev anholdt på 
Christianshavn er mænd på 
henholdsvis 18, 19 og 20 år 
– alle  med bopæl i Herlev. 
De blev anholdt og bragt til  
lokalpolitiet i Gladsaxe, der 
nu går videre med sagen.

De tre anholdte bliver frem-
stillet i grundlovsforhør ved 
Glostrup Ret i morgen med 
anmodning om at de skal 
varetægtsfængsles. 

Indtil videre har de anhold-
te ikke ønsket at udtale sig 
til politiet, og der bliver nu 
videre efterforsket i sagen, 
der ikke umiddelbart har 
sammenhæng med tidligere 
sager, hvor unge er blevet 
presset til at begå kriminalitet 
for andre, ifølge politiet.

 Af Christina Otzen

Bankrøveri. En hurtig indsats fulgte til anholdel-
se af bankrøvere blot en halv time efter røveriet 
fandt sted. De tre anholdte unge bor alle i Herlev.

Lisa-sagen 
starter nu i retten

Første retsmøde er onsdag

Den 22. december 2010 blev 
Lisa Sofie Engelhardt Ander-
sen sidst set i live. Den 1. janu-
ar 2011 blev hendes lig fundet 
gravet ned i en skov ved Her-
lev Rideskole. 

Dagen efter blev hendes 
eksmand varetægtsfængs-
let for drabet på den 37-årige 
Herlevborger. Han nægtede sig 
skyldig og skal nu for retten i 
Glostrup, hvor han er tiltalt 
for manddrab ved kværkning,  

usømmelig omgang med lig 
og for overtrædelse af våben-
loven. 

Sagen starter onsdag den 
1. februar klokken 9.00 ved 
byretten i Glostrup. Der er tre 
dommere i sagen og den tiltal-
tes forsvarer er Henrik Stage-
torn.

HURTIG INDSATS. En hurtig indsats og gode vidner ledte til en anholdelse under en halv time efter et røveri mod jyske bank 
blev anmeldt. Foto: Henrik Lüthcke Af Christina Otzen

Lisa-sagen. Kort før jul 2010 forsvandt Lisa 
Sofie Engelhardt Andersen. Liget af den 37-årige 
kvinde blev siden fundet gravet ned i Herlev, og 
nu står hendes eksmand tiltalt for drabet. Rets-
møderne starter i Glostrup, onsdag i denne uge.

SagenS forLøB

22. december 2010: Lisa Sofie Engelhardt Andersen forlader 
sit arbejde. Det er sidste gang nogen anden end drabsperso-
nen ser hende i live
24. december 2010: Eksmanden vil aflevere den fælles søn, 
men Lisa er ikke hjemme
26. december 2010: Københavns Vestegns politi efterlyser Lisa 
Sofie Engelhardt Andersen
29. december 2010: Lisas eksmand bliver anholdt
1. januar 2011: Liget af Lisa Sofie Engelhardt Andersen bliver 
fundet og gravet op
2. januar 2011: Lisas eksmand bliver varetægtsfængslet, og har 
siddet fængslet lige siden
1. februar 2012: Retssagen mod eksmanden starter ved byret-

ten i Glostrup.

FAkTA

...hvor meget kommer postbudene til at 
betale i bøder?...

En læser undrer sig over at postbudene må køre på fortovet med 
eldrevne cykler...Debat side 4
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Lækkerier til forret
Side 14

Er din bil klar til vinterens strabadser? Side 19

Lola Jensen, familievejlederen kendt fra TV2:Modne forældre er ofte mere skumgummiagtigeSide 13

Vind en revolution Side 15
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Herlev Hovedgade 113, 44 94 76 10

vi gør mere for dig

Et godt tilbud fra føtex

Pr. kasse

5995

Spar 95,00

Tilbudet gælder 
til og med 

lørdag den 4. februar

30 fl. Faxe sodavand
a 25 cl. Flere varianter. Ekskl. embl.

Søndagsåbent
den 5. februar 
kl. 10.00-17.00

Akupunktur-herlev.dk
v/ kinesisk læge Yi Li

Første kinesiske læge siden 1989 i dk
Smerte, iskias, ”dårlig ryg”,

migræne, kredsløb, immunforsvar

Herlev Bygade 40, 1. sal · 2730 Herlev 
 44 92 79 88 • Åben man.-fre. 9 - 17

Herlev Bymidte · 44 92 92 10 
Værløse Midtpunkt · 44 48 17 17
Ballerup Centret · 44 66 96 44 
Buddinge Centret · 39 69 30 00

UDSALG
40% RABAT

KØB 2 PAR ELLER FLERE OG VI GIVER 

50% RABAT
GÆLDER ALLE VARER MÆRKET MED 

 BLÅ PRISER

Fremtidens autoværksted for alle bilmærker

www.autostreit.dk

Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber
GRATIS LÅNEBIL v/autoskader

✶ Alt indenfor autoreparation
✶ Serviceeftersyn
✶ Autoruder
✶ Reparation af stenslag
✶ Aircondition
✶ Dæk/fælge

Klausdalsbrovej 495 · 2730 Herlev · Tlf. 44 91 26 63

OMSYNSVÆRKSTED Uden tidsbestilling ml. kl. 10-15

termo-
ruder 

44 84 88 88
Besøg os på: Schlager.dk

udskift dine

- og få op til 30.000 
i fradrag af arbejdslønnen

Ring og få en pris!

Husk vi har døgnvagt

PAVA HERLEV Aut. Pava forhandler
Ellekær 5C • 2730 Herlev • Tlf. 44 94 77 66 • www.pava-herlev.dk

VINTERTILBUD
Komplet rustbeskyttelse

Slå
til nu!

Livsvarig garanti på
behandlinger af biler
der er max 4 år.

Priseks.
Før fra 4200,-

Nu fra 3150,-
spar 1050,-

RABAT

25%

25 års jubilæum 
med priser på herre-/dameklip, 

som de var, da vi åbnede.
Tilbuddet gælder kun torsdag, fredag og lørdag.

Vi fejrer

Vi glæder os til at se dig...

Korsagervej 4 (sidevej til Skovlunde Byvej) 
2740 Skovlunde, tlf. 23 11 40 89

www.haar-arkitekten.dk

HUSK! Vi holder aftenåbent hver tirsdag 
til kl. 21.00, hvor vi byder på lidt tapas

25%
på Nak
produkTer

dameklip
200,-

Herreklip
125,-



Herlev Hospital. Der 
er en helt fast proce-
dure når en operati-
onsstue skal rengøres, 
og det tager minimum 
45 minutter for to per-
soner at blive færdige.

Operationsstuerne skal være 
helt rene. I fagsproget skal 
de være rene efter kvalitets-
niveau fem. Det betyder, at 
man kun må finde ganske få 
steder med støv, før rummet 
ikke kan blive godkendt. Og 
er der en enkelt blodplet et 
sted, er det dumpekarakter.

For at kunne nå niveau fem 
er der blevet lavet helt faste 
procedurer for, hvordan en 
stue skal gøres rent.

»Vi starter med at stille 
alt inventaret ind i midten 
af rummet og så tage vægge 
og alt der sidder fast på væg-
gene. Så tager vi gulvet og 

loftet«, fortæller serviceleder 
Janus Iversen.

Ikke et eneste hår i et hjul
Derefter er det inventaret, 
som skal gøres rent. Og det 
er ikke så let endda. Der er 
steder, hvor rengøringsper-
sonalet ikke må komme. 

Eksempelvis er det uheldigt, 
hvis de kommer til at stille 
på en drejeknap, så udstyret 
ikke er klar, når der kommer 
en operation. Det skal syge-
plejersker og læger gøre rent.

Der mange steder at være 
opmærksom på. På et ellers 
simpelt rullebord er der 

mange flader, viser servicele-
deren. Og så er der det med 
hjulene.

»Der kan være op mod 100 
hjul på en stue, og de skal 
allesammen gøres rent. Der 
må ikke sidde et eneste hår i 
nogen af dem«, påpeger Janus 
Iversen.

Kontrollerer selv niveauet
Det tager to personer sådan 
cirka en lille times tid før 
inventaret er stillet på plads 
og gulvet i midten af det omr-
king 70 m2 store rum også er 
rengjort. Så kan teamet lave 
en egen-kontrol af rengørin-
gen og operationsstuen er 

klar til brug næste morgen. 
I nogle af de rum, som ikke 
skal leve op til kravene i kva-
litetsniveau fem, kan ren-
gøringen variere fra gang til 
gang efter en individuel vur-
dering af hvor der ’trænger’.
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Standard PENTAX glas med glidende overgang koster kr. 0 (normalpris kr. 800), når du samtidig køber stel fra prisgruppe kr. 795 og op. Rabatten udgør kr. 800 og 
kan også benyttes ved køb af andre typer glas med glidende overgang. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og det gælder til og med den 11. februar 2012.

SPAR HVOR DET
FOR ALVOR KAN 
MÆRKES...

...PÅ GLASSENE

SKYND
DIG

Tilbuddet gælder kun 
til den 11. februar 2012

GLAS MED
GLIDENDE OVERGANG
GLAS MEDGLAS MED
GLIDENDE OVERGANGGLIDENDE OVERGANGGLIDENDE OVERGANGGLIDENDE OVERGANG0,-0
Bestil synsprøve på louisnielsen.dk  
eller på telefon 7013 0111 

Herlev · Herlev Torv 1 · Butiksindehaver Michael Meier
              
              
              

SKYND DIG!
[ BEGRÆNSET ANTAL ] 

VERDENS 
BEDSTE KUR
MELD DIG IND OG FÅ BITZ’ NYE BOG
Meld dig ind i fi tness dk senest 7. februar 
og få Christians Bitz populære bog 
“Verdens Bedste Kur” - værdi 299 kr.* 

Træn fra 269 kr. pr. måned

Læs mere på www.fi tnessdk.dk/kur

HENT DIN BOG
Fremvis kuponen ved 
indmeldelse , så får 
du bogen“Verdens 
Bedste Kur”.

* Træn fra kun 269 kr. pr. måned + 299 kr. i startpakke. Kun de første 2.500 indmeldte får bogen. fi tness dk’s almindelige regler og vilkår er gældende.

fi tness dk,Herlev
Herlev Torv 28

2730 Herlev
Tlf. 72 22 02 09

- hvad sker der i Herlev, læs Herlev Bladet hver onsdag...

Masser af natur i Herlev
NATUR. Et år før tid er Herlev Kommune nu blevet færdige med 
at registrere naturen i Herlev, som et led i et statsligt krav om at 
kende til antal og størrelse af forskellige naturtyper. Det er ble-
vet til en optælling af en eng, 79 søer og 17 moser. De 98 steder 
fylder 35 ha svarende til 2,9 procent af Herlev. På www.beskyt-
tedenaturtyper.dk kan man se mere om den natur, der er regi-
streret i Herlev.             co

Få billetter tilbage til 60’er fest
BONEY M. Sidste år fik Boney M fest. Maizie Williams hele Her-
lev Hallen til at stå op og synge med på klassikere som Daddy 
Cool og Rivers of Babylon. På lørdag den 4. februar er de på banen 
igen, når HI holder sin årlige 60’er/70’er-fest. Og der er enkelte 
billetter tilbage til festen, hvor også Peter Barton med band og 
kvindebandet Gasoline går på scenen. Billetter á 250 kroner kan 
købes på Herlev Bladet senest torsdag.          bs

Åben vejledning til unge
UDDANNELSE. Unge, der går i 9. eller 10. klasse i Herlev, kan 
sammen med andre unge fra Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-
Taarbæk hjælp til at udfylde ansøgningen til sin ungdomsud-
dannelse. Ved to åbent hus-arrangementer hos UU-Nord på 
Rustenborgvej 3 i Lyngby står vejledere klar med hjælp fra klok-
ken 16-20. Den ene dag er onsdag den 8. februar; den anden er 
mandag den 20. februar. Der er gratis adgang.              bs

Borgermøde om centerplaner
DISAGRUNDEN. Onsdag den 1. februar klokken 19-20.30 kan 
man høre mere om planerne for DISA-grunden. Herlev Kom-
mune har nemlig arrangeret et borgermøde om debatoplægget 
til den VVM-undersøgelse, som A, C,O og V har besluttet at sætte 
i værk. Undersøgelsen skal blandt andet redegøre for de forven-
tede miljøpåvirkninger ved projektet - fra detailhandel og trafik 
til gener i anlægsfasen og andre miljøforhold.                                  bs

Fra 45 minutter til fem timer om et rum

Ansvar og uddannelse giver de gode resultater
Nu er der rent på Herlev Hospital

Hvor svært kan det være? Det 
kunne man godt tænke, når 
man læste de første konklusi-
oner af rengøringen på Herlev 
Hospital. Nullermænd på gul-
vet og blodstænk på vægge.

Ved den seneste kontrol 
blev alle operationsstuer god-
kendt og kun fem af de under-
søgte 40 rum blev afvist.

En klar forbedring, som 
ikke skyldes mere vand og 
sæbe, men derimod eksem-
pelvis danskundervisning 
og uddannelse, så medarbej-
derne tager et større ansvar 
på sig.

»Der er blevet stillet mange 
krav, men de fleste har også 
udviklet sig meget«, siger 

Janus Iversen, serviceleder 
med ansvar for rengøring af 
blandt andet operationsstu-
erne.

Nu er alle gode til dansk
Alle medarbejdere i rengørin-
gen blev mødt med krav om 
at kunne dansk på et niveau 
der svarer til 9. klasse - niveau 
3. 40 startede til dansk på 
niveau 1 og 11 medarbejdere 
lå faktisk under niveau 1.

»Vi fik lavet et særligt for-
løb, for at få den gruppe løftet 
op på den almindelige niveau 
undervisning«, fortæller 
Camilla Bitz, servicechef.

Nu er der kun to ansatte 
som får niveau 1 undervis-

ning, mens flere ansatte 
er over niveau 3, men har 
ønsket at blive endnu bedre 
og bruger deres fritid på eks-
tra dansk-undervisning. Side-
løbende er alle ansatte også 
blevet uddannet til rengø-
ringsteknikere og dem, som 
har mod på en skriftlig opga-
ve er også blevet uddannet til 
serviceteknikere.

»Det betyder, at vi taler 
samme sprog. Når jeg siger 
inventar til dem, så ved de, 
hvad jeg mener. De ved hvad 
de bliver målt på, og de ken-
der standarderne«, forklarer 
Janus Iversen.

Hele tiden nyt fokus
Uddannelsen til rengørings-
tekniker og servicetekniker 
betyder også, at de ansatte 
har fået mere ansvar. De kan 
lave egen-kontrol, når de er 
færdige med et rum. 

Men de gode rengørings-
resultater kræver, at der er 
fokus hele tiden.

»Vi har teammøder hver 
dag. Så taler vi om hvordan 
aftenen bliver, om der eksem-
pelvis er stuer, hvor der er 
meget blod«, fortæller Janus 
Iversen, som hele tiden sæt-
ter nye fokusområder.

»Det kan være vi sætter 
fokus på at få hjulene helt 
rene, sætter fokus på hjør-
ner eller måske på skruerne 
i inventaret«, forklarer Janus 
Iversen, som kan se det på 
standarden med det samme, 
hvis engagementet daler.

Kræver samarbejde
Udover at de medarbejdere 
der gør rent, er begyndt at 
arbejde sammen, så kræver 
god rengøring også et samar-
bejde med ’plejen’ - altså de 
sygeplejersker og læger, som 

skal stå for rengøringen af det 
tekniske patientnære udstyr.
I den seneste rengøringskon-
trol blev et intensivrum netop 
afvist, fordi der var støv på 
teknisk udstyr og iltaggrega-
ter.

På meget af udstyret skal 
rengøringen tage en del - 
eksempelvis selve stativet og 
hjul på stativet, mens pleje-
personalet skal rengøre ind-
stillingsknapper.

Den næste rengøringskon-
trol er på vej og målet er fort-
sat at nå 100 procents god-
kendelse. 

SAMARBEJDE. Janus Iversen, 
serviceleder og Camilla Bitz, 
servicechef midt i en opera-
tionsstue. Ved sidste kontrol 
blev alle tre undersøgte ope-
rationsstuer godkendt. Foto: 
H. Lüthcke

 Af Christina Otzen

Herlev Hospital. Fra kun at få godkendt et en-
kelt rum i 2009 viste seneste rengøringskontrol 
på Herlev Hospital, at 35 ud af 40 rum var god-
kendt.

 Af Christina Otzen
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Ny�formand�for�Ungdomsskolen
BESTYRELSE. Herlev Ungdomsskole har fået ny bestyrelses-
formand. 66-årige Finn Conrad blev i sidste uge valgt som ny 
formand. Han afløser 75-årige Grethe Greve, der har siddet på 
posten i omtrent 30 år. Grethe Greve fortsætter dog som menigt 
medlem af bestyrelsen. Finn Conrad er uddannet civilingeniør 
og er til daglig professor/docent ved DTU. Derudover er han med-
lem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne.             bs

Seniorfest�med�På�Slaget�12
SENIORFEST. ’Hjem til Århus’ er nok et af de sikre numre på 
setlisten, når Herlev Kommune inviterer til den årlige seniorfest 
i Herlev Hallerne, lørdag den 10. marts klokken 18. Det er nem-
lig Anne Mette Elten, forsangeren fra På Slaget 12, der kommer 
og optræder. Udover underholdningen står aftenen på middag 
og dans. Billetter sælges på Herlev Rådhus fra mandag den 20. 
februar klokken 16 til Herlevborgere på min. 60 år.                               bs

co/Foto: Henrik Lüthcke

pLadS, LYS Og LuFT. det er 
ikke bare fordi, man nu i et 
par måneder har skullet ind 
i en skurvogn for at hente 
varer på Herlev apotek, at 
de nyrenoverede lokaler vir-
ker større. Nej, der er blevet 
meget mere plads til at blive 
inspireret til alle de andre 
produkter end medicin, som 
apoteket forhandler. Nu får 
medarbejderne også hjælp 
af en særlig robot til at levere 
medicinen, og det skulle gå 
både hurtigt og effektivt.

apOTEkET åBNET I NYRENOvEREdE LOkaLER

To�indbrud�samme�cafeteria�
HERLEv HOSpITaL. Det var ikke sund og velnærende kost der 
var det tiltænkte udbytte da der var uventet besøg på cafeteriaet 
på Herlev Hospital i weekenden. Først blev en glasdør smadret 
med en mukkert og et pengeskab blev forsøgt stjålet. Dagen efter 
var det en dør, der blev brudt op med et koben, fortæller lokalpo-
litiet. Tilsyneladende er intet stjålet, og det burde hermed være 
bevist, at der ikke er noget at komme efter der.                           co

Herlevborgere�anholdt�for�tyveri
gENERaTORvEJ. Fredag den 27. januar kl. 01.26 blev et tyveri 
anmeldt på Generatorvej. Tre til fire personer blev set stjæle bil-
batterier fra et autoværksted. De stak af i en bil og politiet runde-
rede med hunde i området og fik anholdt to personer på 17 og 19 
år som begge er fra Herlev, ifølge netdøgnrapporten. De blev kørt 
til politigården i Albertslund, hvor den 17-årig erkendte, mens 
den 19-årige nægtede. Efter afhøringen blev de løsladt.               co

Herlevborger�dømt�
for�vold�og�trusler
Dom.�25-årig mand fra 
Herlev fik i sidste uge 
en dom for grov vold 
og trusler trods det, 
at de forurettede ikke 
ville give forklaring.

En 25-årig mand fra Herlev fik 
i sidste uge ved Glostrup Ret 
et år og ti måneders fængsel 
for blandt andet grov vold og 
trusler begået i Hjortespring i 
Herlev.

Den 11. juli 2011 udsatte 
den 25-årige mand to unge 
mænd for vold med slagvå-
ben og truede dem med en 
pistol. De to forurettede ville 
ikke udtale sig om sagen, og 
den ene blev under sagen 

fængslet for at modsætte sig 
at afgive forklaring i retten.

Ofre sagde intet
Retten valgte til trods for, 
at de forurettede ikke ville 
udtale sig, at dømme den 
tiltalte. Dommen er udtryk 
for, at det danske retssystem 
tager grove voldssager, begået 
i det offentlige rum, særde-
les alvorligt, og sørger for at 
drage de skyldige til ansvar, 
selvom de forurettede ikke vil 
medvirke.

Den 25-årige blev her-
udover fundet skyldig i et 
groft overfald begået den 27. 
august 2011 i Herlev.

Den 25-årige modtog dom-
men.

 Af Christina Otzen

Tyveri�blev�til�røveri
BYMIdTEN. Fredag den 27. januar klokken 12.29 blev et røveri 
anmeldt i en dagligvareforretning på Herlev Bygade. Politiet 
kørte til stedet, hvor en 16-årig fra København havde stjålet 
fra en dagligvarebutik. Den 16-årige stak af med flere ansatte 
i hælene. Undervejs kastede han sten og grus efter dem, og 
da han på den måde har været truende, var det røveri og ikke 
tyveri han senere blev anholdt for. Under flugten sprang han 
op på ladet af en trailer, der blev trukket af en varebil. Bilen 
blev stoppet, og den 16-årige hoppede af traileren og stak af, 
men blev indhentet og anholdt. Han blev løsladt et par timer 
senere. Der venter ham nu et retsligt efterspil.                co

To�indbrud�på�Hjortespringvej
Efterlysning. To adresser på Hjortespringvej havde uventet 
besøg i sidste uge. Først mandag, hvor en indbrudstyv ødelagde 
en hundelem og gennemrodede alt. Udbyttet var ipad, iphone 
og computer. Onsdag var der så en anden adresse på samme 
vej, der var udsat for indbrud. Her overraskede beboeren dog 
en indbrudstyv i stuen. Han stak af, sammen med en anden 
mand, som ventede udenfor. Den indbrudstyv, som stod i stuen, 
beskrives som en dansk udseende mand, 23-24 år, kraftig, ca 195 
cm høj. Han havde en sort kasket med rød stribe samt en lår-
lang sort vinterjakke på. Den anden mand bliver beskrevet som 
arabisk udseende. Kontakt politiet, hvis du har oplysninger i 
sagen.                co
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• Du behandles af læger, sygeplejersker 
 og alkoholbehandlere
• Behandlingen er gratis – vi har ingen ventetid  
• Mulighed for anonymitet
• Vi har 50 års erfaring med professionel 
 alkoholbehandling

Lænke-ambulatorierne i Herlev, 
Herlev Ringvej 2C, 2. sal
2730 Herlev
Tlf. 39 455 700

Mandag og torsdag kl. 9.30-12 og 
14-19, onsdag – efter aftale, 
tirsdag og fredag kl. 9.30-12
www.laenken.dk

Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Er alkohol 
problemet? 
  Så har Lænke-ambulatorierne løsningen

I dag kan tandlæger 
ikke bare hvile på 
laurbærrene...
Colosseumklinikken i Herlev skaber fortsat 
forbedringer til gavn for patienter og medarbejdere.

Tandlæge Kirsten Læssø  og kvalitetsansvarlig Karin Holmbach Petersen fra 
Colosseumklinikken i Herlev får overrakt bevis på endnu en perfekt certi� cering.

”Vi har fået papir på, at vi efterlever 
nogle meget høje standarder. Det giver 
os arbejdsglæde og stor faglig stolthed.”,  
siger Klinikejer Kirsten Læssø.
”Samtidigt har vi fået et digitalt opslags-
værk som støtter os i det daglige arbejde 
og hjælper nye medarbejdere ind i vores 
daglige rutiner. Det sikrer, at alle vores 
medarbejdere gør tingene rigtigt og altid 
på samme måde!”
”Vi ved, at selv om vi igen har fået vores 
certi� kat, kan vi ikke bare læne os tilbage 
og hvile på laurbærrene. Det at være en 
certi� ceret tandlægeklinik kræver, at vi 
bliver ved med at holde os opdateret”, 
understreger kvalitetsansvarlig Karin 
Holmbach Petersen.

Med denne certi� cering viser Tand-
klinikken overfor kunder, leverandører og 
myndigheder, at de har viljen til forsat at 
skabe forbedringer af kvalitet til gavn for 
kunder og medarbejdere.
Du kan besøge klinikken på:
herlev.colosseumklinikken.dk

D.6.januar 2012 � k Colosseumklinikken 
Herlev, overrakt ISO-9001 certi� kat af 
Dansk Standard. Det er nu 4 gang, at 
klinikken  består den løbende kvalitets-
sikring. Første gang, i 2008 var klinikken 
blandt de første 16 tandklinikker i 
Danmark, der blev ISO 9001 certi� ceret.

ISO 9001 er en kvalitetssikring af hele 
klinikken,  med fokus på kvalitet i 
behandlingerne, toptunet hygiejne, 
omsorg for patienter, ansatte og miljø, 
og stabile leverandører og skema-
lagte arbejdsgange.  Alle lovkrav skal 
overholdes til punkt og prikke. 

Målrettet indsats
Klinikken fortæller, at det har krævet 
mange ekstra arbejdstimer, og har 
medført betydelige økonomiske 
investeringer for Colosseumklinikken 
i Herlev. 
Alle procedurer og arbejdsprocesser 
er blevet gennemdiskuteret og doku-
menteret, hvilket betyder, at klinikkens 
patienter altid kommer til at opleve den 
samme høje og forudsigelige kvalitet.



Svar fra:
Jan Vistisen
Rektor
Herlev Gymnasium og HF

MOBILMAST
Som svar på et læserbrev fra 
Jihmmy Bach-Friis, Højsletten 
112, kan jeg oplyse, at Herlev 
Gymnasium og HF har fået 
en henvendelse fra Telenor, 
der gerne vil forbedre mobil-
dækningen i området ved 
at opstille en mobilmast på 
vores 44.000 m2 store grund 
på Højsletten 39. 

Det vil være til gavn for 
alle, der gerne vil kunne tale 
i mobiltelefon i vores område. 
På den baggrund har jeg givet 
tilladelse til, at Telenor kan 
lave forundersøgelser og ind-
hente de fornødne tilladelser 
m.h.p. at opføre den omtalte 
antenne, som i øvrigt skal 
maskeres som en flagstang.  

I den forbindelse foregår 
der netop nu en nabohøring 
om projektet, og det vil i sid-
ste ende være op til Herlev 
Kommunes tekniske forvalt-
ning, at give den endelige 
tilladelse, også selvom der er 
tale om en privat grund. 

Jeg har ikke den fornødne 
ekspertise til at tage stilling 
til, om der er sundhedsfare 
eller andre gener for nabo-
erne forbundet med en even-
tuel opstilling af antennen. 
Eller om der er andre forhold 
der taler mod projektet. Det 
spørgsmål vil jeg trygt over-
lade til eksperterne i teknisk 
forvaltning, og jeg vil selvføl-
gelig til hver en tid respektere 
deres afgørelse.  

I læserbrevet gives der af 
uransaglige årsager også 
udtryk for bekymring over 
Herlev Gymnasiums økono-
mi. Jeg kan imidlertid forsikre 
om, at det er en helt unød-
vendig bekymring. 

Herlev Gymnasium og HF 
har aldrig haft så mange 
elever og klasser som vi har 
nu, og til sommer udvider vi 
igen vores kapacitet med en 
gymnasieklasse for at imø-
dekomme det behov, der er i 
området.  
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Hvordan har du det?
 
Er du psykisk sårbar eller pårørende? 
Vi tilbyder hjælp til dig der bor i Rødovre 
eller Herlev, og som oplever en psykisk 
krise. 

Få en personlig samtale med vores 
erfarne rådgivere, med udgangspunkt i din 
oplevelse.
 
Vi har åbent for anonyme henvendelser 
døgnet rundt, og står klar til at lytte og 
hjælpe dig videre. 
 
Læs mere på:
islevgaard.dk eller ring til os på 7023 2401
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Godt nytår til alle i Herlev/Rødovre
Læs mere på islevgaard.dk eller ring til 
os på 7023 2401
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I foråret 2012 tilbyder vi endvidere 
en række foredrag m.m.
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kHtx – for dig, der 

vil noget med din 
studenter eksamen
Kom til informationsmøder:

Ballerup Tekniske Gymnasium
Telegrafvej 9, Ballerup

Onsdag den 8. februar kl. 19.00

Lyngby Tekniske Gymnasium
Akademivej, Bygn. 451 (DTU), Lyngby

Torsdag den 9. februar kl. 19.00

Frederiksberg Tekniske Gymnasium
Stæhr Johansens Vej 7, Frederiksberg

Tirsdag den 7. februar kl. 19.00

Teknisk Erhvervsskole Centerwww.tec.dk

vægtkonsulenterne.dk   70 23 73 93

Kom på uforpligtende besøg i din lokale afdeling og 
se og hør, hvordan et møde foregår. Så får du en gratis 
vejning med BMI og fedtmåling. Hvis du melder dig ind, 

har vi også en overraskelse til dig. 

Attraktive priser

SURPRISE

HERLEV

Vor Frue Kirke

Herlevgaardsvej 14

Mandag kl. 16.30

KØB ONLINE 
følg os på
facebook

vægtkonsulenterne.dk   70 23 73 93

FREDERIKSBERG HF-KURSUS

2-årigt HF
for de voksne unge

Sønderjyllands Alle 2 • 2000 Frederiksberg

Telefon 38 77 38 00 • www.frberg-hf.dk

Ildsjæle til indeklima
Er du klar til at bruge et par halve dage om ugen, kan du nemt hente 

en pæn ekstraindtjening som en del af Brinkmann Company’s nye 
salgsorganisation inden for unikke anlæg til luftrensning.  

Klik ind på www.brinkmanncompany.com og se mere om dine  
muligheder for at komme i gang som selvstændig iværksætter og  
salg af produkter, der sikrer godt indeklima i både virksomheder  

og private hjem. 

Fortæl kort om dig selv i en mail til kontakt@brinkmanncompany.com 
- eller ring til salgs- og marketingchef Gitte Christensen på 70204060 

for yderligere information.
_______________________________________________________

Brinkmann Company A/S er en nystartet, kapitalstærk dansk virksomhed med 
en ledelse, der har mere end 20 års erfaring med luftrensning.  

Virksomhedens bestyrelse betår af seriøse og kompetente personer med 
relationer til nogle af Danmarks største virksomheder.   

Skab glæde...
Gør dit til at dagen 
bliver endnu mere fest-
lig - indryk en annonce 
i Herlev Bladet under 
Tillykke. Det koster kun 
75 kroner.

Vi får kun resterne af Movias ressourcer
Kommentar til Kristian Larsens indlæg i sidste uge

Læserbrev fra:
Bettina Hjul
Syvendehusvej 51 E

BUSTIDER
I tilslutning til læserbrev af 
25. januar 2012 skrevet af Kri-
stian Larsen må jeg tilslutte 
mig i håb om at netop vores 
lokalpolitikere vil forsøge at 
forbedre vores lokaltrafik.

For min families vedkom-
mende drejer det sig om 
bus 165, en bus begge mine 
børn, som en nødvendighed 
er afhængig af at benytte, på 
deres videre vej til skole, de er 
i den forbindelse afhængig af, 
at den når frem i samstem-
ning med anden bus og tog 
fra Bagsværd Station.

Mit inderligste håb og 
ønske går ganske enkelt også 
bare på, at bus 165 kommer 
som beskrevet i busplanen og 
ikke 18 minutter senere eller 
2 minutter før.

Det er dybt frustrerende 
for børn og unge mennesker 
at stå efterladt ved et stoppe-

sted vel vidende, at de kom-
mer for sent i skole - børn 
synes faktisk slet ikke det er 
sjovt at komme for sent ind i 
en påbegyndt lektion nu om 
dage. 

Forældrene bliver så ringet 
op og er magtesløse. Ligele-
des bekymrede når det er de 
mørke aftener børnene står 
efterladt i Hareskoven.

En del af de chauffører som 
kører bus 165, har end ikke 
intension om at vende ansig-
tet for at tjekke gyldig billet 
og kommer ofte til at køre 
forbi et stoppested. 

Er det ligegyldighed overfor 
børn eller bare rigtig dårlig 
service?

Vi er boende i udkanten af 
Herlev, ved Hareskov By og får 
kun efterdyningerne af hvad 
der måtte være tilbage af 
ressourcer fra Movia! Sådan 
føles det ihvertfald!

...det er dybt
frustrerende for børn 
og unge mennesker 

at stå efterladt ved et 
stoppested...

Ærgerlige bustider
Kommentar til Kristian Larsens indlæg i sidste uge

Læserbrev fra:
Anny Christensen
Vindebyvej 28, st. th

BUSTIDER
Undertegnede kan kun til-
slutte mig kritikken af buslin-
jerne 167 og 168, som Kristian 
Larsen fremfører i Herlev Bla-
det den 24. januar 2012.

Selv har jeg adskillige gan-
ge stået og ventet på disse 
busser. Somme tider er de 
forsinkede, i værste fald kom-

mer de slet ikke til den tid, 
der står i køreplanen. Det vil 
sige, at man skal vente yder-
ligere 20 minutter.

Uanset om man er meget 
afhængig af disse bustider 
eller ej, er det til stor ærgrelse 
og irritation. Især når man 
ikke når frem til den kon-
cert, man havde glædet sig til, 
uanset man var taget hjem-
mefra i god tid.

Hvor svært kan det være?

TIL TIDEN. Bussernes af-
gangstidspunkter stemmer 
stadig ikke helt overens med 
nogle læseres behov. Arkiv-
foto: Henrik Lüthcke

MOBILMAST. En kommende 
mobilmast ved Herlev Gym-
nasium kan komme til at 
ligne en flagstang ligesom 
denne, der er blevet sat op i 
en haveforening i Herlev. Ar-
kivfoto: Christina Otzen

Mobilmast for 50.000 kroner
Læserbrev fra:
Jihmmy Bach-Friis
Højsletten 112

MOBILMAST
50.000 kr. for at ødelægge 
gadebilledet på Højsletten.

50.000 kr. for at opføre en 
22 m. høj mobilmast midt i et 

lavt boligbyggeri på Højslet-
ten.

Op til 50.000 kr. i årlig leje-
indtægt fra Telenor til den 
selvejende institution Herlev 
Gymnasium (i følge artikel 
i dagbladet Børsen forrige 
weekend).

Vi må da håbe at 50.000 kr. 

om året i lejeindtægt er nok 
til at få gymnasiets budgetter 
til at hænge sammen når nu 
de åbenbart ikke kan vinde 
kommende elevers gunst i 
konkurrence med andre gym-
nasier i området. For hvad bli-
ver det næst påfund for at få 
penge i kassen? Luftballoner 

med Coca-Cola reklamer eller 
neonskilte med McDonalds 
reklamer når nu kerneforret-
ningen tilsyneladende ikke 
kan løbe rundt.

Svar fra Herlev Gymnasium

Vi har fået en 
henvendelse fra Telenor

Vil du også ha’ ordet?
Herlev Bladet modtager gerne læserbreve om 
lokale forhold. Skriv kort og send os et brev eller 
en mail på: redaktion@herlevbladet.dk

”Debat...

Postbudene overtager fortovene
Læserbrev fra:
Mette Christophersen
Vingetoften 108

POST
Da loven blev vedtaget om at 
samtlige postkasser i Dan-
mark skulle flyttes til skel, var 
vi mange borgere i det ganske 
land, der ikke kunne se for-
delen med det nye system, 
hverken for postbude eller 
husejere, idet denne ændring 
blev betragtet som en unø-
dig udgift for husejerne samt 
genen med at skulle tømme 
kasserne i al slags vejr – ofte 
langt fra hoveddørene. 

Loven trådte i kraft pr. 

1.1.2012 i en tid, hvor næsten 
al kommunikation pr. brev er 
ophørt. Vi får fx højst 3 breve 
pr. uge.

Samtidig satte politiet 
fokus på bødetaksterne, som 
blev ganske meget forhøjet 
pr. samme dato.

Postvæsenets medarbej-
dere har nu fået motoriserede 
cykler og bringer posten ud 

med overfyldte cykeltasker 
og –kurve, så de har svært ved 
at holde balancen. De kører 
udelukkende på fortovene – 
endda med ret stor fart – for 
at kunne nå postkasserne i 
skel – og det er helt ulovligt.

Der indføres en lov om, at 
postkasserne skal stå i skel 
uden, at det giver nogen for-
del for postbudene, hvis de 
skal overholde færdselsloven, 
hvilket nemlig vil betyde, at 
de skal køre på vejen, parkere 
cyklen på vejen, og derefter 
går over fortovet for at lægge 
post i kasserne. 

Hvor meget kommer post-
budene til at betale i bøder 

pr. måned? – Det må være 
så stort et beløb, at det kan 
erstatte den kommende beta-
lingsring ikke blot i Storkø-
benhavn men i alle de største 
danske byer, hvis det skulle 
blive aktuelt også disse ste-
der.

Hvad har politiet tænkt sig 
at gøre ved denne lovovertræ-
delse?

...de kører 
udelukkende på 

fortovene - endda med 
ret stor fart... ..postvæsenets 

medarbejdere har 
nu fået motoriserede 

cykler...

HF-student om TO ÅR? På Efterslægten
Orienteringsaften mandag 6. februar, kl. 19:30

Du er velkommen – bare mød op! Vi ses!

Hyrdevangen 62  – 2400 København NV
Tlf. 3396 4000

Movia-bus: 5A, 13, 67, 68, 250S & 350S

www.hfc.dk
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Træn derhjemme når 
du har tid og lyst

Altid gode tilbud på træningsudstyr

Prøv før du køber
eller se mere på
www.sagatrim.dk

Ny adresse:
Mileparken 30
2730 Herlev
Tlf. 3811 4811

Hold jeres private selskaber
i Herlevs smukkeste omgivelser

Restaurant 
Birdie

44 56 10 03
Klausdalsbrovej 602 • Herlev

Hjortespring
golfklub 

Her spiser man godt...

alle er
velkomne!

Energivej 27 · 2750 Ballerup
Tlf.: 4497 6464 · Fax: 4497 6469 
arkitex@arkitex.dk · www.arkitex.dk
Showroom er åbent 
mandag til fredag 9.30–17.00

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatordninger, og gælder ikke monte-
ring og standardvarer, og er gældende frem til og med den 29. februar 2012

UDSALG
Spar 25%

Ved bestilling af gardinbus eller besøg i
vores showroom gives der 25% på alle

produkter efter mål, samt på alle
gardinstoffer og syning.

BESTIL GRATIS GARDINBUS 44 97 64 64

Solafskærmning på mål

Gardiner & syning

Liftgardiner

Markiser
Gratis opmåling - tlf. 44 97 64 64

Herlev Bymidte Butikscenter ·  tlf. 44 53 40 61

Mød os på

CENTER TORVET
 Hver dag til og med søndag

Stort 
Kuffertmarked

Stor før 1199,-

NU  699,-

Lille før 999,-

NU  499,-

Mellem før 1099,-

NU  599,-

Mange flotte 
modeller
i flere størrelser. Sort eller 
brun. Før op til 499,-
Nu kun 

150,-

Taske
brun. Før 499,-

Nu kun 100,-

Kæmpe taskemarked

Ny i Herlev! Butik Garn-Nit
på Perronen Herlev Station er åbnet med

GarN og kaffe/te-specialiteter
Ta’ annoncen med og få 

20% rabat på din første pose te
der er 16 forskellige at vælge mellem.
f.eks.: Havtorn m/lyng eller blåbær

Tilbuddet gælder 1. 2. og 3. februar
åbent mandag-fredag : 8.00-17.30, lørdag: 10.00-14.00

sm
ba

Vær med til at forme fremtiden
Brænder du for at hjælpe andre 
via frivilligt humanitært arbejde? 
Er du klar til at deltage i ledelsen af en lokalafdeling 
af en af verdens mest kendte hjælpeorganisationer? 

Så har Røde Kors i Herlev brug for dig.
Røde Kors, Herlev, er i gang med en fornyelse. Vi har 
brug for friske kræfter til at deltage i forskellige aktivi-
teter. Først og fremmest har vi brug for en bestyrelses-
formand og 2 - 3 bestyrelseskandidater. Desuden har vi 
brug for en leder til vores besøgstjeneste.

Er du blevet nysgerrig og har lyst til at høre mere 
så kontakt Regionskonsulent Henrik Guhle på :
tlf. 20 60 12 55  eller mail heguh@rodekors.dk 

I Herlev

UDSALGet fortsætter lidt endnu...

spar op til 70%

fo
r
å
r
s
n
y
h
e
d
e
r

moss
Herlev Bymidte Butikscenter • 44 91 92 27

Tøj:  cream, nör, BiTTe Kai rand, 
Lise sandahL, iLse jacoBsen, 
draneLLa, masai, KeLLo, 
The xcoLLecTion, rosemunde, 
isay, 2-Biz, Kaffe, opheLia, BrandTex, 
inTown m.m.

Lingeri: missya, marie jo, primadonna, 
Lady avenue, wiKi, Björn Borg,
TwisT By primadonna, caLvin KLein, 
Triumph, hoT miLK, Lingadore, femiLeT,  
simone péréLe, woLford, vouge, faLKe

.

Kig ind og 
bliv fristet...

Mangel på rigtige købmandsforretninger
Læserbrev fra:
Erling�Nielsen
Tornerosevej 148

BUTIKKER
Har netop læst Herlev Bladet, 
og ser at endnu en tidligere 
købmandsforretning skiftes 
ud med en lavprisforretning.

Det indskrænker adgan-
gen til righoldigt udvalg på 
hylderne til blot to butikker 
i vores kommune, nemlig 
Føtex i centeret og Spar i det 
nordlige Herlev.

Der er gennem årene sket 
et udsultning i butikker med 
et bredt udvalg af varer i vor 
by. Hvor vi tidligere havde 
købmandsforretninger spredt 
over hele kommunen, to 
brugsforeninger og et par 
Irmaforretninger, har vi i dag 
et udvalg af discountforret-
ninger, hovedparten dog fra 
de samme to udbydere.

Man skal bestemt ikke mis-
forstå min modstand mod 

den nye discountforretning, 
for jeg besøger  alle vore dis-
countforretninger med stor 
tilfredshed, men det er en 
smule uforståeligt, at kom-
munalbestyrelsen giver tilla-
delse til endnu en. 

En rigtig købmand eller en 
Brugsforening, som kunne 
tage konkurrencen op mod de 
to øvrige, havde været meget 
bedre.

Hvis man af en eller anden 
grund ikke har lyst til at 
handle i Spar eller Føtex, og 

har behov for varer der ikke 
findes i vores discountforret-
ninger, bliver man nødt til at 
handle udenbys.

Måske kan en udbygning af 
vores center råde bod på den-
ne mangel på konkurrence i 
dagligvarerhandlen.

Jeg har tidligere foreslået, 
at man byggede hen over Her-
lev Hovedgade, så Bangs Torv 
og centret kom til at hænge 
sammen.

Det, og så en overdækning 
af gågaden som handelfor-
eningen ønsker, vil skabe et 
rum som indbyder ikke blot 
vores egne beboere, og sikkert 
også folk udefra.

Endelig vil jeg ønske held 
og lykke med udviklingen at 
”Store Center” på Disa-grun-
den. Blot vil jeg gerne vide, 
hvorfor SF ønsker mindre 
dagligvarerbutikker, end dem 
der er foreslået.

...en rigtig 
købmand eller en 

Brugsforening, som 
kunne tage 

konkurrencen op mod 
de to øvrige, havde 

været meget bedre...

Hvor er mangfoldigheden 
i butikslivet i Herlev?
Læserbrev fra:
Mette�Larsen
Råhavevej 22

BUTIKKER
Så får vi endnu en Netto.
Læste til min ærgrelse, at 
vi får endnu en Netto, som 
åbner i Dildhaven. Vi har alle-
rede 2 i forvejen, på Tvedvan-
gen og ved Sortmosevej.

Vi var mange der håbede, at 
der kom en Rema 1000... men 
øv øv. Jeg synes der mangler 
mangfoldigheden i Herlev 
mht. gode butikker i Hjorte-
spring og Herlev. Jeg håbede, 
da det nye flotte Center kom i 
Bymidten, at vi fik nogle små 
lækre butikker og en Irma var 
der også tale om... men næ 
nej endnu en Fitness..

Det er ikke sportstilbud, 
vi mangler i Herlev, men vi 
mangler mangfoldigheden af 
butikker, som de har i Skov-
lunde og Bagsværd.

En stor fed café ville også 
være super, som Baresso, som 
de unge og andre kan mødes 
på. Men vi fik dog en Exit bør-
netøjsbutik, dejligt for os der 
har børn.

Hvorfor kan det ikke lade 
sig gøre, er det for dyrt at dri-
ve butik?.

Vi kan håbe på, at det bli-
ver til noget med det store 
center ved Herlev Station, 
men det bliver måske også 
skudt ned, synes jeg læste, at 
det ikke kunne blive til noget, 
hvis Herlev Bymidte ikke blev 
overdækket. Sådan noget 
pjat.

Det ville være  godt for Her-
lev, at man gider at handle i 
sin by og ikke tager til Lyngby, 
Skovlunde eller Bagsværd.

Herlev vandt jo erhvervs-
prisen 2011, så vi har brug for 
gode  spændende butikker.

Styrk lektiecafeerne i de nye fritidstilbud
Læserbrev fra:
Jeannet�Lauenborg
Formand for den konservative 
vælgerforening i Herlev
Snedronningvej 33
Morten�Bordrup
Formand for Konservative 
Ungdom i Herlev-Rødovre

FRITIDSTILBUD
Herlevs skolereform synes at 
være kommet godt fra start. 
Nu står fritidstilbuddene for 
skud. Det er spændende til-
tag der er beskrevet i oplæg-
get og de konservative støtter 
forslaget. 

Udfordringen er ikke så 
meget om forældre vælger 
tilbuddene til. Det skal de nok 
gøre når det gælder skolefri-
tidsklubber for de mindste. 

Den store udfordring bliver at 
fastholde de unge i fritidstil-
buddene og vores bekymring 
er især de ældre – dem som 
har forladt folkeskolen. 

I oplægget satser man på at 
hvert sted har en personlige 
profil – kunst, musik, idræt. 
Der hersker næppe tvivl om 
at en profil tiltrækker nogle, 
og hvis stedet formår at til-
trække de rette personlighe-
der (pædagoger, undervisere) 
skal det nok blive en succes 
– især for dem som søger pro-
filen. 

Og det er her bekymringen 
opstår. Som Thomas Gyldal 
Petersen helt korrekt nævnte 
i sin nytårstale så tolereres 
kriminalitet ikke. Men en del 
kriminalitet begås af unge 
uden relevante tilbud. 

Rummer det nye forslag 
et tilbud til denne gruppe? 
Måske, men det er ikke frem-
hævet. 

Det er vigtigt at tilbuddet 
også fokuserer på at imøde-
komme behovet hos denne 
gruppe. Et behov for at have 
et sted at være sammen og 
nogle at snakke med – måske 
en voksen.

I Konservativ Ungdom i 
Herlev-Rødovre bakker man 
ligeledes op om forslaget. 
Det er KU’s opfattelse at unge 
i mange situationer, og af 
forskellige årsager, ikke har 
mulighed for at deltage i de 
lektiecaféer der er lagt i sko-
letiden. 

Dette gælder både for gym-
nasier og folkeskoler. Man bør 
derfor sætte større fokus på 
at markere de kommunale 
lektiecaféer på ungdomssko-
len over for de unge, samt at 
styrke dem.

Så med øget fokus på styr-
kelse af lektiecaféer og på at 
ungecaféer er et tilbud til alle 
der ønsker samvær sammen 
med andre unge hilses det 
nye oplæg velkommen.

...en del 
kriminalitet begås af 
unge uden relevante 
tilbud. Rummer det 

nye forslag et tilbud til 
denne gruppe?....

Tænker Arly Eskildsen mest på A.P. Møller eller på Herlevs borgere?
En kommentar til Arly Eskildsens indlæg i sidste uge

Læserbrev fra:
Hanne�B.�Holst
Meteorvej 42

BYMIDTEN
Jeg er ganske enig med dig i, 
at når ’Store Torv’ på DISA-
Grunden skal realiseres, skal 
det være et supplement til 
Herlev Bymidte. Hvem mon 
er uenig i det !

Ellers er jeg nok lidt mere 
undrende i forhold til din 
bekymring om det kan øde-

lægge Bymidten ved at lade 
opføre dagligvarebutikker på 
’Store Torv’.

Hvad er det helt præcist, du 
mener, kan ødelægges i Her-
lev Bymidte?

Hvis man ikke kun vil 
handle dagligvarer i dis-
countforretninger som Netto 
og Fakta, er der pt. kun ét sted 
at handle, nemlig i Føtex! Og 
netop Føtex kunne godt tåle 
lidt konkurrence.

Ind i mellem er jeg lidt 
usikker på, hvem det er Arly 
Eskildsen tænker mest på i 
denne situation - er det A.P. 

Møller, som jo står bag både 
Netto, Bilka og Føtex, eller er 
det Herlevs indbyggere ? 

Er det sidstnævnte, vil jeg 
mene, at man kunne gøre det 
lidt bedre ved netop at have et 
par dagligvarebutikker i byen.  
Så var der da en mulighed for 
lidt konkurrence, butikkerne 
i mellem og en mulighed for 
at vælge, hvor man vil handle.

Hjulmandens hus og Gade-
kæret er et par fine indslag i 
Herlev, de fortæller om den 

tid, der var - godt at have det 
med; men man skal heller 
ikke være bange  for at udvik-
le Herlev ellers ser fremtiden 
sort ud for byen.

Det ville måske have været 
’rettidig omhu’  (A.P. Møllers 
motto) om SF også ville være 
med til udvikling af Herlevs 
dagligvarehandel til gavn for 
Herlevs borgere.

...man skal 
heller ikke være bange 
for at udvikle Herlev 
ellers ser fremtiden 
sort ud for byen...

Der kommer 
meget mere 
debat...
Der var så mange 
debatindlæg i denne 
uge, at nogle må vente 
til næste udgave af 
Herlevbladet.

...man bør 
derfor sætte større 

fokus på at markere 
de kommunale 
lektiecaféer....

DAGLIGVARER. Et par læsere efterspørger mere variation i butikker i Herlev efter nyheden om, 
at Netto åbner i Hjortespringcenteret. Arkivfoto: Henrik Lüthcke
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Ny svensk center trådte i karakter
Mens vi venter på slutspillet

Ishockey. Slutspillet 
nærmer sig og Herlev 
Eagles synes skarpe. 
Ugen gav sejre over 
Esbjerg og Aab og fem 
point på kontoen.

Selvom man hverken er i fare 
for at ryge under slutspilstre-
gen, eller har mulighed for at 
nappe en top fire placering, så 
er der jo ikke nogen grund til 
ikke at indgyde respekt hos 
modstanderne inden slutspil-
let. 

Og det var præcis hvad Her-
lev Eagles gjorde i sidste uges 
to kampe ude mod Esbjerg og 
hjemme mod Aab, der sam-
tidig de nærmeste i kampen 
om femtepladsen.

Tirsdag blev det til en ude-
sejr over Esbjerg på 5-4, i en 
kamp hvor Herlev satte tin-
gene på plads i anden peri-
ode, som blev vundet med 
4-0. Torsdag måtte Herlev på 
hjemmebane ud i overtid for 
at sikre sig en 4-3 sejr over 
Aab.

Nyindkøb trådte i karakter
Fælles for begge kampe var, 
at Herlev kom tilbage, efter 
at have været bagud 0-2. Det 
kræver god moral, og lover 
godt for Eagles inden slutspil-
let, som starter om små fire 
uger.

ESbjErg-HErlEv 

4-5 (2-0, 0-4, 2-1)

Mål Herlev: 
Frederik Storm 2, Kim Staal 2
Tomas Sinisalo 1
Skud: 41-40

HErlEv-AAb 

4-3 OT (0-2, 2-0, 1-1, 1-0)

Mål Herlev: 
Mikael Wahlberg 3, Jeppe L. 
Henriksen 1
Tilskuere: 521
Skud: 37-38

STIllINgEN

 Point
SønderjyskE 83
Odense Bulldogs 63
Rødovre Mighty Bulls 58 
Herning Blue Fox* 56
Herlev Eagles 45 
Aab Ishockey* 43 
Esbjerg Ishockey 42 
Fr. havn Whitehawks 38 
Copenhagen Hockey 28 

* har spillet 33 kampe 
Øvrige hold har spillet 34 kampe

Kilde: hockeyligaen.dk

Fakta

tO SEJRE. Herlev Eagles snuppede to sejre i sidste uge. Mod aab glimrede nyindkøbet Mikael 
Wahlberg - han var involveret i alle Herlevs scoringer og blav tillige matchvinder med det 
afgørende straffeslag i overtiden. Foto: Henrik Lüthcke

Nye åbningstider i 
Hjortespringbadet
Svømmehal. Den 
nye svømmehal åbner 
fremover klokken 8 
i weekenderne, men 
lukker tidligere fredag, 
lørdag og søndag.

Har man lyst til en morgen-
dukkert i weekenden, så er 
det muligt fra og med denne 
uge. Hjortespringbadet lance-
rer nemlig nye åbningstider 
og vil fremover åbne klokken 
8 hver lørdag og søndag i ste-
det for klokken 10 som hidtil.

Den samlede ugentlige 
åbningstid forbliver dog den 
samme, idet svømmehallen 
fremover lukker klokken 19 i 
stedet for 21 om fredagen og 
klokken 16 i stedet for 17 i 
weekenden.

  
Evalueres igen til december
Det er en stigende efter-
spørgsel for en tidlig week-
endåbning der er årsagen til 
omrokeringen. Det oplyser 
kultur- og fritidschef i Herlev 
kommune, Kirsten Frandsen.

»Vi har fået mange henven-
delser på, hvorfor vi åbner så 

sent i weekenden - både fra 
børnefamilier, men også fra 
voksne, der gerne vil op at 
svømme« siger hun.

Kirsten Frandsen oply-
ser desuden, at Hjorte-
springbadet løbende fører 
besøgsstatistik, og derfor vil 
holde øje med, hvordan bru-
gerne udnytter imod de nye 
åbningstider.

Kultur- og Fritidsudval-
get har besluttet, at de nye 
åbningstider skal evalueres 
igen i december 2012.

 Af Britt Spangsberg

tIDLIG DUkkERt. Fra den kommende weekend kan man hoppe i vandet i Hjortespringbadet 
allerede fra klokken 8. til gengæld lukker svømmehallen tidligere. arkivfoto: Henrik Lüthcke

109 skøjteløbere var 
med i Isblomsten 

Isblomsten 2012

Kunstskøjteløb. HI´s 
store stævne Isblom-
sten blev i weekenden 
afviklet for 33. gang 
i træk. Løbere fra syv 
lande deltog. 

Første gang i 1978 var der bare 
24 deltagere med i Isblom-
sten, som vokser år for år. 
Således var der i år tilmeldt 
109 skøjteløbere fra 22 for-
skellige klubber i Danmark, 
Sverige, Norge, Finland, Hol-
land, USA og Georgien. 

Herlev stillede selv op med 
tre mesterskabsløbere, som 
alle desværre måtte tage til 
takke med sekundære place-
ringer.

7-årige Maia Sørensen som 
ellers er vant til at få hængt 
medaljer om halsen, måtte 
nøjes med en femtepladsen 
i Chicks. 16-årige Sofia Unger 
Christensen, blev nummer 
otte i Junior, mens Helene 

Fromm Esbensen, 13 år, blev 
nummer 13 i Novice.

Plejehjem leverer præmier
Ingen af deltagere går dog 
tomhændede hjem fra skøjte-
konkurrencen, der er nemlig 
tradition for, at alle får en lille 
erindringsgave. 

I HI Kunstskøjteafdeling 
gør man meget ud af disse 
erindringsgaver, og det i 
tidens løb blandt andet ført til 
små malerier med isblomster 
lavet i samarbejde med bebo-
ere på et plejehjem. 

I år var det små lysestager 
med elektriske fyrfadslys, 
som løberne tændte og løb 
udmarch med i mørke. 

»Så rejser hårene på arme-
ne sig, når man står og kig-
ger på, og jeg er bare er rigtig 
stolt af, at klubben formår at 
stable sådan en stor og vel-
renommeret konkurrence 
på benene hvert år«, lyder 
det fra kunstskøjteklubbens 
formand Bente Fromm, som 

sender en tak til de mange 
frivillige, som har medvirket 
til at gøre det store stævne til 
en succes.

»Bagefter er man jo ham-
rende træt, men også bare 
rigtig glad og opmuntret, fordi 
gamle venner af klubben og 
mange forældre til børn og 
unge i foreningen bruger en 
god bid af deres weekend på 
at få det hele til at køre«.

   rb

I kampen mod Esbjerg var 
det et par stærkt spillende 
profiler Kim Staal og Frede-
rik Storm, der førte taktstok-
ken begge med to mål og en 
assist.

I hjemmekampen mod 
Aab var Herlevs nye svenske 
center Mikael Wahlberg den 
helt store spiller med tre mål 
og en assist. Han var i hele 

kampen særdeles stærkt spil-
lende, og afgjorde kampen 
i straffeslagskonkurrencen 
efter forlængelse. Han viser 
sig som en klar forstærkning 
af holdet.

to lokalopgør venter
Herlev mangler at spille seks 
kampe i slutspillet, og den 
første af dem er på torsdag 

ude mod Copenhagen Hockey 
i Hvidovre. Mandag i næste 
uge er der lokalbrag i Herlev 
Skøjtehal, når Rødovre Mighty 
Bulls kommer på besøg. Kam-
pen starter kl. 19.30.

INtERNatIONaL kONkUR-
RENCE. Der blev snakket 
både dansk, svensk, finsk, 
hollandsk, amerikansk og 
georgisk, da HI kunstskøjte-
løb i weekenden var værter 
for den internationale kon-
kurrence, Isblomsten. Foto: 
Henrik Lüthcke

Ny politik inden for 
folkeoplysning

arbejdsgruppe er nedsat

Politik. Et udkast til en 
lokal folkeoplysnings-
politik fremlægges i 
marts måned.

Herlev skal vedtage en kom-
munal folkeoplysningspoli-
tik, og så skal kommunen i 
højere grad forpligtes til at 
involvere brugerne på folke-
oplysningsområdet.

Det er et par af udløberne 
af en række ændringer af fol-
keoplysningsloven, som Fol-
ketinget vedtog i juni 2011. 
Et krav er, at kommunerne 
skal udarbejde en folkeop-
lysningspolitik i samarbejde 
med brugerne. 

I Herlev er en arbejds-
gruppe i  gang med at lave et 
udkast til den lokale folkeop-
lysningspolitik. 

I arbejdsgruppen sidder tre 
repræsentanter fra idrætsfor-
eningerne. Det er Annelise 
Fenger fra HI, Jan Mogensen 
fra B1973 Fitness og Erik Laur-
sen fra Herlev Country Square 
Dance. Lone Høgstedt repræ-
senterer spejderne og Helle H. 
Andersen og Vivi Press aften-
skolerne.

Derudover er der to repræ-
sentanter fra de øvrige for-
eninger, nemlig Jørgen Muld-
bjerg fra Herlev Visevenner og 
Helle Hasselby fra Røde Kors. 
Og endelig er Mumin Asani 
også med i gruppen som 

repræsentant for de selvorga-
niserede.

Stormøde 15. marts
Gruppen holder sit sidste 
møde i denne uge, og den 15. 
marts bliver der holdt et stor-
møde i Herlev Medborgerhus, 
Inden da kan udkastet læses 
på www.herlev.dk. 

Den endelige politik udar-
bejdes på baggrund af even-
tuelle høringssvar og skal 
godkendes af kommunalbe-
styrelsen.

 Af Britt Spangsberg

 Af Rene Brohammer
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Fra læsertil læser

Herlev�Bygade�39�•�2730�Herlev

diverse
NYE VEJE - aktive herlevbor-
gere. Besøg Hobbygården! Ke-
ramik, stenslibning, snedkeri, 
strik, syning, 3D-kort, tegning 
/maling, musik, IT-værksted, 
petanque, hyggeligt samvær. 
Aktivitetsstedet drives af frivil-
lige. Åbent mandag til fredag 
kl. 9-16.
Smedeholm 6,Tlf.44 52 63 20.
www.nyevejeherlev.dk.

Nytårsfortsæt:
Ønsker du at stoppe med at 
ryge eller komme af med din 
sukkertrang, så kontakt Hyp-
noterapeut Ellen Bagge. Pris 
kr. 800,-.
Henv. 21 48 31 52

job
Tilbudes:
Er der en flink handymand, 
gerne pensionist som vil hjæl-
pe os med, at holde orden i 
haven og andre ting.
Henv. 41 19 05 26

sælges
Vaskemaskine, køl-fryseskab, 
opvaskemaskine, tørretumb-
ler, elkomfur samt køleskab og 
fryser. Perfekt stand. Garanti 
gives. Trasnsportmulighed ef-
ter kl. 12.00.
Henv. 43 62 67 02 el.
21 46 10 32

Bogmarked. Antikvariske bø-
ger. prisen falder hver dag. 
Onsdag den 22/2 - søndag den 
11/3 kl. 9-19. 
Helligåndshuset/Strøget/
Kbh. Tlf. 21 72 79 82

SE HER !!!!!!
Renault Launa 1,9 DCI hatch-
back Diesel.
Årgang 2002. Har kørt 216.000 
km. Anhængertræk og ny turbo 
i 2009. Pris kr. 35.000,-.
Henv. 5313-8632

bolig
Bolig søges
63 årig kvinde står snart uden 
bolig. Jeg søger derfor 2 vær. 
lejebolig med altan på ca. 60 
kvm. og som er ubegrænset 
lejemål. Jeg forestiller mig en 
husleje på ca. kr. 5.500,- + 
varme. Jeg er stille og rolig, 
ikke-ryger og ordensmenne-
ske, som er vant til at passe 
godt på tingene. Kan du/I mon 
hjælpe?
Henv. 39 56 04 83

Klinikken 
har ferielukket

fra den 8.2. til og med 
23.2.-12

Peter von Scholten

 Bekendtgørelser

Sygeplejerske/so-su-ass. 
søges til lægepraksis

Dygtig, venlig og effektiv medarbejder, 
gerne med tidl. erfaring fra almen praksis, 

søges snarest til praksis i Herlev. 
Du kommer overvejende til at få sygeplejeopgaver. 

Timetal efter aftale dog. min 30.t. pr. uge

Skriftlig henvendelse: Bill.mrk. 4720
Herlev Bladet Herlev Bygade 39, 2730 Herlev
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 - Os med de flinkeste 
flyttemænd - prøv selv...

Se priser
www.vikkelsoflyt.dk
tlf. 26 200 203

Hækmosen 33 · 2730 Herlev

VikkelSøFlYT

Skrotpræmie!
Få 1.750 kr. for den 

udtjente bil.

Bagsværd
Jernhandel A/S

Brudelysvej 3-7, 
2880 Bagsværd

44 36 08 52
www.jern.dk

Trænk ApS, Carsten
. . . . . . . . . . . . 44 94 69 81

Anlægsgartnermester
CARSTEN TRÆNK ApS
Den kreative gartner
Japanske haver
Flisebelægning
vand i haven
Beskæring 
Vedligeholdelse

Tlf. 44 94 69 81· Bil 20 83 55 00
WWW. denkreativegartner.dk

Glarmester
Hulkvist ApS
DØGNVAGT

Vieholmen 9 
2740 Skovlunde
Tlf. 2217 1817
E-mail hulkvist@mail.dk

Al glarmester-
arbejde udføres!

Ring for uforpligtende tilbud!

TLF: 44 84 72 10     e-mail: @ .dk

Nu 30 års garanti
I forbindelse med tilbud på nyt tag,
giver vi GRATIS tageftersyn

• Salg af vinduer og døre
• Køkkenrenovering
• Tilbygninger og ombygninger www.gls-as.dk

Gorm Larsen & Søn  A/S
SNEDKER- & TØMRERFIRMA

gls-asgls ALT TØMRER- OG 
SNEDKERARBEJDE UDFØRES

HMJ Byg Aps
Gavlbakken 13

2730 Herlev
Tlf: 44 84 80 80

Mobil: 20 20 64 46
Fax: 44 84 80 88

e-mail: hmj@hmjbyg.dk

WWW.HMJBYG.DK

Herlev Ringvej 2C, 1. sal 
(ved Netto og Jyske Bank) 

2730 Herlev

Elevatorfaciliteter

ÅBEN 
FOR NYE PATIENTER

Ring og bestil din tid på 

44 94 70 10
dagligt mellem kl. 8.00 - 16.00

Tand        Tillid       Tryghed

Tandklinikken 
v/tandlæge 

Marianne Lundberg

Døgnvagt

26 70 90 71
Alle fabrikater

TJ Antenne- og
parabolservice

www.tj-antenne.dk

Hallunds

Vinduespolering
Private & Erhverv

Mobil: 40 57 72 02
Tlf. 44 94 14 10

KNIVE OG
SAKSE SLIBES

- mens du venter

HÆLEBARHÆLEBAR
Hæle & Nøgler

Herlev Bymidte Butikscenter
44 91 80 83

• Naturgas
• Kedler
• Varme
• Damp
• Sanitet
• Modernisering
• Tagarbejde
• Skifer, zink
• Ventilation
• Ejendoms-

vedligeholdelse

44 94 23 56
Biltlf.: 40 82 11 68

H.L. Schlicker I/S
v. Brdr. Mortensen

AUT.VVS-INSTALLATØR

Våbenstedvej 85
2730 Herlev

GULD · SØLV · URE
Herlev Torv 19 · 44 94 27 28

www.guldsmed-holmer.dk

HOLMER

GULD · SØLV · URE
Herlev Torv 19 · 44 94 27 28

www.guldsmed-holmer.dk

HOLMER

Eget værksted

JMLSnedker •Tømrer

Jørgen Lysemose

SPECIALE:
� Forsikringsskader
�Vinduesudskiftning
� Reparation & servicearb.
� Udskiftning af termoruder
� Tagrenovering

44 92 41 17

Din lokale snedker & tømrer
www.jml-snedker.dk

Murermester
MIKKELSEN 

ALT I 
MURERARBEJDE

26 27 79 09

A
p

S

Tangevej 2B • 2740 Skovlunde
murermester.mikkelsen@gmail.com

Sønderlundvej 4 • 2730 Herlev

44 84 08 70
21 24 42 70
e-mail: mure-godthaab@mail.tele.dk
www.godthaab-murermester.dk

Murermester
RENÉ GODTHÅB A/

S

� Nybygninger
� Tilbygninger
� Facade-

renovering
� Nye tage
� Tagrenovering

Romancevej 22 · 2730 Herlev

Søkvist 
el-anlæg

Aut. el-installatør
• Butik
• Hvidevaresalg
• El-arbejde
Herlev Torv 26 · 44 94 55 03

Ålekistevej 36
38 74 20 26

Frederikssundsvej 30 
38 19 10 26

44 84 10 46
Frits Esmark • Hanne Jakobsen

Birgitte Staffe • Gitte Christensen

Herlev Torv 4
Herlev Bymidte Butikscenter

Vi lægger vægt 
på kvaliteten

Alt tømrer - 
og  snedker-
arbejde udføres

• Nybyg • Ombyg  
• Reparation 

• Hovedentreprise

V. Lauridsen
Totalbyg ApS

Tømrer- og entreprenørfirma
Tværdiget 12 • 2730 Herlev 

www.vlt-byg.dk

Vi støtter Team Herlev

Så ring 44 94 34 12

K.C. Anlæg & entrepriCe
Alt i grAveopgAver & AnlægsgArtneri

3 Fundamenter til nybyg/tilbyg
3 Alle former for dræn/omfangsdræn
3 Kloakarbejde udføres af
    aut. kloakmester

Alt i flise-sten og anlægs - opgaver 

26 18 83 54
www.kcanlaeg.dk

ApS

44 94 19 50
Herlev Hovedgade 111

ApS

44 94 19 50
Herlev Hovedgade 111

www.herlevelektrikeren.dk
email: info@herlevelektrikeren.dk

• Antenne/Parabol
• Alt el-arbejde • Butik

Aut. Viasat, Boxer og Canal 
Digital forhandler

- Møderet for højesteret -
Vi er nu en del af 

Ret & Råd Advokater, med 
samarbejdende advokatkontorer 

i hele landet.
Erhverv - Familie - Bolig   

44 94 05 14

Advokaterne Munck & Rochat

Banegårdsvej 1, 2600 Glostrup (Hovedkontor)
Lyskær 3 CD, 2730 Herlev (efter aftale)

Tlf. 4494 0514 · Fax. 4494 0058 
munck@herlaw.dk

Advokaterne Munck & Rochat
- Møderet for højesteret -

Munck & Rochat er Herlevs ældste og største advokatkontor, 
grundlagt af landsretssagfører Niels Knudsen i 1949.  

 Vi er nu en del af Ret & Råd Advokater, med samarbejdende 
advokatkontorer i hele landet.

Erhverv - Familie - Bolig

   44 94 05 14
Banegårdsvej 1, 2600 Glostrup (Hovedkontor)
Lyskær 3 CD, 2730 Herlev (efter aftale)
Tlf. 4494 0514 · Fax. 4494 0058 · munck@herlaw.dk

- Møderet for højesteret -
Munck & Rochat er Herlevs ældste og største advokatkontor, 

grundlagt af landsretssagfører Niels Knudsen i 1949. 

Vi er nu en del af Ret & Råd Advokater, med samarbejdende 
advokatkontorer i hele landet.

Erhverv - Familie - Bolig   

44 94 05 14

Herlev 
Grundejerforening

Formand: Søren Aarup
www.herlev.parcelhus.dk 

Isolatør
Tømrer · Snedker

20 40 91 60
Lidsøvej 35, Herlev

Email: akj@akj-ts.dk

www.akj-ts.dk

topkapning
rodfræsning
træpleje og
beskæring
tlf. 2613 5307

David’s Træfældning

www.dareni.dk

EH Isolering I/S 
Aut. ISOVER indblæsningsfirma

Hulmur, etageadskillelse samt
udskiftning af døre og vinduer.
44 84 40 72              20 45 50 90

www.ehisolering.dk

Vesterlundvej 20
2730 Herlev

Døgnvagt 44 84 39 69

Malerfirmaet
TOM HANSEN

Herlev Bygade 78A

44 94 90 87

� Ejendomsvedligeholdelse

� Betonreparationer

� Forsikringsskader

� Renovering

� Flise-og klinkearbejde

� Diamantboring og skæring

Murermester & Entreprenør
Finn Andersen
44 94 84 96

e-mail: fa@finnandersen.dk
www.finnandersen.dk

Tandlægerne
Ulla Mørch & 

Danny Saabye

HERLEV RINGVEJ 2 C, 1. sal
ved siden af posthuset

www.sundherlevtand.dk

44 91 93 11

Amfelt
t a n d k l i n i k k e n

44 94 33 27
Bangs Torv • Herlev Hovedgade 127, 1

Tømrer/Snedkerfirma
CLAUS HOLMER

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde udføres.

Døre og vinduer.
Reparationer & 

Forsikringsskader
Ejendomsvedligeholdelse

Affugtning af vandskader
���HASTEOPGAVER���

44 84 30 24

www.clausholmer.dk

Medl. af Landsforeningen
Danske Anlægsgartnere

Henry Krogh og
Gunnar Søndergaard

Ledøjetoften 49  44 97 05 10

Rix Flytteforretning
Pakning  • Møbelopbevaring
44 91 00 88 • www.rixflyt.dk

KNUD OLSEN
VVS A/S

Turkisvej 1A - Herlev
Tlf. 44 94 01 86

•BLIK
•GAS
•VAND
•VARME
•SANITET m.v.

DØGN-
VAGT

Tilknyttet Ankenævnet
og Garantiordningen

advokat 
møderet for landsretten

ANNELISE 
SKJOLDAGER

44 500 544
skjoldager@herlevadvokaten.dk

Gl. Klausdalsbrovej 476
2730 Herlev

bus 69 +151+ 167+153E 
lige til døren ..og parkering

- Medlem af 
Danske Familieadvokater -

advokaterne
bangs torv

Arv - Bolig - FAmilie - erhverv

Advokat

Jørn Stove
Herlev Hovedgade 127, 1. sal

30 23 71 41
stove@advokat-stove.dk

Forbrugsforeningen 1886

DUPONT-Flytning A/S
- os med de rare flyttefolk

MØBELOPBEVARING
LAGERHOTEL

36 45 70 00
www.dupont-flytning.dk

Privat & erhverv
40 72 57 46
44 94 17 20

SERVICE
RENGØRING . VINDUESPOLERING

Hyldemorsvej 43  . 2730 Herlev
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Rengøring Vinduespolering

Malere

Tandlæger
Advokater

Antenner

Jernhandel

Låseservice

Skomagere

Blikkenslagere

Flytning

Glarmestre

Vinduespolering

Håndværk & Service 

VVS-Installatører

Træfældning

Elektriker

Isolering

Tandteknikere

Foreninger

Gartnere

Guld og Sølv

Murermestre

TømrermestreReklame

Vil du også ha’ en annonce
med på servicesiderne?
Denne annonce koster kun 896,50 kr.

FARVE PÅ DIN
ANNONCE?

RING 44 94 10 10

FARVE PÅ DIN
ANNONCE?

RING 44 94 10 10

FIND DIN LOKALE
ADVOKAT

HER...

FIND DIN LOKALE
GARTNER

HER...

BRUG EN LOKAL
HÅNDVÆRKER
Find det store udvalg på
Herlev Bladets Service-
sider, hver uge...

BRUG EN LOKAL
MALER !
Find det store udvalg på
Herlev Bladets Service-
sider, hver uge...

...så sørger vi for, at det blir’
formidlet på en effektiv og
enkel måde. Vi løser alle 
kommunikationsopgaver
lige fra brochurer, visitkort,
magasiner til websites, direct
mails m.m.

Bygade 39 · 2730 Herlev
www.herlevbladet.dk

44 94 10 10

-mere end bare en lokalavis...

Har du et

budskab...

Køb din annonce nu?
Denne annonce koster
kun 570,50 kr.

BRUG EN LOKAL
MALER !
Find det store udvalg på
Herlev Bladets Service-
sider, hver uge...

vind en kasse med 
pladderballeøl

konkurrence-vindere
I sidste uges konkurrencen har følgende hver vundet to billetter til 
6-dagesløbets fastelavnsfest på søndag den 5. februar:  

carsten Hansen, Sandbjergvej 9, 2740 Skovlunde, Harry Zintel 
Jensen, Blokhaven 11 st.mf., 2740 Skovlunde, karin Hansen, 
Kastagervej 25, louise sachse, Melissehaven 18A, charlotte 
kronborg, Tvedvangen 285, victor ingemann Jensen, Peberha-
ven 5 st.tv., Henriette alvennar lassen, Malurthaven 150, knud 
lynge, digestykket 61, michael profft, Stumpedal 22 og laila 
adelgaard, Avnedevej 8. 

Det rigtige svar i konkurrencen var, at Basim spiller til 6-dagesløbet 
den 5. februar. Og det vidste alle vinderne, som kan hente deres 
præmier på Herlev Bladet hurtigst muligt, da de giver adgang til 
seksdagesløbet søndag i denne uge.

»Øl smager godt, og så krummer det ikke i sengen«. Det er så 
sandt som det er sagt af d’herrer Monrad og Rislund, som blandt 
andet tilbage i 1986 udgave cd’en ’Øl er Gud’.

De to komikere har også leveret talrige morsomme øjeblikke og 
nye ord i deres sære univers ’Pladderballe’. Og nu er der nyt fra 
dem igen. Ikke en cd, ikke en sketch men en meget mere håndfast 
nyhed. En øl. Eller rettere sagt fire forskellige øl med navne fra 
deres univers. Hvem husker ikke Kalapøjser og Kakerlakpuler? Nu 
bliver disse udtryk genoplivet og tilsat god ølsmag sammen med 
versionerne Brodtgaard Basement Reserve og Monrad/Rislund 
Classic.

Øllene er brygget på det nye ’Pladderballe Bryghus’, som er op-
rettet af Bryggeriet Føniks i Næstved. Her er øllene brygget på 
’gammeldaws’ maner. De er ufiltrerede, upasteuriserede og efter-
gæret på flasken.

Nu kan en af vores læsere vinde en kasse med 12 flasker af 
øllene fra Pladderballe.  For at deltage i lodtrækningen skal 
du blot kunne svare på følgende spørgsmål: Hvad hedder 
Monrad og Rislunds univers, som det nye bryggeri er opkaldt 
efter? 

Send svaret til konkurrence@herlevbladet.dk eller Medie-
centret Herlev Bladet, Herlev Bygade 39, 2730 Herlev, så vi 
har det senest mandag morgen. Husk afsenderadresse og at 
mærke din besvarelse med ’ØL’. Vinderne offentliggøres i næ-
ste udgave af Herlev Bladet.

VIND

Billard, badminton, basketball og bordtennis.

Følg sporten i Herlev bladet
- hver uge
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Butikken er åben hele døgnet på www.danbo.nu

Så føler du dig hjemme

Ann. 220  · Forbehold for trykfejl. Så længe lager haves.

og andre gode tilbud

Ucreate Byggesystem 
Opstilling 1 med chaiselong og 
pufafslutning i sort semianilinlæder.
L 358 x B 218 cm.
Normalpris 19.239,-

Se de mange muligheder med Ucreate Byggesystem på www.danbo.nu

Diablo pendel
Ø 50 cm. Normalpris 1.999,-Udsalg

KØB NU 
BetAL FØrSt Om 

6 mdr. 
6 mdr. rente- og afdragsfrit 
Lån f.eks. 40.000 kr. i 6 mdr.

ÅOP 1,8%. Nominel rente 0,0%
Ansøg elektronisk på 

www.danbo.nu

Jensen royal 
elevation

topmadras med 40 mm XS-skum. 
ekskl. ben og gavl. 90 x 200 cm 10.250,- 

tA’ 2 StK. INKL. tOPmAdrAS Normalpris 
20.500,- Fås i flere størrelser og farver.

16.495,-
spar 4.005,-

2 stk. inkl. topmadras

16.999,-
spar 2.240,-

hjørneLæDersofa

4.999,-
spar  1.751,-

9.999,-
spar 2.464,-

12.999,-
spar 1.706,-

Mistral reol
Viste opstilling. 
Normalpris 14.384,-
nu 11.507,- Spar 2.877,-

Spar
20%

på hele 
MiStral 
Serien

Spar
20%
på Selection 
byggeSySteM

selection Byggesystem 
Chaiselong og hvilemodul i stof. 
Opstilling som vist, eksl. nakkepude. 
235x343 cm. Normalpris 23.024,-
nU 18.419,- spar 4.605,-

italiensk designet læder 
hjørnesofa
   i sort blød læder. Findes også spejl-
         vendt. Normalpris 19.999.-

14.999,-
spar 5.000,-

Vila læder 
hjørnesofa

med hvilemodul. 282 x 245 cm. Hvid 
eller sort læder. Normalpris 16.999.-

9.999,-
spar 7.000,-

Design selv

1.599,-
spar 400,-

 

Søndagsåbent
d. 5. februar kl. 10-15

herlev hovedgade 191 · 2730 herlev 
tlf. 44 84 50 01

hi volleyball

generalforsamling
afholder ordinær

Tirsdag den 28. februar kl 19.30
i klubrummet. 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Weekendturnering i badminton
BADMINTON. Herlev/Hjorten Badminton er i den kommende 
weekend vært for en såkaldt senior ABCD række turnering. Det 
foregår i Skinderskovhallen, og der spilles lørdag fra kl. 9 og søn-
dag fra kl. 10. Herlev/Hjorten stiller selv med ni A spillere, otte B 
spillere og to C spillere af de i alt 78 spillere, der er tilmeldt. 19 
klubber stiller til start. Senior A finalerne spilles søndag fra kl. 
11.30.                                                   rb

Basketherrer tabte vigtigt skridt
BASKETBALL. Herlev Baskets herrer i 2. division fik det som 
ventet svært i udekampen mod et af rækkens tophold Høbas. 
Nordsjællænderne vandt kampen sikkert med 86-56. Herlev, 
som ligger tredjesidst, kæmper om at blive i 2. division, og da de 
øvrige hold i bunden også tabte, er stillingen nederst i tabellen 
uændret. Herlev spiller hjemme onsdag i denne uge hvor mod-
standeren er rækkens tophold ubesejrede BMS.   rb

Et point fra oprykning til 3. div.
HÅNDBOLD. Herlev/Hjortens håndbolddamer er bare et enkelt 
point fra også på papiret at sikre sig oprykning til 3. division, 
men i realiteten er holdet klar til divisionshåndbold. Herlev/
Hjorten er 12 point foran nummer to i Kvalrækken Fremad Val-
by, og HIH har vundet samtlige 15 kampe hidtil. I weekenden gik 
det ud over bundholdet Tune IF, som i Herlev Hallen blev kørt ud 
af hallen med en HIH sejr på 30-15.                                   rb

Gymnaster til NM med landshold
TEAMGYM. Lørdag lykkedes det GHG’s ynglingedrenge i hold-
samarbejdet med Gladsaxe Teamgym at få udtaget gymnaster 
til det landshold som skal repræsentere Danmark ved de nor-
diske mesterskaber den 19.-22. april i Sverige. Drengegymna-
sterne som leverede en toppræstation er: Morten Sørensen, 
Christoffer Jørgensen, Kasper Mohr Christensen, Matias Serup, 
Anders Rydahl og Nikolaj O. P. Rasmussen.             rb

Plummer, Staal og Gyldal 
indvier ny squashhal

Skandinaviens største squashanlæg i Hjortespring

Dansk Squash Forbund kalder 
det for et nyt mega-center. 
Selv beskriver Herlev/Hjorten 
Squash sine nye faciliteter 
som imponerende. 

Fakta er i hvert fald, at Her-
lev kommer til at råde over 
Skandinaviens største squas-
hanlæg, når den nye squash-

hal i forlængelse af Skinder-
skovhallen bliver indviet på 
lørdag den 4. februar. 

Det sker med et program, 
der blandt andet byder på 
opvisningskampe mellem 
DR’s tidligere generaldirektør, 
Kenneth Plummer, der skal 
dyste mod topbossen hos 

Herlev/Hjorten Squash, Peter 
Gyde.

Kenneth Plummer er flere 
gange blevet dansk mester i 
old boys rækkerne og er for-
svarende dansk mester i +50, 
mens Peter Gyde er tidligere 
landstræner og landsholds-
spiller.

Man får imidlertid også 
lejlighed til at studere et par 
af de lokale ishockey-essers 
evner på squashbanen.  
Eagles-profilerne Kim Staal 
og Thor Dresler stiller nemlig 
også op til opvisningskamp - 
og det samme gør en række 

danske squash-topspillere.

Gyser om slutspil
Dagen byder også på en uhyre 
vigtig kamp for klubbens før-
stehold, som pt. ligger num-
mer fem i elitedivisionen og 
kæmper en hård kamp for at 
nå med i slutspillet.

Herlev/Hjorten Squash 
møder bundproppen Kolding 
med blandt andre landstræ-
ner Francesco Busi på hold-
kortet - en kamp som Herlev/
Hjorten skal vinde, hvis de 
skal gøre sig forhånbninger 
om en plads i slutspillet.

Herlev/Hjorten har 19 point  
- ét færre end Team Århus på 
den slutspilsgivende fjerde-
plads.

Selve klipningen af silke-
snoren, der i praksis markerer 
indvielsen, bliver foretaget af 
borgmester Thomas Gyldal 
Petersen klokken 13.

Der er fri adgang til arran-
gementet hele dagen.

Squash. Den nye squashhal bliver indviet på 
lørdag med silkesnor, elitedivisionsgyser, 
opvisningskampe med blandt andet Kenneth 
Plummer og Kim Staal samt mulighed for selv at 
prøve de nye baner.

PROGRAM FOR INDVIELSEN

Kl. 11.00
Elitedivisionskamp: Herlev - Kolding (1. kryds)

Kl. 13.00  
Borgmester Thomas Gyldal klipper silkesnoren til den nye 
squashhal

Kl. 13.15  
Opvisningskampe: 
Kenneth Plummer vs. Peter Gyde 
Kim Staal vs. Thor Dresler (Herlev Eagles)
Julie Dorn-Jensen vs. Bine Lind (elitedamer)
Jonas Görnerup vs. Arthur Jakobsen (tidligere topspillere)
Sabine Petersen vs. Nikolaj Petersen (unge talenter)

Kl. 15.00  
Elitedivisionskamp: Herlev - Kolding (2. kryds)

Hele dagen  
Instruktion for alle interesserede på de nye baner

Kilde: Herlev/Hjorten Squash

FAKTA

 Af Britt Spangsberg

Tennisherrerne 
er tæt på oprykning
Tennis. Herlevs bed-
ste tennisherrer vandt 
weekendens kamp i 
Serie 1 mod Hareskov/
Værløse, og kan selv 
afgøre oprykning.

I weekenden stod Herlevs 
bedste herrespillere overfor 
Hareskov/Værløse, og en sejr 
var påkrævet for stadig at 
have muligheden for at ende 
øverst i Serie 1.

Modstanderne bød dog 
Herlevspillerne op til dans, 
således så det længe ud til 
at både Martin Andersen i 1. 
herresingle og Jørgen Kristen-
sen i 2. herresingle ville tabe 
deres kampe, men de red beg-

ge stormen af, og vandt deres 
kampe i tre sæt.

Patrice Mahe vandt klart 
i tredjesingle, og da Søren 
Riel lidt uheldig måtte se 
sig besejret i sin kamp, var 
spændingen intakt inden de 
to afgørende doubler. De blev 
begge vundet, så den samlede 
sejr løb på 5-1. 

Spillerne har over vinteren, 
under ledelse af cheftræner 
Nicolai Olsen, arbejdet mål-
rettet med fysikken, hvilket 
blev belønnet i den meget 
jævnbyrdige holdkamp. 

I sidste runde får Herlev 
besøg af det øjeblikkelige top-
hold Rødovre, og Herlev kan 
vinde den kamp slutter Her-
lev på førstepladsen Serie 1.

 rb

Nu kan du prøve 
amerikansk fodbold

Herlev Rebels afholder åbent hus

Amerikansk fodbold. 
Herlev Rebels afholder 
Rookey Day på søndag 
for alle, som vil prøve 
spillet.

Måske har du set NFL i TV, og 
er blevet nysgerrig på spillet. 
I hvertfald er nu der mulig-
hed for at stifte nærmere 
bekendtskab med ameri-
kansk fodbold, når den lokale 
klub Herlev Rebels American 
Football Club inviterer alle til 
Rookie Day på søndag i klub-
ben ved idrætsanlægget ved 
Kildegårdsskolen, den gamle 
Hjortespring Skole

Klubben stiller udstyr, træ-
nere og førsteholdsspillere 
tilrådighed. Dagen vil blandt 
andet indeholde positions-
træning, og afsluttes med en 
rigtig kamp.

Flag-football præsenteres 
også, hvis man er til ameri-
kansk fodbold uden krops-
kontakt.

Arrangementet er åbent for 
omklædning fra kl. 12 ,og det 
eneste man skal medbringe 
er tøj til både indendørs og 
udendørs brug og et par fod-
bold sko.

Der trænes i tidsrummet 
fra 13 til 16.

 Af René Brohammer

ROOKIE DAY. Herlev Rebels inviterer til Rookie Day på søn-
dag, hvor alle kan prøve kræfter med amerikansk fodbold el-
ler flagfootball. Arkivfoto: Henrik Lüthcke

Har du en god 
historie fra 
sportens 
verden?

Send en mail til:
sport@herlevbladet.dk
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Børn tog jorden rundt
Der var fulde huse til forestilling lavet af 
de kommende skolebørn.
 Kultur side 18

Søndagsåbent den 5. februar!

herlev Bymidte Butikscenter -over 500 gratis parkeringspladser

Centret kl. 10.00 - 16.00 · Føtex kl. 10.00 - 17.00

- dit lokale indkøbscenter...

Spinning-Storm
6-dagesstemning i Kvicklybygningen

»Nu er der stemning og fest... 
pift, pift«. 

Den klassiske 6-dages vals 
drønede med jævne mel-
lemrum ud af højtalerne og 
blandede sig med heppende 
klapsalver, da Herlev Eagles i 
lørdags holdt spinningevent i 

den tidligere Kvicklybygning 
på Springvandstorvet.

Otte cykler med hver to ryt-
tere dystede om, hvem der 
kunne cykle længst på en 
time og dermed tjene penge 
ind til Herlev Eagles, som fik 
sponsorkroner for hver kørt 

kilometer. Samlet set blev der 
kørt næsten 80.000 kroner 
ind.

Tråde til Minogue og DR
Undervejs var der indlagte 
spurter, som veloplagt blev 
kommenteret af DR Sportens 
Carsten Ritter, der selv kom-
mer fra Herlev og i øvrigt er 
bror til Dennis Ritter fra TV2.

Bag DJ-pulten var en anden 
tidligere Herlev-dreng, Adam 

Powers. Han er i dag er en suc-
cesrig producer og har blandt 
andet skrevet sange for Kylie 
Minogue, Medina og Infernal.

Sled og sved
Dagens hårdeste tjans havde 
dog ubetinget rytterne, som 
sled og sved. Stærkest var 
Frederik Storm og Jeppe Hen-
riksen, som kørte stående i 
høje gear.

»Under opvarmningen tes-

tede vi, hvordan vi kunne hol-
de farten oppe bedst muligt, 
og det var ved at stå op. Vi er 
jo et par tunge drenge« sagde 
de samstemmende og stor-
svedende efter sejren.

Storm, der vejer 93 kg og 
Henriksen på 89 kg tilbage-
lagde 35,168 km på en time. 
Deres gennemsnitlige watt 
lå på 311, mens deres højeste 
registrering lå på 856 watt.

Til sammenligning kører 

cykelrytterne i Tour de France 
i gennemsnit med 230-240 
watt, oplyste Carsten Ritter. 
Det er vel at mærke set over 
et helt Tour de France-forløb, 
og at dømme efter ansigtsku-
lørerne og de drivvåde trøjer, 
var det nok ikke lige en Alpe 
d’Huez-etape, der var kræfter 
til efter en time på spinning-
cyklerne for fuld damp.

 Af Britt Spangsberg

SEJRE PÅ FLERE NIVEAUER. Jeppe Henriksen og 
Frederik Storm (foto til venstre) kunne fejre sej-
ren med champagne, mens Tanja Gjerlufsen fra 
Blomsterfeen jublede over, at kun ishockeyher-
rerne havde distanceret hende og makkeren fra 
Fitness.dk. Imens kunne borgmester Thomas 
Gyldal Petersen genoprette de hårdt prøvede væ-
skedepoter, mens han studerede resultatet på 
storskærmen, hvor publikum undervejs kunne 
følge stillingen. Alle fotos: Henrik Lüthcke

KONCENTRERET TRÅD. Der 
blev lagt mange kræfter i pe-
dalerne samtidig med at der 
blev holdt øje den løbende 
stilling. Her er det fra ven-
stre Kim Staal og hans spin-
ningmakker Tomas Sinisalo 
samt veteranen Jesper Duus.

VINDERINTERVIEW. Jeppe Henriksen (tv) og Frederik 
Storm indrømmede over for Carsten Ritter, at det havde 
været hårdt på spinningcyklen.

SlutStillingen efter en timeS Spinning

1. Jeppe Henriksen / Frederik Storm, Eagles 35,168 km
2. Kim Staal / Tomas Sinisalo, Eagles   34,339 km
3. Ivan Puncochar / Jesper Duus, Eagles 33,282 km
4. Jonas Sass / Andreas Sabroe, Eagles 33,358 km
5. Blomsterfeen / Fitness.dk  31,305 km
6. Ken Frost / Thomas Gyldal Petersen 31,113 km
7. BG Property Management / MTB Tours 30,093 km
8. Marie Henriksen / Christine Andersen, Ish. 28,545 km

FAKTA

event. Frederik Storm og Jeppe Henriksen var 
langt foran forfølgerne, da Herlev Eagles holdt 
spinningevent i Fengerbygningen i lørdags.
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Gratis kundeparkerinG i Gården

Tempur Slide back elevaTion
Incl. Cloud 19 cm madrasser. 2 stk. 90 x 200 cm. Vejl. 35.996,-

2 stk. 90 x 200 cm
23.999.-

Wonderland accapella konTinenTal   
Dobbeltfjedrende kontinental seng med vendbare madras-
ser. LFK fjedersystem nederst og øverst zoneinddelt Pocket 
Standard fjedersystem. Topmadras H 7 cm med 40 mm welun 
miljøskum. Leveres i 3 fastheder. Normalpris inkl. 13 cm sokkel. 
Vejl. 16.890,-

køb nu Spar 6.891
9.999.-

nyhedaupinG avS boXmadraS (beGrÆnSeT anTal)
Boxen er konstrueret på en spiralbund, der giver optimal 
ventilation.
Boxen er dobbeltfjedret med mini-bonnel og DPPS® pocketfjedre.
Topmadrassen Prestige wash giver sengen ultimativ komfort.
Vejledende Pris: 32.750,-   Vælg imellem 2 stk. 90x210 el 2 stk. 
100x210cm

køb nu Spar 10.000,-
22.750.-
 Fx. 2 stk. 90x210 cm

Tempur daY elevaTion
1 Stk Tempur DAY sengeramme Hvid. 180x200
2 Stk Tempur Cloud 19cm madrasser 90x200
2 Stk Stærke 28 lamels elevationer 90x200
Vejledende pris: 29.493,-

køb nu Spar 6.494,-
22.999.-

unique pockeT boXmadraS
5-zonet Pocket fjedre boxmadras. Top-
madras med 40 mm latex eller Celsius. 
Hårdhed: Medium eller fast.
80/90x200 før pr. stk. 4.499,-

2 stk. 5.999,-
90 x 210 før pr. stk. 4.999,-  

2 stk. 6.999,-
120/140x200 før 6.699,- 

4.699,-
køb nu Spar op til 2.999,-

køb nu Spar 7.995,-

unique pockeT elevaTionSÆT  
2 stk. Unique madrasser pocket. 2 stk. 
Latex toppe 6 cm tyk. 2 stk. Unique 
elevationer med møbel stof. Excl. ben. 
80/90x200. Vejl. 16.994,-

9.999,-

køb nu Spar 8.995,-

Supreme mulTipockeT boX madraS  
Dobbeltfjedrende m. 150 stk. bonnell/ 504 stk. 5-zonet multiPocket 
fjedre/m2. Polstret m. 25 mm Latex vaskbar topmadras m. 40 mm 
latex eller Celsius. En boxmadras I super kvalitet. Hårdhed: 
Medium/fast.  Excl ben. 2 Stk 80 x 200 eller 90 x 200 mm.
Vejl. 19.998,-

10.999,-

Wonderland lenTo 302 elevaTion
Elevationssæt med justerbar fasthed ved hoften. 2 kraftige motorer. 
Automatisk nakkeløft ved justering af hovedende. Vendbar madras 
med pocket fjedre. Topmadras H. 6 cm. 30 mm welun kerne. Leveres 
i 3 hårdheder. Før 28.810,-

2 stk. 90x200 cm

køb nu Spar 10.811,-
17.999.-

Temprakon air pude
Yder god fast støtte samt 
trykaflastning, temperatur 
regulerende overflade. Super 
ventilerende.

IntroprIs
499.-nyhed

rinGSTed moSkuS dYne
Super lækker helårs dyne med bære evne over 11.
Ass. modeller. Før pris 
op til 1599,-

135 x 200 cm
899.-

135 x 220 cm
999.-

halv prIs
999.-

dunlopillo SelecTion 600 boX elevaTion
Selection 600 er en luksuriøs boxelevation, der har 4 indbyg-
gede motorer. Trådløs betjening.  Polstret med et eksklusivt 
møbelstof. (Begrænset antal)

spar 28.999,-
34.999.- Temprakon medium dun dYne

Tempratur regulerede dun 
dyne med små ubetydelige 
små fejl. Før 1999,-

SøndaGSåbenT 

d. 5. februar 

kl. 11.00-16.00
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Partnerskab�har�givet�35�nye�
praktikpladser
Uddannelse.�TEC Her-
lev har nydt godt af en 
frivillig partnerskabs-
aftale mellem Dansk 
Byggeri og Herlev 
Kommune. Den sikrede 
sidste år 35 nye prak-
tikpladser.

Flere steder i landet er der 
indført sociale klausuler, hvor 
virksomheder er forpligtede 
til eksempelvis at ansætte et 
antal praktikanter, når de får 
en kommunal opgave.

I Herlev har man valgt en 
anden løsning. Her har Herlev 
Kommune og Dansk Byggeri 
indgået en partnerskabsaf-
tale, der bygger på dialog og 
samarbejde, hvor indsatsen 
for at skaffe praktikpladser 
koordineres.

Og det virker tilsyneladen-
de. I hvert fald har partner-
skabet skaffet 35 nye praktik-
pladser siden partnerskabet 
blev indgået for halvandet år 
siden.

»Omkring halvdelen af lan-
dets kommuner har indført 
sociale klausuler, og det går 
ud over det frivillige ansvar og 

gør, at virksomhederne ofte 
venter med at ansætte til de 
ved, om de har fået opgaven« 
konstaterer Niels Tholstrup, 
chefkonsulent hos Dansk 
Byggeri, som blandt andet af 
den grund er stor tilhænger af 
partnerskabet fremfor sociale 
klausuler.

Partnerskabstræf
Sidste tirsdag blev der holdt 
et såkaldt partnerskabstræf 
på Københavns Tekniske Sko-
le (TEC) på Marielundvej.

Her blev resultaterne af 
partnerskabet kommente-
ret i taler fra blandt andre 
borgmester Thomas Gyldal 
Petersen, som fremhævede, 
at partnerskabet havde sørget 
for, at 38 unge uden praktik-
plads nu var reduceret til blot 
tre unge.

Under partnerskabsarran-
gementet, hvor TEC-eleverne 
kunne netværke med en 
lang række håndværksme-
stre, blev der underskrevet 
to praktikaftaler mellem to 
Herlev-drenge og to lokale 
tømrerfirmaer.

Succes for samarbejde mellem Dansk Byggeri og Herlev Kommune 

PRAKTIKAFTALER. Tirsdag i sidste uge kunne to Herlev-drenge sætte deres underskrifter på ansættelseskontrakter med lo-
kale håndværksmestre, som sikrer dem en tømreruddannelse. Fra venstre er det Tømrermester Morten Lissberg fra firmaet af 
samme navn og hans lærling Mikkel Johansen. Derefter er det Nickolaj Rasmussen, der starter i lære hos Morten Bruhn hos 
A&C Byg i denne uge. Foto: Henrik Lüthcke Af Britt Spangsberg
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Sag 27400091

Herlev - Rybjerg Alle 19
Dejlige villa i Mørkhøj
Meget velholdt og har en flot
tilstandsrapport. Stort lækkert
køkken med spiseplads. Nyere
energiruder ca. 10 år gamle. Stor
lys vinkelstue med udgang til dejlig
vestvendt have. God 1. sal bygget i
1980.- 4 gode værelser. Hyggelig
brændeovn i stuen. Badeværelse
på 1. sal og gæstetoilet i
stueetagen. Kort afstand til bl.a.
daginstitutioner, skole, gymnasium,
indkøb og bus. 20 min. til
Rådhuspladsen i København. 

2.795.000/140.000Pris/Udb.
15.200/13.189Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
9.001/7.920 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
152

Grund
m²
616

Rum /
Værelser

7/7

Opført /
Ombygget
1934/81

Kontakt tlf. 44570330

5

Sag 27400139

Herlev - Septembervej 225
Nyrenoveret ejendom i Mørkhøj
Ejendommen på hele 141 m² er
perfekt til børnefamilien der ønsker
en indflytningsklar bolig. Huset var
oprindeligt 74 m² og fik i 2004 en
tilbygning på 67 m². Det er blevet
gennemrenoveret og har en pæn
tilstandsrapport.  Huset indeholder
stort og flot badeværelse med stor
bruseniche, 4 gode soveværelser.
Der er stort åbent køkken der går
ud i en stor stue med et rigtig godt
lysindfald. Fra stuen er der udgang
til en god solrig have.  
BEMÆRK PRISEN

2.695.000/135.000Pris/Udb.
15.920/13.228Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
7.045/6.190 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
141

Grund
m²
641

Rum /
Værelser

5/5

Opført /
Ombygget
1939/05

Kontakt tlf. 44570330

NY PRIS

4

D

Sag 27400096

Herlev - Vejringevej 19

Flot villa med lavt varmeforbrug til den store børnefamilie 
Flotte istandsatte kvm med en fantastisk flot have beliggende i børnevenlige
omgivelser Ejendommen indeholder 6 værelser, 2 nyere badeværelser,
lækkert åbent køkken fra 2005. En ejendom du blot kan flytte ind i.

3.750.000/190.000Pris/Udb.
22.050/19.018Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
12.377/11.014 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
193

Grund
m²
768

Rum /
Værelser

8/6

Opført /
Ombygget
1948/98

Kontakt tlf. 44570330

3

Er du klar til 
at tage den 

rigtige 
beslutning?

Klik ind på
edc.dk/januar

Vind gavekort og espressomaskiner
Kom ind i butikken eller klik ind på 
edc.dk/januar og bestil et gratis 
Salgstjek senest den 1. marts 2012. Så 
deltager du samtidig i konkurrencen om 
et gavekort til punkt1 på 10.000 kr. og 15 
stk. Dolce Gusto espressomaskiner 
til en værdi af i alt 22.500 kr.

Sag 27400098

Skovlunde - Toftholmvænget 12
Stor ejendom
med mange værelser

Bolig m²
176

Grund m²
790

Rum / vær.
5/5

Opf.
1968

2.995.000/150.000Pris/Udb.
18.304/15.876Brt./Nt.

Kontakt tlf. 44570330

5

Sag 27400104

Herlev - Cellovej 36
Perfekt beliggenhed
 i musikkvarteret

Bolig m²
145

Grund m²
1000

Rum / vær.
5/4

Opf.
1962

2.995.000/150.000Pris/Udb.
16.967/14.792Brt./Nt.

Kontakt tlf. 44570330

6

Sag 27400128

Skovlunde - Skovbyvej 2B
Meget hyggelig og 
velholdt ejendom

Bolig m²
93

Grund m²
713

Rum / vær.
4/4

Opf.
1956

2.795.000/140.000Pris/Udb.
17.419/14.659Brt./Nt.

Kontakt tlf. 44570330

6

Sag 27400070

Herlev - Hjortespringvej 71

Gode grunde til at se denne dejlige villa
Meget pæn og velholdt villa i et plan. Åbent velholdt køkken. God lys stue
mod haven. Dejlig udestue. Gæste toilet samt stort badeværelse med
sauna. 3 gode soveværelser.

2.250.000/115.000Pris/Udb.
13.698/11.878Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
7.842/7.038 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
106

Grund
m²
736

Rum /
Værelser

4/4

Opført /
Ombygget
1956/64

Kontakt tlf. 44570330

5

Sag 27400138

Herlev - Ørslevvej 4
Fantastisk
beliggenhed

Bolig / kælder 
109/60

Grund m²
965

Rum / vær.
4/4

Opf.
1964

2.995.000/150.000Pris/Udb.
18.177/15.730Brt./Nt.

Kontakt tlf. 44570330

6

Sag 27400043

Herlev - Vejringevej 26
Velholdt 1 plans
villa i Hjortespring

Bolig m²
134

Grund m²
740

Rum / vær.
5/4

Opf. / omb.
1950/67

2.750.000/140.000Pris/Udb.
16.683/14.491Brt./Nt.

Kontakt tlf. 44570330

4

D

Sag 27400115

Herlev - Hattekæret 20
Indflytningsklar 
1 plans villa

Bolig m²
151

Grund m²
776

Rum / vær.
4/3

Opf.
1966

3.495.000/175.000Pris/Udb.
20.444/17.417Brt./Nt.

Kontakt tlf. 44570330

4

D

Sag 27400099

Herlev - Rybjerg Alle 84
Huset til den moderne familie
Perfekt 1 plans villa til
børnefamilien. Efter husets
tilbygning i 2001 er huset ideelt
indrettet med forældreafd. og
børneafd. Godt indrettet køkken
med god bordplads og amerikansk
køleskab. Dejlig lys og stor stue
med brændeovn. Forældreafd.
med stort sovevær. og walk-in
closet. Børneafd. m/2 gode vær.
Pænt badevær. m/brus og
gulvvarme. Disponibelt rum
m/vaskesøjle. Lækker udestue
med trægulv og termotag.

2.795.000/140.000Pris/Udb.
15.587/13.570Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
9.111/8.115 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
124

Grund
m²
607

Rum /
Værelser

4/3

Opført /
Ombygget
1940/01

Kontakt tlf. 44570330

6

Sag 27400102

Herlev - Borgerdiget 21
191 m² luksus og kvalitetsvilla
Villaen fra 2008 findes kun i denne
ene udgave, da sælgerne selv har
stået for planløsningen med øje for,
hvad især mange børnefamilier
efterspørger. Ejendommen har en
god beliggenhed og hører til
Lindehøjskolens distrikt.
Indeholder børneafdeling med 2
rummelige børneværelser samt
badeværelse med stor bruseniche.
Lækkert åbent Svane køkken med
kogeø og rigtig god plads. Rigtig
dejlig ugeneret solrig terrasse og
have.

5.195.000/260.000Pris/Udb.
28.129/22.834Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
16.261/12.802 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
191

Grund
m²
780

Rum /
Værelser

4/3

Opført

2008
Kontakt tlf. 44570330

2

Kobbervej 8
2730 Herlev
44 57 03 30

EDC er hovedsponsor for Team Danmark KOM GODT VIDERE
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Sag 27400075

Herlev - Lidsøvej 11
Unikt Skagenhus i romantisk stil
Denne smukke ejendom fra 2002
oser af romantik og hygge, men er
samtidig moderne og stilren.
Byggestilen kender vi fra 1920´erne
med vingetegl, bondehusvinduer,
gesimser på gavle og facader,
kviste og inde i huset stuklofter og
høje træpaneler. Huset ligger godt i
et eftertragtet villakvarter med
gå-afstand til Lindehøjskolen eller
Herlev Privatskole. 18 hullers
golfbane. Nyd naturen ved Smør-
og Fedtmosen. Du må ikke snyde
dig selv for at se denne ejendom!

4.495.000/225.000Pris/Udb.
24.613/21.192Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
10.769/10.098 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
152

Grund
m²
772

Rum /
Værelser

5/4

Opført

2002
Kontakt tlf. 44570330

3

Sag 27400073

Herlev - Havlykkevej 13

Ejendom med sjæl og god plads til 
Ejendommens historie går helt tilbage til 1918 hvor der var marker og
plantager i Herlev og huset var gartnerbolig. Nogle af de gamle træer er
bevaret på grunden. Huset er blevet renoveret og moderni- seret gennem
årene.

3.595.000/180.000Pris/Udb.
21.363/18.576Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
11.997/10.845 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig /
kælder m²
166/101

Grund
m²

1580

Rum /
Værelser

6/6

Opført /
Ombygget
1918/99

Kontakt tlf. 44570330

3

Sag 27400140

Herlev - Lillegårds Alle 75

Se her - gør et godt køb!
Ideel 1 plans villa til børnefamilien eller førstegangskøberen. Attraktiv
beliggenhed, stille og roligt og med sol i haven hele dagen. I området finder
du skole, børnehaver og Dagli´Brugsen. Mulighed for at bygge til.

1.895.000/95.000Pris/Udb.
11.633/10.200Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
6.840/6.231 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
101

Grund
m²
591

Rum /
Værelser

3/3

Opført /
Ombygget
1934/70

Kontakt tlf. 44570330

4

D

Sag 27400150

Herlev - Rørløkken 13

Indflytningsklart UNIC-119 hus med nyere tag
Her behøver I ikke bekymre jer om standen, men kan bare flytte lige ind.
Enderækkehuset ligger godt med gå-afstand til naturen ved Sømosen,
Netto på Tvedvangen og tæt til Lindehøjskolen. Lyst køkken m/spiseplads.
Gæstetoilet og badevær. m/brus er flot og velholdt. Skøn lys stue med
brændeovn. Stort sovevær. (opr. 2 vær.) og et vær. Det er nemt at reetablere
3 vær. Solrig terrasse og baghave. Tag og naturgas fra 2008.
Lavenergiruder. Carport og udhus.

2.695.000/135.000Pris/Udb.
15.444/13.356Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
9.227/8.097 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
107

Grund 
m²

378 m²

Rum/
Vær.
4/3

Opf.

1968

Kontakt 
Tlf.

44570330

NYHED

3

Sag 27401123

Herlev - Klausdalsbrovej 308

Bud ønskes senest d. 24/2 - 2012
Har du hænderne skruet rigtig på eller ønsker at bygge ny lækker villa har
du her mulighed for at gøre en rigtig god handel. Nedrivning og nyopførelse
af 170 m² bolig, der skal være fysisk påbegyndt inden 1 år efter
overtagelsen.

995.000/50.000Pris/Udb.
5.945/5.248Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
2.946/2.839 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig /
kælder m²

130/40

Grund
m²

1045

Rum

4

Opført

1913
Kontakt tlf. 44570330

NYHED

TILBUD
ØNSKES

7

Sag 27401146

Herlev - Snehvidevej 11

Flot ejendom i Eventyrskvarteret 
Ejendommen er beliggende i det eftertragtede Eventyrskvarter. Der er tæt til
bymidten, offentlig transport, børneinstitutioner, skoler, indkøbsmuligheder
m.m. Der er endvidere ikke langt til grønne, naturskønne områder. 
Helt bestemt et besøg værd! 

1.795.000/90.000Pris/Udb.
10.660/9.475Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
6.174/5.750 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig /
kælder m²

116/69

Grund
m²
800

Rum /
Værelser

5/5

Opført

1927
Kontakt tlf. 44570330

NYHED

0

Sag 27460338

Herlev - Emtedalen 42

Velholdt ½ dobbelthus med fuld kælder
Her får I muligheden for at købe et dejligt ½ dobbelthus med fuld kælder i
Eventyrkvarteret. Huset appelerer til et par der ønsker god plads eller til den
mindre børnefamilie. Alt fremstår pænt og velholdt. Skal ses!

2.895.000/145.000Pris/Udb.
16.735/14.624Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
9.394/8.537 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig /
kælder m²
123/123

Grund
m²
500

Rum /
Værelser

3/2

Opført /
Ombygget
1973/79

Kontakt tlf. 44570330

NY PRIS

4

D

Et stærkt lokalt team - med landsdækkende fordele
Kontakt os og få et gratis Salgstjek. Vi finder køberen til din bolig i hele Danmark.

Allan Wittig
Afd.leder, statsaut. 
ejendm., MDE

Louise Bang-Andersen
Statsaut. ejendm., MDE
Sagskoordinator

Rasmus Sandberg
Weekendvagt

Anne Hjorth
Statsaut. ejendm., 
MDE

EDC Poul Erik Bech
Kobbervej 8 • 2730 Herlev

Tlf. 44 57 03 30 • 274@edc.dk

Kobbervej 8
2730 Herlev
44 57 03 30

EDC er hovedsponsor for Team Danmark KOM GODT VIDERE
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Herlevs billigste lejemål
Kun kr. 5.900,- pr. måned 

for 280 kvm kælder
Beliggende Ellekær 5 i Herlev

www.billigelokaler.dk
Henvendelse: 25 28 70 90

#

Overvældende 
interesse for nye boliger

Almenbolig+ på Gl. Klausdalsbrovej

Efterspørgslen på nye, lejede 
rækkehuse i Herlev er meget 
stor. Det må være konklusio-
nen efter fristen for at skrive 
sig op til en bolig i Teglværks-
haven på Gl. Klausdalsbrovej 
udløb.

324 potentielle lejere har 
nemlig ansøgt om at komme i 
betragtning til en af de i alt 60 
familieboliger, der ventes klar 
til indflytning omkring den 1. 
september 2012.

Dermed er interessen fra et 
informationsmøde i efteråret, 
hvor mere end 100 dukkede 
op, blevet mere end bekræf-
tet.

3B, der står bag byggeriet, 
behandler ansøgningerne i 
løbet af februar og trækker 
lod blandt de ansøgere, der 
opfylder kriterierne for at 
flytte ind. Fællesnævneren 
for kriterierne er, at lejerne 
skal være indstillede på, at de 
selv skal være med til at pas-
se og vedligeholde boligerne 
og udearealerne.

Skal selv holde rent
Netop egenindsatsen er det 
dominerende karakteristika 
ved konceptet bag Almenbo-
lig+.

Det er nemlig primært 

afdelingsbestyrelsen og bebo-
erne selv, der kommer til 
at stå for driften af den nye 
boligafdeling.

Beboerne skal blandt andet 
sørge for at holde udearea-
lerne rene og vedligeholde 
både dem, bygningerne og 
boligerne.

Digital kommunikation
Det er også afdelingen, der 
skal sørge for, at reglerne om 
beboerdemokrati bliver over-
holdt, og at al korrespondan-
ce indbyrdes og med 3B fore-
går digitalt.

Det er dog 3B’s medarbej-
dere, der servicerer og ved-
ligeholder fx varme- og ven-
tilationsanlæg, ligesom de 
sørger for at holde tagnedløb 
rene, reparerer og udskifter 
tagbelægning og sørger for 

den lovpligtige snerydning på 
brandveje.

Rejsegilde i næste uge
Byggeriet i Teglværkshaven 
på Gl. Klausdalsbrovej skri-
der hastigt frem og på onsdag 
den 8. februar er der rejsegil-
de på det ene af to Almenbo-
lig+ projekter i Herlev.

Det andet er Enebærstien 
på Hjortespringvej mellem 
Birkholm Kirkegård og Lær-
kegårdcentret, hvor Herlev 
Boligselskab opfører 36 fami-
lieboliger efter Almenbolig+ 
principperne.

 Af Britt Spangsberg

Teglværkshaven. 324 har skrevet sig op til de 
nye Almenbolig+ familieboliger på Gl. Klausdals-
brovej.  Kun 60 af dem får lov til at flytte ind.

Radon kan øge risiko for kræft
BOLIG. Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart 
som findes i jorden. Hvis der er meget radon i jorden under ens 
bolig er risikoen for at udvikle lungekræft større. På hjemme-
siden www.radonguiden.dk kan man læse mere om radon og 
tjekke hvor stor risikoen er, der hvor man bor. I Herlev er jorden 
klassificeret som 2, den midterste risikoklasse. Men det betyder 
også noget om man har kælder og hvor gammelt huset er.          co

Herlev har ikke 
så mange 
boliger til salg

I top-ti over færrest boliger til salg

Boligmarkedet. Der er 
mange boliger til salg 
i Danmark, men Herlev 
er blandt de kommu-
ner med færrest boli-
ger til salg i forhold til 
antallet af ejerboliger.

Der er rigtig mange boliger 
til salg i Herlev i øjeblikket. 
Ifølge www.edc.dk er der 123 
boliger med et ’til salg-skilt’ i 
kommunen. 

Siden 2004 er antallet af 
boliger til salg steget fra 
omkring 50 boliger til nu over 
100, viser tal fra Realkreditrå-
det. Men faktisk er Herlev et 
af de steder i landet, som har 
ganske få boliger til salg i for-
hold til kommunens samlede 
antal ejerboliger. 

Man bor længere i en villa
I de kommuner med flest til  
salg-skilte, så skal man kun 
passere 12 huse på en villavej 
inden man støder på et skilt. 
På en villavej med 100 boli-
ger betyder det, at otte huse 
vil være sat til salg, mens den 
samme villavej i Herlev kun 
vil have tre huse til salg.

De færre til salg-skilte kan 

skyldes en forholdsvis lav lig-
getid og så betyder boligsam-
mensætningen også noget.

»I snit bor man i en villa 
17-20 år før den sælges, mens 
ejeren af en lejlighed i gen-
nemsnit kun bor i ca syv år«, 
siger Jan Nordmann, kommu-
nikationschef i Edc. 

København er således på 
listen over flest til salg-skilte. 
I København er der 2.209 lej-
ligheder til salg og 509 villaer 
og rækkehuse. Altså rundt 
regnet fire lejligheder for hver 
villa til salg.

I Herlev ser regnestykket 
helt omvendt ud. Her er der 
ifølge www.boligsiden.dk 19 
lejligheder til salg og 97 vil-
laer og rækkehuse. Altså fem 
villaer for hver lejlighed. 

 Af Christina Otzen

...i snit bor 
man i en villa 17-20 
år før den sælges...

HeR eR deR fæRResT BOligeR Til salg

Kilde: www.edc.dk

FAKtA

Kommune

Halsnæs
Albertslund
Tårnby
Allerød
Ballerup
Brøndby
Greve
Herlev
Egedal
Vallensbæk

Antal 
ejerboliger

8.914
3.817
9.167
6.687
7.606
4.594

12.547
4.095

12.240
4.289

Heraf 
til salg

216
93

226
176
222
137
376
123
377
133

Svarer til 
en ud af

41
41
41
38
34
34
33
33
32
32

PRES PÅ LEJERLIStE. Langt over 300 har skrevet sig op til de nye lejeboliger i ’teglværkshaven’ ved Herlev Privatskole mellem 
haveforeningerne på Gl. Klausdalsbrovej og Klausdalsbrovej. Illustration: 3B

bs/Foto: Henrik Lüthcke

ISEN KAN ENDNU IKKE 
BÆRE. Rundt omkring i Her-
lev er der masser af søer, der 
ligger og frister til en geval-
dig glidebanetur. Det er imid-
lertid ikke andre end ænder 
og andre småfugle, der kan 
bevæge sig ud på isen.
Herlev Kommune laver lø-
bende målinger af isens tyk-
kelse på følgende tre søer: 
søen i Hospitalsparken, 
Lidsøen og Lindbjerg Sø ved 
stien mellem Borgerdiget og 
Vindebyvej.
Først når isen er 13 cm tyk, 
må den betrædes, og når det 
sker, vil der bliver sat skilte 
op.
Indtil da er det ifølge politi-
bekendtgørelsen forbudt at 
færdes på isen.

FÆRDSEL PÅ ISEN FORBUDt
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JORDBJERGVEJ 16 GOD UNDERETAGE

Herlev Villa

FANTASTISK VILLA MED SUPER KÆLDER/UNDERETAGE! Huset fremstår
indflytningsklart, hele vejen igennem. Beliggende på rolig villavej i Herlev,
tæt på offentlig transport og Herlev Bymidte, hvor man finder alt fra A-Z.
Haven fremstår ligeledes meget velholdt og nem at holde.

Kontant/Udb.: 2.995.000/150.000
Brutto/Netto: 17.098/14.360

Bolig m²: 107
Værelse: 4
Byggeår: 1955
Sag: 260-11HW034

Grund m²: 1.048
Kælder m²: 80
Garage: 18
Energi: C

TVEDVANGEN 20

Herlev Villa

Her er et af de meget eftertragtede enderækkehuse på Tvedvangen belig-
gende for enden af lukket vej på meget stor og velplejet solrig grund. Byder
bl.a. på lækkert spisekøkken i eksklusive materialer samt stor stue med
udgang til meget stor vestvendt terrasse og den velholdte have.

Kontant/Udb.: 2.825.000/145.000
Brutto/Netto: 16.754/14.610

Bolig m²: 107
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1963
Sag: 260-11KJ028

Grund m²: 890
Garage m²: 24

Energi: D

SEPTEMBERVEJ 104

ÅBENT HUS: SØNDAG 5/2 KL. 11:30 - 11:50

Herlev Villa

Så er dit drømmehus kommet til salg. Huset er beliggende i et meget bør-
nevenligt kvarter. Det har virkelig mange muligheder og man er ikke i tvivl
om at der er passet på det! Ligeledes fremstår haven rigtig flot.

Kontant/Udb.: 3.177.000/160.000
Brutto/Netto: 17.875/15.436

Bolig m²: 149
Værelse: 6
Byggeår: 1940/99
Sag: 260-11HW035

Grund m²: 644
Kælder m²: 18
Garage: 31
Energi: D

SEPTEMBERVEJ 51

ÅBENT HUS: SØNDAG 5/2 KL. 12:00 - 12.20

Herlev Rækkehus

indeh.: God entré, pænt køkken med spiseplads, stor og lys stue med ud-
gang til velholdt have. 1 salen byder på 1 soveværelse og 2 gode børnevæ-
relser samt et gæstetoilet. Badeværelset ligger på reposen. Der er loftrum
og en mindre kælder.

Kontant/Udb.: 2.197.000/110.000
Brutto/Netto: 12.622/10.864

Bolig m²: 106
Værelse: 4
Byggeår: 1957/73
Sag: 260-11KJ003

Grund m²: 267

Energi: F

KAGSÅVEJ 119

ÅBENT HUS: SØNDAG 5/2 KL. 12:30 - 12:50
FLOT TILSTANDS-

RAPPORT

Herlev Rækkehus

God entré, pænt køkken, dejlig lys stue, mindre værelse i forbindelse med
stuen, gæstetoilet, på 1 salen finder man 2 gode værelser, pænt badevæ-
relse. Kælder med 1 stort værelse, opbevaringsrum, bryggers med bad og
vaskemaskine.

Kontant/Udb.: 2.395.000/120.000
Brutto/Netto: 13.570/12.063

Bolig m²: 107
Værelse: 4
Byggeår: 1970
Sag: 260-11HW008

Grund m²: 243
Kælder m²: 59

Energi: C

VINGETOFTEN 286

ÅBENT HUS: SØNDAG 5/2 KL. 13:00 - 13:20

Herlev Villa

Fantastisk velholdt gårdhavehus. Nu er et af de eftertragtede gårdhavehu-
se til salg, huset er et enderækkehus med skøn fri udsigt til grønne områ-
der.

Kontant/Udb.: 2.495.000/125.000
Brutto/Netto: 14.698/12.980

Bolig m²: 101
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1967
Sag: 260-11KJ033

Grund m²: 197
Udhus m²: 8

Energi: E

ÅLBROVEJ 15B PÅ MINDRE 
VEJ

Herlev Villa

Villa med charme i hyggeligt lille område. Her finder du denne murer-
mester villa med flotte pudset facade og godt tag. Boligen indeholder bl.a.:
stue med højt til loftet og spisestue med udgang til det lille men velindret-
tede køkken.

Kontant/Udb.: 2.993.000/150.000
Brutto/Netto: 17.944/15.282

Bolig m²: 126
Stue/Vær: 2/4
Byggeår: 1906/00
Sag: 101611K

Grund m²: 720

Energi: D

GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 479B

ÅBENT HUS: SØNDAG 5/2 KL. 12:00 - 12:20

Herlev Villa

Indflytningsklart ½ dobbelthus på ugeneret grund i Hjortespring.
 Boligen, som fremtræder yderst velholdt med nyt køkken og bad, er belig-
gende tilbagetrukket fra Gl. Klausdalsbrovej, for enden af en privat vej på
ugeneret grund med sydvestvendt solrig have.

Kontant/Udb.: 2.650.000/135.000
Brutto/Netto: 14.837/12.599

Bolig m²: 105
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1977
Sag: 260-11KJ026

Grund m²: 759

Energi: C

HEDELYNGEN 20

ÅBENT HUS: SØNDAG 5/2 KL. 11.00 - 11.20

Herlev Villa

I stille villaområde ligger denne villa, som er 1 ud af 6 ens byggede huse fra
1969. Huset fremstår generelt i oprindelig stil men velholdt og med den
flotteste og mest velholdte have. Her får du den perfekte beliggenhed for
hele familien.

Kontant/Udb.: 2.995.000/150.000
Brutto/Netto: 17.023/14.918

Bolig m²: 122
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1969
Sag: 103211KJ

Grund m²: 748
Udhus m²: 7
Carport: 18
Energi: E

OKTOBERVEJ 27

ÅBENT HUS: SØNDAG 5/2 KL. 13:00 - 13.20

Herlev Villa

I den stille ende af Oktobervej ligger dette flotte istandsatte hus. Huset er
gennem det seneste år istandsat fra ende til anden med nyt el, naturgas-
fyr, badeværelse, vinduer mv.
 Her får du et dejligt billigt hus i Mørkhøj. NB: Huset ligger på lejet grund.

Kontant/Udb.: 2.100.000/105.000
Brutto/Netto: 13.503/11.660

Bolig m²: 103
Stue/Vær: 1/2
Byggeår: 1967
Sag: 260-12KJ038

Grund m²: 600

Energi: D

ULLASVEJ 12

ÅBENT HUS: SØNDAG 5/2 KL. 12.30 - 12:50

Bagsværd Villa

Attraktiv beliggenhed på stille vej i Aldershvilekvarteret tæt på Bagsværd
sø ligger denne gule murstensejendom på stor ugenert grund. 
Der er tæt til natur, skole, indkøb samt transport. Fremstår velholdt men
der må forventes tilpasning af ejendommen til nutidige ønsker og krav.

Kontant/Udb.: 3.450.000/175.000
Brutto/Netto: 20.825/18.060

Bolig m²: 99
Stue/Vær: 2/2
Byggeår: 1953
Sag: 260-11KJ036

Grund m²: 1.163
Kælder m²: 61
Garage: 17
Energi: F

EDERLANDSVEJ 47A

Herlev Villa

I det meget attraktive Eventyrkvarter ligger denne ideel anpart. Grundarea-
let som er angivet er for begge boliger - denne boliger råder over ca. ½ de-
len. Huset er nykalket og har mange småsprossede velholdte vinduer.

Kontant/Udb.: 2.349.000/120.000
Brutto/Netto: 13.827/11.035

Bolig m²: 90
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1920/82
Sag: 102611KJ

Grund m²: 1.125
Udhus m²: 36

Energi: E

danbolig Herlev
 · Herlev Torv 5E, 2730 Herlev · Tlf. 4447 6060 · herlev@danbolig.dk · www.danbolig.dk
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Stort åbent hus 
arrangement 

søndag d. 5. februar 2012

Se tiderne på den enkelte ejendom

Kont.  3.395.000
Udbet.  170.000
Brutto  20.333
Netto 17.204

Bolig m2   156
Grund m2   792
Kælder m2  0
Stuer/vær.  1/4

Byggeår 1952/2006
Sagsnr. 13101100

dyreheGNet 46 i SKovlUNde
På en af Skovlunde Syd bedst beligg. hjørnegrunde ligger denne 
super flotte familiebolig. Ejd. har fra 2006 og frem gennemgået en 
større ombygning og fremstår i dag i indflytningsklar stand.

Rummelig familiebolig, lækkert Invita-køkken/alrum. 2 badevæ-
relser. Niveauforskudt planløsning. Højloftet kælder/underetage. 
Det eftertragtede ”Pige-kvarter”.

Kont.  2.995.000
Udbet.  150.000
Brutto  17.976
Netto 15.345

Bolig m2   143
Grund m2   654 
Kælder m2  91
Stuer/vær.  1/5

Byggeår 1956/74 
Sagsnr. 13101012

aNNavej 8 i SKovlUNde

Hyggelig begynderbolig, mulighed for 4 soveværelser. Skøn stue 
med udsigt over haven. Ugeneret beliggenhed, moderniseret 
køkken og bad. Tæt til skole, indkøb og S-station.

Kont.  2.295.000
Udbet.  115.000
Brutto  13.695
Netto 12.219

Bolig m2   116
Grund m2   714
Kælder m2  0
Stuer/vær.  2/2

Byggeår 1960/2006
Sagsnr. 13101082

NiSSedaleN 62 i SKovlUNde
Hyggelig bungalow, stor stue med brændeovn. Mulighed for 
ekstra værelse. Nyere naturgas, anvendelig kælder. Istandsæt-
telse må påregnes.

Kont.  1.695.000
Udbet.  85.000
Brutto  10.515
Netto 9.829

Bolig m2   134
Grund m2   615
Kælder m2  49
Stuer/vær.  2/2

Byggeår 1955/84
Sagsnr. 13101090

GræSvaNG 20 i SKovlUNde

Praktisk indrettet villa, skøn gårdhave. Pænt badeværelse med 
kar. Dejlig stor stue, 4 gode værelser. Tæt på natur, S-tog, indkøb 
mv. Beliggende i landsby idyl.

Kont.  2.695.000
Udbet.  135.000
Brutto  16.279
Netto 13.948

Bolig m2   164
Grund m2   790
Kælder m2  0
Stuer/vær.  2/4

Byggeår 1914/71
Sagsnr. 13101018

Gl. SKovlUNdevej 23a i SKovlUNde

Velholdt murermestervilla i 2 plan. Op til store, grønne områder. 
3-4 soveværelser. Nyere køkken, stue med brændeovn. Skøn 
hjørnegrund.

Kont.  3.195.000
Udbet.  160.000
Brutto  19.333
Netto 16.728

Bolig m2   187
Grund m2   821 
Kælder m2  0
Stuer/vær.  1/4

Byggeår 1965/75
Sagsnr. 13101081

BirKeeNGeN 100 i SKovlUNde

218 m2 til den pladskrævende familie. Fantastisk familiebolig, 
super beliggenhed. Velegnet til 2 familier. Nyere badeværelser, 
nyere køkkener. Tæt til skole, indkøb og parker.

Kont.  3.295.000
Udbet.  165.000
Brutto  19.562
Netto 16.630

Bolig m2   109
Grund m2   800 
Kælder m2  109
Stuer/vær.  2/6

Byggeår 1969 
Sagsnr. 13101077

hjUlByvej 10 i SKovlUNde

Spændende villa i forskudte plan med stort køkken/alrum. Nyere 
tag. Nyere badeværelser. Naturgasopvarmet. Meget attraktivt 
område.

Kont.  2.995.000
Udbet.  150.000
Brutto  18.438
Netto 15.790

Bolig m2   113
Grund m2   900 
Kælder m2  40
Stuer/vær.  1/3

Byggeår 1959/90
Sagsnr. 13101069

hårByvej 10 i SKovlUNde
Rummelig Myresjö villa. 3 store værelser, stort spisekøkken. Bad-
værelse med kar og brus. Dejlig vinkelstue. Roligt og børnevenligt 
område.

Kont.  2.695.000
Udbet.  135.000
Brutto  16.365
Netto 14.279

Bolig m2   137
Grund m2   706 
Kælder m2  0
Stuer/vær.  1/3

Byggeår 1967
Sagsnr. 13101017

hjUlByvej 13 i SKovlUNde

Velholdt villa ved byparken, 4 soveværelser, nyere køkken, lys 
vinkelstue, moderniseret badeværelse.

Kontant 3.195.000
Udbetaling 160.000
Brutto 18.932
Netto 16.067

Bolig m2 126
Grund m2   713
Kælder m2 0
Stuer/vær.  1/4

Byggeår 1957/1962
Sagsnr.    13101084 

elleKildevej 56 i SKovlUNde

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 11.30

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 12.30

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 11.30

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 11.00 åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 13.00

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 13.00

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 12.30 åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 12.00

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 12.30

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 14.00

Beligg. i det attraktive Skovlunde Syd, er denne utraditionelle 
og særdeles spændende 3-længede ejendom.Til ejd. hører god 
garage, solrig udestue, solterr., hyggelig gårdhave og nem have.

Kont.  3.495.000
Udbet.  175.000
Brutto  20.107
Netto 17.621

Bolig m2   160
Grund m2   709 
Kælder m2  0
Stuer/vær.  1/4

Byggeår 1957/73 
Sagsnr. 13101002

åByvej 7 i SKovlUNde

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 12.00
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Præsentabel murermestervilla. Tilladelse til bolig/erhverv. Mu-
lighed for indretning af 4 sovevær. Stor teenageafdeling m/egen 
indgang. 268 velfung. kvm + udestue. Flot gammelt haveanlæg.

Kont.  2.995.000
Udbet.  150.000
Brutto  18.413
Netto 16.105

Bolig m2   135
Grund m2   916
Kælder m2  135
Stuer/vær. dis 2/2/2

Byggeår 1954/85
Sagsnr. 1310996

SletteBjerGvej 9 i BallerUp

BallerUp 

tlf: 44 61 25 25    www.lc-bolig.dk

Statsaut. ejendomsmægler MDE
Bybuen 4
2740 Skovlunde

tlf: 44 61 25 25    www.lc-bolig.dk

Statsaut. ejendomsmægler MDE
Bybuen 4
2740 Skovlunde
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Suverænt beliggende begynderhus i det eftertragtede Skovlunde 
Syd. Ejendommen har nyistandsat kælderetage, men lidt moderni-
sering generelt må påregnes.

Kont.  2.495.000
Udbet.  125.000
Brutto  15.545
Netto 13.357

Bolig m2   88
Grund m2   728
Kælder m2  88
Stuer/vær.  2/2

Byggeår 1968
Sagsnr. 13101097

BraNdSByvej 23 i SKovlUNde

Flot murermestervilla, istandsat underetage. Lækkert spa-
badeværelse. 3 gode soveværelser, dejligt åbent køkken. Skøn, 
ugeneret have.

Kont.  3.495.000
Udbet.  175.000
Brutto  20.908
Netto 15.653

Bolig m2   125
Grund m2   800
Kælder m2  63
Stuer/vær.  1/3

Byggeår 1953/97
Sagsnr. 1310915

tåreGårdSvej 20 i BallerUp

BallerUp 

Velbeliggende ét-plans villa med den rigtige beliggenhed i 
Skovlunde Syd. Fremstår generelt velholdt, men trænger til en 
opdatering. Velplejet for- og baghave. God garage.

Kont.  2.195.000
Udbet.  110.000
Brutto  13.767
Netto 12.181

Bolig m2   89
Grund m2   752 
Kælder m2  0
Stuer/vær.  1/3

Byggeår 1961
Sagsnr. 13101110

lUNdaGervej 32 i SKovlUNde
Begynderbolig i Sømosekvarteret. Indeh. bl.a. 3 soveværelser, 
spisekøkken, karbadeværelse og hyggelig stue. Istandsættelse må 
påregnes. Skøn og solrig grund.

Kont.  1.995.000
Udbet.  100.000
Brutto  12.557
Netto 10.887

Bolig m2   90
Grund m2   552 
Kælder m2  0
Stuer/vær.  1/3

Byggeår 1961
Sagsnr. 13101106

åleGårdSvej 27 i SKovlUNde

Super spændende villa. Et hav af gode værelser. Stort lyst køkken/
alrum, fantastisk teenagerafdeling. Nyt naturgasfyr. Hyggelig og 
børnevenligt område.

Kont.  2.895.000
Udbet.  145.000
Brutto  17.742
Netto 15.653

Bolig m2   271
Grund m2   951
Kælder m2  0
Stuer/vær.  4/7

Byggeår 1964
Sagsnr. 13101089

havrevej 2 i SmørUm
Lys og rummelig familiebolig. Plads til den store børnefamilie. 
Nyere Svanekøkken, store, gode fællesrum. Rolig og hyggelig 
grund og have. Skønt beliggende tæt ved Hareskoven.

Kont.  3.595.000
Udbet.  180.000
Brutto  21.645
Netto 18.639

Bolig m2   176
Grund m2   725
Kælder m2  0
Stuer/vær.  2/6

Byggeår 1970
Sagsnr. 13101073

traNemoSevej 54C i eGeBjerG/BallerUp

BallerUp

Super velholdt familievilla med ekstra store vær. Ejd. har i 1998 gennemgået en større om- og tilbygning, hvor køkken og badeværelser 
blev moderniseret. Opvarmes med naturgasanlæg fra 2003.

liNdeeNGeN 93 i SKovlUNde

Kont.  3.395.000
Udbet.  170.000
Brutto  20.168
Netto 17.239

Bolig m2   159
Grund m2   634 
Kælder m2  0
Stuer/vær.  1/4

Byggeår 1972/98
Sagsnr. 13101091

Superflot og eksklusivt rækkehus med smagfuldt tilvalg. Ejendom-
men fremstår overalt i indflytningsklar stand og er bestemt for 
den kræsne køber. 

Kont.   2.895.000
Udbet. 145.000
Brutto 17.146
Netto 14.738

Bolig m2  118
Grund m2 160
Kælder m2 0
Stuer/vær. 1/3

Byggeår 2007
Sagsnr. 13101104

SømoSeparKeN 44 i BallerUp    

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 11.00

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 14.30

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 11.30

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 13.00

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 14.30

SmørUm

Liebhaverbolig udover det sædvanlige, smuk og gennemført 
stil. Stort landkøkken, 2 badeværelser. Stor garage og skønt 
haveanlæg.

Kont.  4.195.000
Udbet.  210.000
Brutto  24.841
Netto 20.721

Bolig m2   172
Grund m2   828
Kælder m2  0
Stuer/vær.  1/4

Byggeår 1830
Sagsnr. 13101072

liljevaNGSvej 9 i måløv

måløv

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 15.00 åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 14.00

Fantastisk familiebolig. Nyere tagbelægning, nyere naturgasfyr. 
2 badeværelser. Dejligt haveanlæg. Attraktivt villakvarter. 

Kont.  2.995.000
Udbet.  150.000
Brutto  18.441
Netto 15.928

Bolig m2   156
Grund m2   775
Kælder m2  0
Stuer/vær.  2/3

Byggeår 1970
Sagsnr. 13101056

aSKeeNGeN 8 i SKovlUNde
Villa til pladskrævende familie. Nyere HTH køkken. Separat 
børne- og forældre afdeling, 5 store værelser. 2 rummelige 
badeværelser. Dejlig stor stue med brændeovn.

Kont.  2.595.000
Udbet.  130.000
Brutto  16.185
Netto 14.239

Bolig m2   185
Grund m2   800 
Kælder m2  0
Stuer/vær.  2/5

Byggeår 1962/66
Sagsnr. 13100972

ejByvej 44 i SKovlUNde

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 14.00 åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 12.00

Charmerende rødstensvilla, spændende planløsning. Gennem-
gået større modernisering. Dejligt åbent køkken. Lys vinkelstue 
med brændeovn. Høj og lys kælder.

Kont.  2.495.000
Udbet.  125.000
Brutto  15.436
Netto 13.097

Bolig m2   86
Grund m2   710
Kælder m2  30
Stuer/vær.  1/3

Byggeår 1955
Sagsnr. 13101074

SaNdBjerGvej 49 i SKovlUNde
åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 13.30

åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 13.30åBeNt hUS SøNdaG 5. feBrUar Kl. 14.30

NYHED NYHED
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Forsikringsskader?
- alt i autoskader - service 
- rustarbejde - mekanisk arbejde
- autoruder og stenslag
- gratis lånebil ved forsikringsskader

Herlev Autoopretning 
ved Ole Hansen
(Tidligere Din Bilpartner)
Romancevej 35, Herlev

44 91 22 40
fax 44912242 · autoopret@gmail.com

kørekort
MedleM af dansk kørelærer Union

Herlev Bymidte køreskole

www.hbts.dk   44 92 24 24
lovpakke 7995,-

borgens køreskole

39 66 80 89

kørekort til bil
borgens.dk

Næste hold starter
7.-13. februar og 7. marts 

Weekend kurser for
Generhverv og erhverv

Mørkhøjvej 67
Søborg Hovedgade 33

 Køreskoler

SKROT-bileR
KøbeS!

Vi giver 2000,- 
Nye & brugte dæk sælges/mont.
Ring til os på: 40 97 80 95

Også åbent i weekenden !

DRAGO AUTO
 Generatorvej 27 • 2730 Herlev

kørekort til
Alm.  bil • trAiler • motorcykel • generhverv • erhverv

trailer
9. februar

kl. 19.00-22.15

Næste hold 
8. marts

MC-kursus
6. marts 2012
kl. 19.00-22.15
Åben for tilmelding

Bil
6. februar

kl. 17.00-20.15
afteNhold (6 uger)

erhverv/geNerhverv
13. februar

kl. 17.00-20.15

www.wonsbek.dk

Medlem 
af DKU $

lovpakke
Bil 9995,-

mc 7995,-

44 91 19 09

JM KØRESKOLE
Jens Marsbøll

Rødhættevej 12 B, Herlev
44 91 91 00

Mobiltlf. 40 89 91 00

Kørekort?
Altid stort udbud af 

køreskoler i Herlev Bladet

Hertz Biludlejning 
flytter til Herlev
Erhverv. Hertz’ hoved-
kontor flytter i denne 
uge fra det indre 
København til Vasekær 
i Herlev.
Efter 40 år på Vester Farimags-
gade i hjertet af København 
flytter den danske admini-
stration af verdens største 
biludlejningsselskab, Hertz, 
til Herlev i denne uge.

Hovedkontoret og de admi-
nistrative medarbejdere 
rykker ind i nye lokaler på 

Vasekær - tæt ved ’McDonal-
ds-krydset’ - hvor de kommer 
til at dele adresse med Volvo 
Danmark og Icopal Danmark.

»Vi har i længere tid ledt 
efter et passende nyt domi-
cil til vores hovedkontor, og 
nu har vi endelig fundet det 
helt rigtige« fastslår Maj-Britt 
Bonnesen, Operations Mana-
ger hos Hertz.

Hertz har eksisteret i 93 år 
og har i dag 8.500 kontorer i 
150 forskellige lande..

 Af Britt Spangsberg

Rekord bilsalg trods 
lille december-fald
Statistik. Årets sid-
ste måned solgte lidt 
mindre end december 
2010, men 2011 blev 
det bedste år længe. 

Den særlige duft af en ny bil 
er lidt ubeskrivelig, og ikke 
færre end 169.386 fik den sær-
lige snuse-oplevelse sidste år, 
oplyser branche-organisatio-
nen De Danske Bilimportører, 
som dermed kunne konsta-
tere det bedste år for bilsalget 
nogensinde.  Dermed slog det 

danske bilsalg den hidtidige 
rekord fra 1986 med 588 styk. 

Eneste lille skår i glæden 
var  en lille tilbagegang i 
december, hvor bilsalget faldt 
med 1,2 pct. i forhold til sam-
me måned i 2010. 

Branchen forventer et for-
nuftigt salg i 2012, men næp-
pe rekord.

»Det er 26 år siden, at der 
sidst blev sat rekord, så vi for-
venter ikke umiddelbart, at vi 
kan slå nye rekorder i 2012«, 
siger Bent Mikkelsen, admi-
nistrerende direktør for De 
Danske Bilimportører.  jøn

Fiat 500 i ny udgave
Fejring. Den lille 
bil-darling udsendes 
i udgave  nummer 
10.000 i Danmark. Det 
markeres med endnu 
en special-udgave. 

Danskerne har lært at elske 
den nye udgave af Fiat 500. 
Og ikke bare det. De har også 
lært at købe den, faktisk er 
nummer 10.000 på danske 
nummerplader på vej ud.  Det 
runde tal markeres med end-
nu en specialudgave af bilen, 
Fiat 500 TwinAir Limited Edi-
tion by Abarth. Dermed kan 
fartglade Fiat-entusiaster for-
vente et såkaldt ’By Abarth-

kit’ med en stribe detaljer 
hentet fra Fiats motorsports-
division Abarth. 

Den sporty specialudgave 
har stor hækspoiler, sorte 16 
tommers alufælge med logo, 
sideskørter i Abarth-stil, sorte 
fartstriber på fronthjelmen, 
røde covers på sidespejlene 
samt sportspedaler. Og mon 
ikke alt det nok skal overbe-
vise nogle?  

SELVTILLID. Den relancerede 
Fiat 500 er blevet højt elsket i 
Danmark. Nu fejres nummer 
10.000 med udsendelsen af 
en specialudgave.  PR-foto. 

 Af Jørgen Nielsen

Volkswagen i miljø-strategi
Indsats. Den tyske bil-
fabrik vil gøre produk-
tionen af personbiler 
25 pct.  mere miljøskå-
nende. 

’Think Blue’. Sådan lyder et 
nyt program for Volkswagen, 

der fastlægger nogle miljø-
strategier for produktionens 
energiforbrug, skrotning, 
vandforbrug og udledning af 
CO2.  Derved skal miljøbelast-
ningen reduceres med 25 pct., 
oplyser Volkswagen. 

I forvejen har Volkswagen 
haft en såkaldt 2018-strategi, 
men med de nye klimamål vil 

man tage et yderligere skridt, 
der altså nu handler om selve 
bilproduktionen. 

Think Blue-koncept
’Think Blue’ er navnet på det 
samlede koncept, som også 
handler om, at forbrugerne 
selv skal have indflydelse på  
udledningen af CO2. 

En nyåbnet Volkswagen-
fabrik i Chattanooga, Tennes-
see har som den første bil-
fabrik i verden modtaget en 
LEED-certificering, Leaders-
hip in Energy and Environ-
mental Design. 

SÆRLIG STRATEGI. Miljøindsatsen skal fremmes under Volkswagens særlige Think Blue-koncept, som nu også handler om 
selve produktionen.  PR-foto. 

 Af Jørgen Nielsen
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Her får du råd til at male SILVER
LUKSUS
Vægmaling 10
Flot kalkhvid maling med
ekstrem dækkeevne. Nem
at påføre så resultatet bliver
� ot. Anvendes i stuer og
værelser. Rengøringsvenlig.
Kan tones gratis i utallige farver.

SPAR

400,-

498509 liter
kun

HERLEV afd. • Herlev Bygade 18  • 2730 Herlev • Tlf.: 36 85 85 09 • www.roverkob.dk

Herlev Hovedgade

Herlev Hovedgade

Herlev Hovedgade
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Herlev Bygade
Herlev Bygade
Herlev Bygade

Forbehold for trykfejl. Tilbuddene er gældende til lørdag d. 10. september 2011. 

8950
10 stk. kun

UDLEJNING

GULVLAK
Acryl silkemat er en ekstra
hård vandig lak, der
udmærker sig ved
en stor slidstyrke og
har en stor slidstyrke.

GLASVÆV/FILT 1. sortering.

SILVER
LUKSUS
Træ og metal 50
Halvblank vandbaseret
maling til træ og metal
inden/ udendørs.
Extra dækkeevne
med super� ot
halvblank  nish.

54950
2 x 2,25 liter

SPAR

54950 SILVER
LUKSUS
Vægmaling 25
Helt enestående robust
maling til køkken,
bryggers, vådrum. 
Extra dækkende
og giver en � ot
silkeblank  nish.

59850
9 liter

SPAR

400.-

FAXE
GULVSÆBE
Få � otte gulve med
Faxe gulvsæbe.
Vælg mellem hvid
eller natur.

2 x 5 liter

21900

SPAR

150.-

79850
2 x 9 liter

SPAR

700.-
TRADITIONAL
Væg 5 mat
Væg og loftmaling, hvor
der bliver stillet høje krav
til kvaliteten.
Rigtig god dækkeevne
og � ot  nish.

DANA
LETSPARTEL
Medium. Til bredspartling af
vægge og lofter. Super
let og nem at spartle
og slibe på.
v/10 spande er
prisen 79,50.

v. 25 meter.  Pr. meter 695
Grundet glas� lt/
glasvæv

FLYTTEKASSER
SENIOR
55,6 x 37 x 36,9

VÆVFYLDER/
KLÆBER
DANA vævfylder

DANA vævklæber

15950
10 liter kun

13950
15 liter kun

Tæpperenser

5000
Leje pr. døgn

Tapetafdamper

1000
Leje pr. døgn

Woodboy
Polérmaskine

2500
Leje pr. døgn

STUK

Fra                      pr. meter495

SPAR

25%KÆMPE
UDVALG

SPAR

20%
RADIATOR-
SKJULERE
Forny dit hjem hurtigt
og billigt.

795Miljøvæv
v. 25 meter.  Pr. meter

295Glas� lt
v. 25 meter.  Pr. meter

Flex girafsliber

2500
Leje pr. døgn

Gulvsliber m/kantsliber

5000
Leje pr. døgn

Industri-
støvsuger

2500
Leje pr. døgn

64950
2 x 4,5 liter

SPAR

450.-

10000
6 stk.

SPAR

7750
SPRAYMALING
Vælg mellem
alle
farver.

8500
10 liter

Forbehold for trykfejl. Tilbuddene er gældende til lørdag d. 11. februar 2012. 
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Foredrag om sensitivitet
UNDERVISNING. Enkle metoder til at håndtere sensitivitet og 
overstimulering vil flyde i en lind strøm fra lærer og performer 
Ulla Steenvinkel i et foredrag i Medborgerhuset mandag den 13. 
februar klokken 19. Foredragsholderen er også kendt som bør-
nenes Tante Andante, foreningen Filmpaletten med mere, og 
det er hendes egen historie, der vil blive berettet denne aften 
med HSP Foreningen som arrangør. Entré er 50 kroner.            jøn    

Charlotte Weitze til kulturaften
PRÆSTEBRO KIRKE. Onsdag den 29. februar klokken 19.30 kan 
man møde den 37-årige forfatter Charlotte Weitze til en kul-
turaften i Præstebro Kirke.  Weitze debuterede i 1996 med novel-
lesamlingen Skifting, og hun er især kendt for en slags magisk 
realisme om mennesker i hverdagsagtige situationer, der møder 
ting, som er lidt mere fantastisk end det normalt er muligt. Der 
er gratis entré, men salg af kaffe og kage i pausen.          jøn      

Bisgaard fyldte 80 år
FØDSELSDAG. Tidligere skoledirektør i Herlev Kommune Niels 
Jørgen Bisgaard kunne fejre sin 80 års fødselsdag den 22. janu-
ar 2012. Niels Jørgen Bisgaard har gennem årene skrevet eller 
bidraget til en lang række bøger om pædagogik og undervisning. 
Derudover er han ansvarlig for senioruniversitet under AOF i 
Herlev - en opgave han også har påtaget sig for den kommende 
aftenskolesæson.    bs

Byens organister går 
sammen om koncert
Musikevent. Fire 
organister kan høres 
ved samme koncert i 
Præstebro Kirke søn-
dag den 5. februar
Anette Ipsen Holm fra Præ-
stebro. Bjarne Kiel fra Herlev. 
Torsten Mariegaard fra Birk-
holm. Og Roberto Schmidt fra 
Lindehøj.  Herlevs fire organi-
ster, som man måske er vant 

til at høre i de enkelte kirker, 
men nok ikke sammen. Den 
chance er der, når der arran-
geres et organisttræf i Præ-
stebro Kirke søndag den 5. 
februar klokken 15. 

Tysk, fransk og dansk
Tysk, fransk og dansk musik 
kommer til at lyde denne 
eftermiddag. Nemlig de store 
de store tyske komponister 
Johan Sebastian Bach, Diet-

rich Buxtehude og Nicolaus 
Bruhns.  Fransk musik af 
Leon Boëmann og Alexandre 
Guilmant. Og endelig Dan-
marks nationalkomponist 
Carl Nielsen samt en repræ-
sentant for den unge genera-
tion, Jesper Madsen, der døde 
i 1999 kun 42 år gammel. 

ROBERTO SCHMIDT FRA LINDEHØJ KIRKE. Møder sine tre lokale kolleger til organisttræf i Præstebro Kirke søndag den 5. fe-
bruar klokken 15.  Arkivfoto: Henrik Lüthcke. 

 Af Jørgen Nielsen

orgaNisttræf

i Præstebro Kirke søndag 
den 5. februar klokken 15

Med de lokale organister 
Roberto Schmidt, Torsten 
Mariegaard, Bjarne Kiel og 
Anette Jepsen Holm. 

FAKTA

Vores kære far, svigerfar og farfar

Frede Lund Johansen
H 17. 02. 1922     = 14. 01. 2012

Mona
Erik, Hanne, Max, Christian og Mike

Bisættelsen har fundet sted 
En særlig tak til Plejehjemmet Lille Birkolm 

for god og kærlig pleje

 Dødsfald

En smuk afsked er et godt minde
Lad os sørge for alt det praktiske uanset om du 
vælger kirkelig eller borgerlig bisættelse/begravelse. 

Vi kommer gerne hjem til dig.

Træffes personligt  
døgnet rundt på  

4494 8501

HERLEV
BEGRAVELSESFORRETNING

3. generation siden 1935 • Lotte & Lars Søgaard
Mørkhøjvej 139 · 2730 Herlev · www.begravelse-herlev.dk

Alt i gravsten
levering til alle kirkegårde

Ved hjælp af EDB er vi i stand til, at 
vise gravstenene med inskription.

Kom ind og få et foto af den 
færdige sten med hjem.

Skovsten
Plænesten
Ru natursten
Monumenter

Glostrup Stenhuggeri
Skolevej 4, ved Glostrup Kirke

43 96 18 06

Herlev stenHuggeri
Udstilling: Hyrdindestien

Værksted: Herlev Hovedgade 82-86 i gården
Telefon: 30 95 55 95

Frederikssundsvej 280

38 28 02 01
- Husum ved Føtex

Brønshøj Kirkevej 1

38 28 02 55
- Brønshøj ved kirken

Vi træffes døgnet rundt og aftaler 
gerne et møde i hjemmet

Henning ChristensenHenning Vinløv-Hansen

Vores allesammens kære

Jens Thurø Arends            
H 27. april 1955   = 21. januar 2012

Elsket og savnet 
Familien 

Bisættelsen har fundet sted

Vores elskede mor,
mormor, svigermor og søster

Marianne Dorrit Lykke Paaske
H 2. december 1953        = 26. januar 2012

Elsket og savnet

Pia, Dennis, Sofus, Ludvig, Preben og Keld

Bisættelsen finder sted fra Herlev Kirke 
tirsdag den 31.  januar kl. 13.00

Mariannes ønske var INGEN blomster, 
i stedet ønskede hun, at man ville betænke 

kræftens bekæmpelse.
www.mindegave.dk 

 
Vores højt elskede kone, 

mor, svigermor, dejlige mormor og oldemor

Alice Birte Marie Olkjær
H 13. januar 1934    = 26. januar 2012

elsket og savnet

Henning og familie

Bisættelsen finder sted fra Mørkhøj Kirke 
fredag den 3. februar kl. 11.00

Vores elskede mor

Annelise Ulsing
”Mama Jazz”

H 18. april 1940   = 26. januar 2012
er stille sovet ind

På familiens vegne
Kim og Pia

Bisættelsen finder sted fra Herlev Kirke 
torsdag den 2. februar kl. 14.00
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I forbindelse med bisættelse og begravelse
sørger vi for at aftale tid med præst,
bestilling af kapel, kiste, rustvogn,

de nødvendige attester, kistedekoration,
udsmykning af kirke og kapel, 

trykning af salmer og annoncer.

Lundgren’s
Begravelsesforretning

Herlev Hovedgade 104 • Herlev
Lige ved Ringvejskrydset

Begravelse & Bisættelse

v/Henrik Lundgren
Jeg kommer gerne 
i Deres hjem og 
træffer de fornødne aftaler.
Træffes hele døgnet

44 94 66 96
www.begraves.dk

	Gudstjenester
																																																																																																																																																											

	 Fra	den	30.	januar		
	 til	den	6.	februar	

	 Herlev	Kirke
	 Søndag	d.	5.	februar
	 Kl.	10.00	ved:
	 Leif	Kjøller-Rasmussen
	 Årsmøde

	 Lindehøj	Kirke
	 Søndag	d.	5.	februar
	 Kl.	10.00	ved:
	 Dennis	Jelstrup

	 Birkholm	Kirkesal
	 Søndag	d.	5.	februar
	 Kl.	19.00	ved:
	 Karen-Bolette	Berg

	 Korskirken
	 Søndag	d.	5.	februar
	 Kl.	10.30	ved:
	 Lasse	Åbom	
	
	 Præstebro	Kirke
	 Søndag	d.	5.	februar
	 Kl.	10.00	ved:
	 Merethe	Jensen

	 Mørkhøj	Kirke
	 Søndag	d.	5.	februar
	 Kl.	10.00:
	 Ib	Ehlers	Jørgensen
	
	 Vor	Frue	Kirke:
	 Lørdag	d.	4.	februar
	 Kl.	17.00	dansk	messe
	 Søndag	d.	5.	februar
	 Kl.	9.30	dansk	messe
	 Kl.	11.30	engelsk	messe

Områdets lokale bedemand
Runddyssen 3A • 2730 Herlev

(lige ved sygehuset)

44 84 42 00
Døgnvagt

Mads M. Olesen / Carsten Randløv
giver en personlig rådgivning.

Alt ordnes individuelt, smukt og økonomisk.
Vi kommer gerne hjem til Dem.

N.P. ROSTRUP A/S
v/Carsten Randløv

Hellerup afdeling 
Strandvejen 114
39 62 34 78

Glostrup afdeling 
Hovedvejen 122

43 43 43 77

Etableret 1844

Deres lokale bedemandsforretning 
i mere end 90 år i

Herlev, Skovlunde og Ballerup
v/Anette & Niels Andersen

Hovedkontor: Sct. Jacobsvej 4 (overfor Ballerup Kirke)
Forretningstid: 9.00-16.30, lørdag: 9.00-12.30

Døgnvagt: 4497 4848

Begravelse og ligbrænding
ordnes overalt

Vi yder en kvalificeret og personlig hjælp
ved bisættelse og begravelse i et tæt samarbejde 

med de efterladte. Aftaler kan foregå i Deres hjem.

Prisoverslag gives
Vi har afdelinger i

www.ballerup-ligkistemagasin.dk
Medlem af Brancheforeningens  Garantiordning

Ledøje/
Smørum/Måløv

Hvedevej 9
Smørum

4464 4848

Skovlunde/
Herlev

Ravnsletvej 20
Skovlunde

4484 5848

Værløse/
Farum

Kirke Værløsevej 27
Værløse

4448 0506

Din Bedemand  BJ
i Skovlunde/Herlev/Gladsaxe

Lad mig være behjælpelig med alt det praktiske

Lad os i ro og mag mødes, evt. hos Jer eller hos mig
Telefon er døgnåben hele året

26 82 83 28
Din Bedemand Bo Johansen

Frederikssundsvej 183 A - 2700 Brønshøj
Se alle priser: www.dinbedemandbj.dk

Kordegnekontoret, 
Sognehuset, 
Herlev Bygade 38, 2. 
Telf. 44 94 04 32.
Kordegn:
Eva Mølgaard 
Kontortid: Hverdage 
kl. 9.30 -13, torsdag 
tillige kl. 15.30-18.

Kordegnekontoret, 
Lindehøj kirke, 
Tvedvangen 175. 
Tlf. 44 850 840. 
Kordegn: Susanne 
Kjærby
Kontortid: Mandag til 
torsdag kl. 9 -13,  
torsdag tillige 16-18
fredag kl. 9 -12.

Kordegnekontoret, 
Præstebro kirke, 
Tornerosevej 115. 
Telf. 44 91 65 42. 
Kordegn: Mogens 
Højer Kristensen 
Kontortid: Mand. til ons. 
kl. 9.00-13.00 tors. og 
fre. kl. 9.00-12.00
Torsdag tillige kl.16-18 
Lørdag lukket.

Krogestykket 13 C. 
Kontortid 11-14 
Ikke lørdag.
Telf. 44 94 50 12

KIRKEGÅRDS
KONTORET

PRÆSTEBRO SOGN

LINDEHØJ SOGN

HERLEV SOGN

Fotohandler, 
fødselar og fyrre
Fødselsdag.�Henrik 
Heise, formand for Her-
lev Handelsforening og 
indehaver af Fotocen-
trum, fylder fyrre år.

Henrik Heise var knapt nok 
kommet ind i teenagealde-
ren, før hans store passion 
for fotografering og kameraer 
startede. Med hjælp fra sin 
daværende fotolærer på Dyr-
holmskolen, fandt han noget 
brugt udstyr i Den Blå Avis og 
fik indrettet mørkekammer 
hjemme i barndomshjemmet 
i Lille Birkholm.

Fotograferingen udkonkur-
rerede fodboldtræningen i HI, 
og det var derfor helt natur-
ligt, at Henrik Heise søgte i 
erhvervspraktik hos Foto-
centrum, som dengang lå på 
Bangs Torv.

Praktikopholdet udmøn-
tede sig i et sommerferiejob, 
som Henrik Heise passede 
sideløbende med arbejdet i 
Bents Minimarked i Persille-
haven.

Fotocentrum før og nu
Kemien mellem den unge 
Henrik Heise og den davæ-
rende indehaver, Ole Kjær, var 
så fin, at de blev enige om en 
læreplads. 

Henrik Heise fortsatte bag 
skranken i fem år efter endt 

læretid, men søgte så nye 
udfordringer på den anden 
side af bordet. 

Han fik job hos en leveran-
dør i fotobranchen, hvor kørte 
siden rundt og solgte Minol-
takameraer til fotohandlere 
på Sjælland og Øerne.

»Jeg besøgte Ole jævnligt, 
og så blev vi en dag enige om, 
at jeg skulle komme tilbage« 
fortæller Henrik Heise, som 
købte halvdelen af Fotocen-
trum i 2001 og overtog den 
resterende halvdel i 2009.

Flere formandsposter
Med tilværelsen som selv-
stændig er også fulgt en ræk-
ke tillidshverv.

Forrige år blev Henrik Heise 
formand for Herlev Handels-
forening, han sidder i Her-
lev Bladets bestyrelse og i 
Erhvervsrådet under Herlev 
Kommune.

Derudover er han besty-
relsesformand i Fotokæden 
a.m.b.a., som er en indkøbs-
forening ejet af 31 forhand-
lere i Storkøbenhavn. 

Fritid er der selv sagt ikke 
meget af, og de timer der er, 
prioriterer han familie og 
venner.

»Jeg er meldt ind i HI Fit-
ness og kommer der, men 
ikke nok. Min fritid er mere 
min familie, mine børn 
og deres fritidsinteresser« 
erkender fotohandleren, 

FYRRE OG FOTO. Siden barn-
dommen har Henrik Heise 
været bidt af fotografering, 
og som fyrreårig kan han se 
tilbage på en tilværelse, hvor 
netop fotoverdenen har fyldt 
hele hans karriere. Foto: 
Henrik Lüthcke

som privat nor sammen med 
kæresten Britt, sine tvillinge-
børn Emma og Sebastian på 
9 samt bonussønnen Manolis 
på 10 år.

Fyrre på ski
Det med at blive fyrre år, er 
ikke noget, Henrik Heise har 
tænkt specielt over andet end 
at han umiddelbart ikke hav-
de lyst til at sidde som midt-
punkt til en stor fest.

»Derfor er jeg super glad 
for, at nogle af mine venner er 
kommet mig i forkøbet« siger 
han med et smil og fortæl-
ler, at barndomsveninden og 
hendes mand arrangerede en 
skiferie sammen med Henrik 
Heise og hans familie.

Fødselsdagen den 5. febru-
ar - som han i øvrigt deler 
med kronprinsesse Mary - 
fejrer han således på pisterne 
i franske Avoriaz.

 Af Britt Spangsberg
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Jubilæum?
Har du jubilæum bringer vi det gerne på 

navnesiden. Du skal blot i god tid 
komme med tekst og gerne et billede.

Hej Nanna
Tak for en dejlig og hygge-
lig fest, i lørdags.
Knus & klem Bomuld & 
Berit

Kære Oldefar Ib Hansen
Stort tillykke med din 
90 års fødselsdag den 7. 
februar.
Kærlig hilsen Jocahim, 
Josephine, Frederik, 
Caroline, Arvid, Calle, 
Amalie, Emma

Deadline: Torsdag kl. 17 (ændrede deadlines kan forekomme v. 
helligdage)
Pris: 25 ord og sort/hvid foto for 75 kroner. Farvefoto koster 50 
kroner ekstra. Du er velkommen til at aflevere tekst, foto og penge i 
en kuvert i vores postkasse – husk afsendernavn og telefonnummer. 
OBS! Vi tager ikke dankort. 
Ønskes foto retur: Fotoet kan afhentes inden 10 dage efter indryk-
ning - eller vedlæg frankeret svarkuvert. 
Billedkvalitet: Hvis det fremsendte foto ikke er i tilstrækkelig 
kvalitet til avistryk, sætter vi et flag ind i stedet for foto. Billeder kan 
sendes elektronisk til: herlevbladet@herlevbladet.dk

Tillykke
Glæd din familie eller venner 

med en hilsen i Herlev Bladet.
Fredag den 3. februar kl. 14 - John Mogensen - En sanger 
af folket - Kom og hør Ivan Liljebæk fortælle om John Mo-
gensens liv og synge de mange kendte sange. Sted: Herlev 
Skoles mødesal. Pris: 75 kr. inkl. kaffe. Der er ledige pladser 
på Flyrejsen til Budapest 31. - 24. maj samt på busrejsen til 
Alsace 10. - 17. september. Kontakt Finn Averhoff 44 84 02 09. 
Få sidste nyt fra lokalbestyrelsen tilmelding til: ora@post.tele.dk

Herlev Hjortespring Pensionist
Vi mødes hver onsdag kl. 12 i festsalen på Herlevgård.
Alle onsdage bankospil.
Formand Jette Christophersen tlf. 50 72 51 74

Herlev Efterløn og Pensionistklub
Vi mødes hver tirsdag kl. 12.00 i festsalen på Herlevgård.
med kortspil - rafling - wiispil og billard - Kom og vær med
Fredag den 3. februar kl. 11: Keglespil i Grøndalscentret

Ældre- og pensionist
foreninger.......................

Ældre hjælper Ældre
Stumpedal 14 • 44 94 59 61 • 8. februar kl. 11.00
intErnEt - MAil

Anny Klubben
Vi mødes hver uge i Torsdagsklubben i festsalen
på Herlevgård Kortspil, billard og andre aktiviteter.
tors. 2. februar: Gåtur i Herlev kl. 10-1, Torsdagsklub. 
Man. 6. februar kl. 11: Bio. Ons. 8. februar: Keglespil 
i Grøndalscentret. tors. 9. februar: Bankospil Man. 13. 
februar: Bio tirs. 14. februar: Tur til Kofoeds Skole med 
Hans Frahm. Connie Mankov, formand: 22 90 46 82
mailto:mankov@jubii. dk Hans Frahm: 44 91 52 66

OK Klubben
Mandag den 6. februar kl. 15 - 17

På motorcykel i Himalaya
To pensionister fra Herlev fortæller om deres tur på motor-
cykel over et 5.600 meter højt pas i Himalaya.

Organisttræf
Søndag den 5. februar kl. 15.00

Koncert
med de fire organister fra Herlev

Roberto Schmidt fra Lindehøj Kirke 
Torsten Mariegaard fra Birkholm.

Bjarne Kiel fra Herlev Kirke 
Anette Jepsen Holm fra Præstebro Kirke 

Der vil bl.a. være musik af de store 
orgelkomponister Bach og Buxtehude. 
Brahms og Bruhns vil også blive spillet.

Lidt fransk musik kommer også undervejs 
samt lidt Mozart.

Vores store danske komponist 
Carl Nielsen samt Jesper Madsen og 

Roberto Schmidt vil også blive spillet.

Glæd dig til en god eftermiddag

Gratis adgang
Alle er velkommen.

præstebrO kirke

Abonnement på Herlev Bladet
For 780,- om året kan du få Herlev Bladet 

leveret hver uge med posten overalt i Danmark

Der har været busser 
i det meste af Leons liv

Leon Nygaard fylder 60

60 år. Leon Nygaard 
som ejer Nygaard’s 
Turisttrafik i Herlev 
fylder 60 år lørdag den 
4. februar.

Der er ikke noget at sige til, 
at Leon Nygaard mest er til 
ferierejser med fly, når han 
endelig har fri. Han har nem-
lig tæt på hele sit liv været 
omgivet af bustrafik.

Hans nu 85-årige far Kaj 
Nygaard startede firmaet 
med en enkelt bus tilbage i 
1955, da Leon Nygaard kun 
lige havde smidt bleen. i 1973 
sad han så bag rattet for før-
ste gang og det er blevet til 
mere end 30 år på danske og 
europæiske landeveje.

»Der er ikke den kro på 
Sjælland, som jeg ikke ken-
der«, fastslår Leon Nygaard, 
som derfor er god til at guide 
sine kunder til et godt sted at 
stoppe for at spise frokost.

Fra VM til skolefodbold
En af de første ture Leon 
Nygaard var på, var med Her-
lev Kommunes årlige skov-
tur. Næste år har han faktisk 
40-års jubilæum med denne 
kørsel. 

Der er også mange andre 
sjove oplevelser bag rattet 

gennem de mange år. Eksem-
pelvis da han kørte fodbold-
fans til VM i Moskva i 1985, og 
da han koordinerede 33 bus-
ser, som skulle køre Herlevs 
skolebørn hjem fra finalen i 
skolefodbold i Parken.

I 1996 overtog Leon Nyga-
ard firmaet fra sin far og har 
kørt det lige siden - og han 
sidder både bag rattet, på 
kontoret og bruger sin meka-
nikeruddannelse til at repa-
rere busserne. 

Han kører også videre ind i 
60’erne, men drømmen er at 
kunne sælge virksomheden 
om et par år, da ingen af de to 
børn har lyst til at tage over.

Leon Nyggard fejrer sin 60-års 
fødselsdag lørdag den 4. februar 
med åbent hus på Restaurant 
Udsigten fra klokken 12-15.

LEON NYGAARD. Han runder snart 60 år og har transporteret flere Herlevborgere rundt end nogen anden, tør jeg godt påstå. 
Foto: Henrik Lüthcke Af Christina Otzen

...der er ikke 
den kro på Sjælland, 
som jeg ikke kender...
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Lindehøj Nyt

www.lindehojkirke.dk

KORDEGNE-KONTORET
Tvedvangen 175. 
Tlf. 44 850 840 Fax 44 850 849
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9-13, 
fredag kl. 9-12
torsdag tillige kl. 16-18

sOGNEpRæsT KbF
KJELD KURE
Tvedvangen 169. 
Tlf. 44 91 71 71.
Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, 
fredag kl. 11-12. Torsdag kl. 17-18

sOGNEpRæsT
KAREN-BOLETTE BERG
Tvedvangen 175 (kirken)
Tlf. 40 25 05 96
Træffes bedst: mandag, tirsdag, 
onsdag, torsdag kl 12-13

sOGNEpRæsT
NIELs JØRN FOGH
Gavlbakken 38. 
Tlf. 44 94 01 20.
Træffes bedst: Man., tirs., ons.  
kl. 12-13. Torsdag kl. 17-18

BØRNE- OG UNGDOmsmEDARBEJDER
JOHNNy TIDEmAND
Tvedvangen 175
Tlf. 44 850 847 / 2071 5122
Træffes bedst: tirsdag 13.30-15 
og onsdag kl 12-13

GUDsTJENEsTER

septuagesima 
søndag den 5. februar
Lindehøj kl. 10: Jelstrup
birkholm kl. 19: berg
Kyndelmissegudstjeneste

Tirsdag den 7. februar kl.17
Lindehøj: Fogh m.fl.
Spaghettigudstjeneste

seksagesima 
søndag den 12. februar kl.10
Lindehøj: Jelstrup
birkholm: Fogh 

FAsTELAVN 
den 19. februar kl. 10
Lindehøj: berg
Familiegudstjeneste
birkholm: Jelstrup

3 sæRLIGE 
GUDsTJENEsTER
Kyndelmissegudstjenesten er 
en stemningsfuld aftenguds-
tjeneste, hvor der kredses om, 
at lyset sejrer over mørket.
Spaghettigudstjenesten 
er tilrettelagt for børn med 
diverse indslag og bagefter er 
der mulighed for at deltage i 
fællesspisning.
Fastelavn i Lindehøj er en 
familiegudstjeneste med 
efterfølgende tøndeslagning.

sOGNEpRæsT
DENNIs JELsTRUp
Hjortespringvej 54
Tlf. 44 91 44 19
Træffes bedst: 
Tirs. onsd. fre. 12-13, tors. 17-1

KIRKE & HJEmAFTEN

Onsdag den 1. februar kl. 19.30 i Kirken.  Her taler redaktør birgitte 
Stoklund Larsen om ”Er kristendommen kommet for at vige ?”  Musikalsk 
underholdning ved Gudrun Radoor og Jes Caspersen.

FOKUs

FORmIDDAGsmØDE

Onsdag den 8. februar kl. 18 i sognehuset.  Efter fællesspisning taler 
Erik Hviid Larsen kl. 19 om ”Gud som almægtig og fuldkommen”.

Tirsdag den 14. februar kl.11-13 i Kirken.  Ove Vanting fortæller og 
viser billeder fra ”Verdens smukkeste sørejse – langs Norges kyst”

Lindehøj KirKe birKhoLm KirKesaL

sOGNEDIAKON
ALLAN GUsTAVUssEN
Hjortespringvej 130
Tlf. 44 94 19 55
Træffes bedst: Mandag kl. 10-12
torsdag kl. 12-14

KONcERT mED 4 ORGANIsTER

søndag den 5. februar kl. 15 i præstebro kirke optræder Herlevs 4 
organister ved en fælles koncert, hvor man kan høre værker af bl.a. 
bach og buxtehude, af Carl Nielsen og Jesper Madsen. Gratis adgang.

mENIGHEDsRåDsmØDE

Torsdag den 9. februar kl. 19 i Kirken.  Dagsorden m.m. i Kirken og 
Sognehuset.

FREDAGSMØDE
Fredag den 3. februar kl. 14.00 

i sognehuset- kaffe, sang, hygge

HERLEV SOGNS 
MENIGHEDSPLEJE

holder årsmøde, begyndende med gudstjeneste, 
derefter kirkefrokost og årsmøde.

Søndag den  5. februar kl. 10.00
Alle er velkomne

SOGNEAFTEN
Onsdag den 8. februar kl. 19.00 

i sognehuset
Dirigent, organist og projektleder Steen Lindholm 

”En sangskoledrengs erindringer”
Kaffe og hygge. Alle er velkomne

HERLEV KIRKE

Professor slutter 
efter sit 40 års 
jubilæum

Finn Conrad jubilerer

Jubilæum.�Lokalt har 
Finn Conrad mange 
kasketter på. I sin civile 
karriere lægger han nu 
professorhatten og 
går på pension en 
måned efter sit 40 års 
jubilæum.

Mechatronik, styreteknik, 
motion control, fluid power 
control og syntese. For de fle-
ste helt almindelige menne-
sker er ordene nok sort snak, 
men for Finn Conrad har de 
været en del af hans daglig-
dag gennem 40 år.

Onsdag i denne uge kan 
den 66-årige Professor/
Docent ved Danmarks Tekni-
ske Universitet nemlig fejre 
sit 40 års jubilæum.

Finn Conrad blev uddannet 
civilingeniør fra DTU i 1971 
og har undervejs forsket og 
undervist ved en lang række 
universiteter og undervis-
ningsinstitutioner både i 
Danmark og udlandet.

Undervejs har han været 
teknisk forfatter til ’Den 
Store Danske Encyklopædi’ 
med mere end 70 artikler 
om blandt andet tegning og 
symaskiner.

Han har flere gange mod-
taget hæder for sin indsats - 
blandt andet for sin forskning 
inden for styreteknik, hydrau-
liske systemer og robotter og 
for sin forskning i hydrauliske 
styresystemer.

I 2010 blev han desuden 

nomineret til ’årets undervi-
ser’ blandt i alt syv undervi-
sere på DTU udpeget af poly-
teknisk Forening.

De lokale kasketter
Lokalt er det dog snarere ord 
som kommunalbestyrelses-
medlem, AOF og Præstebro 
Kirke, man forbinder med 
Finn Conrad.

Den tidligere formand for 
Socialdemokraterne sidder 
nemlig i kommunalbestyrel-
sen for sit parti, er bestyrel-
sesformand for AOF Herlev og 
medlem af menighedsrådet 
ved Præstebro Kirke.

Derudover er han nyvalgt 
bestyrelsesformand for 
Herlev Ungdomsskole og  
lokalkoordinator for Dansk 
Flygtningehjælps husstands-
indsamling.

Privat har Finn Conrad 
siden 1970 været gift med Jo-
Ann, der nu er gået på pen-
sion fra sit job som lærer ved 
Lindehøjskolen.

Med udgangen af febru-
ar går Finn Conrad også på 
pension, og dermed får par-
ret mere tid til blandt andet 
børn og børnebørn, tirsdags-
badminton og mandagene på 
senioruniversitetet.

I anledning af jubilæet bliver 
der holdt reception, onsdag den 
1. februar fra klokken 14-16 på 
Danmarks Tekniske Universitet 
i bygning 414, lokale 025. Der 
er indgang fra Nils Koppels Allé 
gennem bygning 404.

40 ÅRS JUBILÆUM. Kommunalbestyrelsesmedlem, indsamlingsleder, aftenskoleformand og menighedsrådsmedlem. Finn 
Conrad har mange kasketter - sin civile jobkasket har han nu haft på i 40 år. Arkivfoto: Henrik Lüthcke

 Af Britt Spangsberg
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MODELLER PÅ CATWALKEN. Det var modeller fra Herlev Ungdomsskoles modelhold, der poserede og gik catwalk til konfir-
mations- og festmessen på Radiatorfabrikken i søndags.

MODEN TIL KONFIRMATIONSTIDEN. Korte kjoler med flæser og blonder til pigerne og butterflies til drengene var et par af de 
trends, der gik igen på catwalken.

MANICURE. Herlev Velvære var sammen med op mod 20 an-
dre stande på plads med inspiration til den store dag.

I BLITZLYSET. Der blev fyret godt med blitzlys af til både mo-
deshow og den efterfølgende danseopvisning.

Konfirmation og fest

Reportage. Der var inspiration til alt fra konfirmationskjoler og gaver til 
delikatesser og negle, da Herlev Ungdomsskole i søndags inviterede til 
konfirmations- og festmesse, som for første gang var henlagt til langt 
større lokaler på Radiator-fabrikken. Og det var en gevinst. Knapt 400 
Herlevborgere dukkede op, og der var fin plads til både det centrale mode-
show, til danseopvisning, til café, smagsprøver, dj 
og ikke mindst til at mingle med alle de andre.

Højtidsmesse på 
Radiatorfabrikken

Af Britt Spangsberg • Fotos: Henrik Lüthcke



er en moderne udgave, dog 
tilsat de fantastiske kjoler, 
som fine Leonora rejser rundt 
med.

Holberg i Herlev
Når Holberg rammer Herlev 
er det i Folketeatrets version, 
og udover Trine Appel med-
virker Paw Henriksen, Jacob 
Weble, Kristian Boland, Jose-
phine Nørring, Gitte Siem, 
Jakob Bjerregaard Engmann, 
Troels Malling og Bjarne 
Antonisen i forestillingen 

som er instrueret af Geir Sve-
aass, tidligere teaterdirektør 
på Aalborg Teater.

Henrik og Pernille spiller i 
Herlev Teaterbio mandag den 
6. februar klokken 20. Se mere 
på www.herlevteater.dk.

ville blive mærkeligt, og da vi 
startede læseprøver til denne 
omgang, så var det de ord, der 
blev sagt på Grønnegård jeg 
kunne huske«, fortæller Trine 
Appel.

En helt anden forestilling
Men ret hurtigt vendte det 
hele. Fra at tro, at hun havde 
en fordel, så blev det hele 
vendt på hovedet.

»Det var som at gå fra at se 
det i frøperspektiv, til at se det 
i fugleperspektiv. Det var som 
at lave to helt forskellige fore-
stillinger«, siger Trine Appel, 
som derfor godt kan anbefale 
Herlevborgere at se eller end-
da gense forestillingen.

»Bestemt, det er en helt 
anden forestilling. På Grøn-
negård havde vi en 31 meter 
lang scene - her er det en lille 
scene og det giver en større 
intimitet og en helt anden 
kontakt med publikum«, 
mener skuespilleren.

Og for dem, som skulle 
mene, at Holberg måske er 
lidt støvet, så lover Trine 
Appel at Folketeatrets version 

Herlev Bladet · Onsdag den 1. februar 2012� Kultur�·�17

Forret: Mille feuilles
af hellefisk og savojkål. Serveres med karryolie og 
citroncreme. Hertil hjemmebagt surdejs - maltbrød 
og purløgssmør 

Hovedret: Rib eye
stegt foie gras, trøffel, trøffelsky og håndskårede pommes frites

Dessert: Crepe Suzette
Pandekager flamberet i Orange Likør, Braastad V.S.O.P

- eller: 3 slags ost
Serveret med kvædemarmelade, syltede valnødder og knækbrød

2 retter 255,-  3 retter 292,-

Herlev Hovedgade 147 - 149
- Kun 95 meter fra Bangs Torv

Åbningstider: tirs.-tors kl. 11-16 · fredag kl. 11-22 
www.cafeharlekin.dk

Bordbestilling 
på 4453 5350

Husk:
Dagens ret, 
tirs. - fre.
11.30-14.00

fredag aftenmenu i februar

Tlf. 70 10 70 11  -  www.kokkenogjomfruen.dk

Priser er i kr. pr. kuvert,
min. 10 kuv., og excl. lev.

KONFIRMATION?
Ring efter et eksemplar
af vores nye og flotte
konfirmationsbrochure.

FORRET: Tunmousse med baguette

3 FORSKELLIGE SLAGS KØD:
- Kalvecuvette, rosastegt
- Letrøget glaseret skinke
- Kyllingebryst med ingefær

5 SLAGS TILBEHØR:
- Friske grønne salater med 6 dele
- Sukkerærter og grønne ærter
- Flødebagte kartofler
- Saltbagte babykartofler med aioli
- Coleslaw

DESSERT: Tiramisu,
Italiensk moccakage

I ALT KUN 9450

Normalpris 137,50

3 RETTERS
FØDSELSDAGS
FEST-TILBUD!

Ristorante 

Toscana

Nyhed! Fisk hver tirsdag

Ved køb af en hovedret - gRatis bruschetta
1/2 pris for børn under 12 år på hele menukortet
Brunch lør- og søndag fra 11.00 - 14.00 · 15% på take away

44 53 35 47 / 22 72 43 45
www.restaurant-toscana.com
Herlev Bygade 27 · 2730 Herlev

Hele februar og marts:
KogT TorsK 

m. sennepssauce
119,- spis så meget du vil !

Åbningstider: Hele ugen 11-22
BordBestilling:

Sport
Herlev Bladet 
Sport. Resultater, 
baggrund og 
reportage hver 
uge i avisen

Smørrebrød
Pr. stk.  kr. 10,-

Hjemmelavet 
Frikadeller
store     kr. 10,-

WienerScHnitzel
med grøntsager kr. 50,-

kolde og varme 
anretninger
Fra kr. 35-50,- f.eks. 

Sammenkogt ret 
med ris eller pasta kr. 50,-

JH CATERING
Sortemosevej 1B, Herlev · 43 62 62 86/43 62 94 45

Åbningstilbud
Vi slår dørene op mandag d. 6. februar kl. 7.00

Firmaordninger - Ring og hør nærmere

catering
Vi kan - hvad I vil
Hjemmelavet mad af kvalitets varer til 
rimelige priser, til enhver festlig lejlighed

Hun har spillet to roller i det samme teaterstykke
Trine Appel kommer til Herlev med ’Henrik og Pernille’

Herlev�Teater.�Trine 
Appel spiller hovedrol-
len som Pernille, når 
Holberg-forestillingen 
’Henrik og Pernille’ 
kommer til Herlev 
mandag den 6. februar.

Da Trine Appel sidste sommer 
trådte op på Grønnegårds 
Teatrets scene var det i rol-
len som den fine Leonora, der 
tager sin tjenestepige Pernille 
i at bruge hendes fine kjoler.

Når Trine Appel mandag 
den 6. februar træder op på 
scenen i Herlev Teaterbio er 

det som tjenestepigen Pernil-
le, der benytter chancen for at 
’lege’ Leonora.

Indenfor et år har den 
39-årige skuespiller altså 
spillet to forskellige roller i 
Holbergs forviklingskomedie 
’Henrik og Pernille’.

»Jeg forestillede mig, at det 

FINE MANERER. Paw Henriksen spiller Henrik og Trine Appel Pernille. To tjenestefolk som 
giver sig ud for at være de rigfolk de tjener. Og så går det galt på ægte Holbergsk manér. Foto: 
Thomas Petri

 Af Christina Otzen

...det var som 
at gå fra at se det i 

frøperspektiv, til at se 
det i fugleperspektiv...
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Frist for ansøgning om 
brug af idrætsfaciliteter
Foreninger og aftenskoler kan nu ansøge om brug af idræts-
faciliteter til fritidsaktiviteter i sæsonerne 2012/2013 og 
2013/2014. Ansøgninger skal sendes til 
morten.blok.hellesoe@herlev.dk senest den 1. februar. 

Hent ansøgningsskema samt fordelingsregler på herlev.dk/
lokaler-og-faciliteter  

Invitation til borgermøde 
Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 18. januar 2012 at 
offentliggøre ”Debatoplæg om center for store butikker på 
Herlev Hovedgade 17”. Høringsperioden er frem til den 21. 
februar 2012.  

I forbindelse er der borgermøde den 1. februar på Herlev 
Gamle Skole kl. 19.00 til 20.30. Borgmester Thomas Gyldal 
Petersen orienterer om planerne for Herlev Hovedgade 17. Der 
vil være en kort gennemgang af VVM-processen og mulighed 
for at stille spørgsmål. Du kan finde debatoplægget på herlev.
dk/herlevhovedgade17

Vel mødt.

·

Herlev Bygade 90, 2730 Herlev
Telefon 4452 7000 · Telefax 4492 1322
www.herlev.dk · herlev@herlev.dk

Lav ting af papir
WORKSHOP. Var det noget med en kukkasse af pap eller udklip 
fra gamle bøger og blade? Alt sammen bliver det til en workshop 
for hele familien sammen med kunstneren Lone Bank, og den 
finder sted på Herlev Bibliotek lørdag den 11. februar klokken 
10.30 og tre timer frem. Medbring gerne en papkasse samt gam-
le bøger og blade samt en saks. Senest torsdag den 9. februar 
skal man have tilmeldt sig.                                                      jøn

Værdien af smykker og diamanter
ARRANGEMENT.  Kunne det være interessant at høre lidt om 
smykkernes verden og måske få en vurdering af sine egne 
smykker, så mød op på Herlev Bibliotek lørdag den 11. februar 
klokken 10 til 14. Dog efter tilmelding senest den 9. februar. Det 
er designer og guldsmed Ragnar R. Jørgensen, der ud fra sine 
mere end 20 års erfaring vil fortælle om de ædle ting. Vurderin-
ger er efter først til mølle, fortæller biblioteket.                          jøn        

Eventyrlige formiddage
BøRNEAKTiViTET. Nu var det jo, at man skulle være mellem to 
og fire år. Så kunne man nemlig deltage i en ny omgang eventyr-
lige formiddage på Herlev Bibliotek i selskab med irene Knudsen 
fra Herlev Fortællerlaug. Hun lukker op for små æsker, skrin og 
kufferter, og ud myldrer dukker, dyr og andre fine sager, som bli-
ver til eventyr for de små. Det foregår lørdag den 4. februar, tors-
dag den 9. februar og torsdag den16. februar kl. 10.                          jøn        

Jazz i Medborgerhuset
KONCERT. Jazz på en søndag eftermiddag er vel ingen dårlig 
ting, og det er præcis, hvad der er i vente søndag den 19. februar 
klokken 13 med Herlev Jazz Club som arrangør.  Denne efter-
middag, og mod entré, kan man høre Björn ingelstams tradi-
tionelle jazzkvintet, som kommer igennem New Orleans-stan-
dards med mere. Tilmelding til frokost, som koster 70 kroner, 
foretages senest den 15. februar til 44 91 53 52 aften.                jøn       

Herlev Byskole. 
Børnehavebørn som 
skal starte på Herlev 
Byskole afdeling Eng 
til foråret lavede teater 
på deres kommende 
skole.

Der var fulde huse, da nogle 
fint udklædte og kreative 
børn lavede teater på Herlev 
Byskole torsdag eftermiddag 
i sidste uge.

Projektet er en del af over-
gangen fra at være børneha-
vebarn til at skulle gå i skole. 
i Herlev starter børnene på 

folkeskolernes SFO’er i maj 
måned, og nu har de altså på 
Herlev Byskole afdeling Eng 
allerede fået en forsmag på, 
hvordan skolen ser ud.

Det samme fik en bred 
skare af forældre og bedste-
forældre - faktisk så mange, 
at den fine forestilling om 

rejsen jorden rundt var lige 
ved at drukne i sin egen suc-
ces. Der var i hvert fald ingen 
krise med at ’sælge billetter’ 
til den lokale forestilling, som 
var lavet i samarbejde mel-
lem flere daginstitutioner.

Kommende skolebørn nåede 
jorden rundt

Tæt på skoleklar

FUT I FÆRGEN. Der var mange kreative indslag, da skoleparate børnehavebørn i Herlev Byskoles distrikt for afd. Eng lavede 
teater.  Foto: Henrik Lüthcke

 Af Christina Otzen

Fernisering. To lokale 
kunstnere er blandt de 
i alt fire, der udstiller i 
Galleriet i underetagen 
på Herlev Bibliotek fra 
på lørdag.

i mange år var Birte Thou-
gaard indehaver af tøjforret-
ningen Nice Lady i gågaden i 
Herlev Bymidte. Arbejdet med 
mode og fascinationen for 

farvernes sammensætning 
og natur resulterede i, at hun 
for seks år siden begyndte at 
male. 

På søndag den 5. februar er 
der fernisering fra kl. 13-15.30 
i Galleriet i Midten, hvor Birte 
Thougaard er en af udstil-
lerne.  

Man kan også opleve Bir-
git Andreasen, som især 
maler landskaber, blomster 
og mennesker med akryl og 
et personligt præg samt Lene 

Sandvang, der arbejder med 
malerier, tuschtegninger, col-
lager og fotos. Hun spænder 
fra sort/hvide nuancer til 
flouriserende pink og gul og 
er for tiden meget inspireret 
af Street Art.

Skodgrise og figurer
Den fjerde kunstner er kara-
mikeren Marianne Olsson. 
Hun er uddannet på Den Kgl. 
Porcelænsfabrik og  udstiller 
brugsgenstande eller figurer 

af mennesker og dyr. Hendes 
sidste nye er ’Skodgrise’, der 
fungerer som udendørs aske-
bægre.

Efter ferniseringen kan 
udstillingen ses hver dag i 
bibliotekets åbningstid til og 
med onsdag den 29. februar.

Malerier og keramik hos Galleriet i Midten

 Af Britt Spangsberg

Nice Lady blandt udstillerne

Kranio-sakral for babyer
WORKSHOP. På torsdag den 9. februar kan man høre kropstera-
peut Kisser-Cecilie H. Schiøler fortælle om vigtigheden af baby-
erns kropsbalance. Samtidig vil hun vise, hvordan kraniosacral 
kan få kroppen til at aktivere sine egne ressourcer. Kraniosacral 
er kropsterapi med afspænding og indvirkning på nervesystem, 
muskler og bindevæv. Gratis billetter til workshoppen, der kører 
fra klokken 10-11.30, kan afhentes i Skovlunde Kulturhus.         bs

SMS-kursus for begyndere
TO TiMERS KURSUS. Er SMS det rene volapyk, så er der nu en 
chance for at lære at bruge de korte tekstbeskeder på mobilen 
helt fra bunden af. Tirsdag den 7. februar fra klokken 10-12 er 
der nemlig SMS-kursus for begyndere i Skovlunde Kulturhus på 
Bygjergvej 10. Det koster 50 kroner at deltage, og man skal huske 
at medbringe sin mobil samt at tilmelde sig på forhånd i Kultur-
huset.          bs

Healing og Clairvoyance i kulturhus
KLARSYNSAFTEN. På onsdag den 8. februar kan man opleve 
en såkaldt klarsynsaften i Skovlunde Medborgerhus. Anne-
mette Bengtsson fra Natur-Balance-Huset giver smagsprøver på 
healing og clairvoyance. Hun vil give beskeder til de fremmødte 
i samarbejde med den åndelige verden, men der er ikke tale om 
kontakt med afdøde, men kun med det, der rør sig i nuet. Der er 
gratis entre til arrangementet.         bs

Inspiration til vinterlæsning
FYRAFTENSARRANGEMENT. Mangler man inspiration til den 
næste bog, der skal ligge på natbordet, så kan der være gode 
tips at hente til et fyraftensarrangement med en let forfriskning 
i Skovlunde Medborgerhus onsdag den 1. februar fra klokken 
16.30-18.00. Man kan møde forskellige læsekredse og høre om 
både biografier, historiske romaner, krimier med videre. Billetter 
á 25 kroner kan afhentes i kulturhuset.          bs
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Det sker på 
Herlev-bibliotekerne 
Internet – introduktion for let øvede
Tirsdag den 8. februar kl. 9-11  eller
Onsdag den 9.  februar  kl. 9-11

Vi giver tips til at lave mere præcise søgninger i Google, og 
prøver bl.a. at hente videoklip og lydklip fra DR’s hjemmeside.

Tilmeld dig på tlf. 4452 5730 eller 4452 5739 eller på vok@
herlevbibliotek.dk. Introduktionen foregår på Herlev Bibliotek, 
Herlev Bygade 70.

Babytegnsprog
Barselscaféen på Hjortespring Bibliotek fortsætter tirsdag den 
7. februar kl. 10.30 med babytegnsprog ved Line Fagerholt. 
OBS: Kun 20 pladser!

Fyraftenskoncert  på Herlev Bibliotek 
Herlev Musikskole giver koncert torsdag den 2. februar 
kl. 17.30. Der fyres op under computer, klaver og keyboard. 
Kig ind og hør de dygtige unge mennesker!

Åbne skattekister lørdag den 11.februar: Kukkasser og 
smykker

Smykker og diamanter - hvad er det værd? 
Hør om smykkernes forunderlige verden og få en vurdering af 
dit kæreste  smykke-eje på Herlev Bibliotek lørdag den 11. 
februar kl. 10-14. Designer og guldsmed Ragnar R. Jørgensen 
vil fortælle om det spændende univers omkring ædelstene, 
guld, nobelt kunsthåndværk, smykkevurdering, forfalskninger 
mm. Efter foredraget er der mulighed for vurdering af med-
bragte smykker. Smykkevurdering efter først-til-mølle-princip-
pet. Se mere på herlevbibliotek.dk

Fantastiske ting af pap & papir
Workshop for hele familien (børn fra 7 år og op) lørdag den 
11. februar kl. 10.30-13.30
Kom og lav din egen kukkasse af pap, papir og udklip fra 
gamle bøger og blade. Kunstneren Lone Bank viser dig 
hvordan. Medbring gerne papkasse , saks mm.
Eksempler på kunstnergruppen Bank & Raus værker vil være 
udstillet på Herlev Bibliotek fra 4.- 18. februar. Se mere på 
herlevbibliotek.dk.

Færdsel på isen forbudt
Det er igen årstiden, hvor der kan komme is på søerne i Herlev. 
Vi minder om, at det ifølge politibekendtgørelsen er forbudt 
at færdes på isen på offentlige søer og vandløb. På tre søer i 
Herlev måler vi isens tykkelse. Når isen er 13 cm tyk, 
opsætter vi skilte med teksten: ”Færdsel på isen tilladt. 
Herlev Kommune”. De tre søer er: Hospitalssøen i Hospitals-
parken, Lidsøen i Lidsøparken og Lindbjerg Sø ved Lindbjerg-
stien.

Ændrede 
kontanthjælpsregler
Fra den 1. januar 2012 er starthjælp, introduktionsydelse, loftet 
over kontanthjælp, ægtefællenedsættelse og timeregler 
afskaffet – se mere på herlev.dk

Herlev-Bibliotekerne

Tirsdag d. 31. januar
Kl. 10.00 FORMIDDAGSBIO:
 J. Edgar
Kl. 19.30 J. Edgar

Onsdag d. 1. februar
Kl. 19.30 J. Edgar

Torsdag d. 2. februar
Kl. 18.15 DANMARKSPREMIERE:
 Mine søsters børn 
 alene hjemme
Kl. 20.00 Mission Impossible: 
 Ghost

Fredag d. 3. februar
Kl. 18.15 Mine søsters børn 
 alene hjemme
Kl. 20.00 Mission 
 Impossible: Ghost

Lørdag d. 4. februar
Kl. 16.00 Mine søsters børn 
 alene hjemme
Kl. 18.00 Mine søsters børn 
 alene hjemme
Kl. 19.45 Mission 
 Impossible: Ghost

Bestil billetter online på 
www.teaterbio.dk!

TLF. 4452 5790 - 45 MIN. FØR
WWW.TEATERBIO.DK

TlF. 4452 5790 - 45 min. Før  Hver ForesTilling 
www.TeaTerbio.Dk

Herlev bygaDe 30

TillaDT over 11 år

TillaDT over 11 år

Premiere

TillaDT For alle

Søndag d. 5. februar
Kl. 14.00 Mine søsters børn 
 alene hjemme
Kl. 16.00 Mine søsters børn 
 alene hjemme
Kl. 18.00 Mine søsters børn 
 alene hjemme
Kl. 19.45 Mission 
 Impossible: Ghost

Mandag d. 6. februar
Kl. 20.00 Teater

Tirsdag d. 7. februar
Kl. 18.00 Mine søsters børn 
 alene hjemme
Kl. 19.45 Mission 
 Impossible: Ghost

er du en af vores 
tre nye kontorelever?
Få en toårig kontoruddannelse, der favner bredt og giver gode 
mulighed for indflydelse og at afprøve hvad du lærer i praksis. 
Har du mod på nye udfordringer inden for mange forskellige 

fagområder, så læs mere på herlev.dk/job

nye oplysninger om din 
gamle olietank registreret 
i bygge- og boligregistret 
(bbr)
Erhvervs- og Byggestyrelsen har bestemt, at alle oplysninger om 
olietanke skal være digitale. Det vil sige, at alle olietanke, som 
kommunen har kendskab til, nu fremgår af BBR. 

Det er en god idé at tjekke sine olietankoplysninger på OIS.dk. 

Hvis du finder oplysninger om en olietank, der ikke længere 
bruges eller er fjernet fra din matrikel, skal du udfylde en sløjf-
ningsattest på Herlev.dk  - skriv ’sløjfningsattest’ i søgefeltet. 
Her finder du den pågældende blanket under ”Link til selvbe-
tjening”. Send den udfyldte blanket til tf@herlev.dk eller med 
post til Teknisk Forvaltning, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Du modtager en kvittering og en ny ejermeddelelse, når vi har 
modtaget og behandlet sløjfningsattesten. Har du spørgsmål til 
ovenstående, kan du kontakte Teknisk Forvaltning på 
tlf. 4452 6441 eller 4452 6444.

Ledige stillinger

Kunst 14.1-26.2
FEDERLEICHT - LET SOM FJER  

Papirudstilling med Nils Vollertsen, Erwin Doose og 
Jørgen Mikael Andersen

Klassisk koncert lørdag 4. februar kl. 15.00 
Blæserkvintetten ALLA MANO
- På musikalsk rundtur i Europa.
Pladsreservation på 4452 5812

fri entré.

Den Røde Sangcafé   
fredag 3. februar kl. 19.30.

Fri entré

Gl. Klausdalsbrovej 436 · 2730 Herlev · Tlf. 4452 5812 
Åbningstider: Mandag lukket, tirs-tors kl. 10-17, 

torsdag tillige kl. 17-21, fre kl. 10-14, lør-søn kl. 13-17. 
www.gammelgaard.dk
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Herlev - Herlev Hovedgade 70B

Charmerende lejlighed med 2 franske altaner.
Køkken, badevær. Sovevær. Lys stue med fransk altan, der giver et godt
lysindfald. Lejligheden trænger til en kærlig hånd. Sag 72301.

45.000/850.000
6.261/5.674................Brt/nt

Alternativ finansiering:
3.443/3.408............Pauselån® F1

........Udb/knt Bolig m² Etage/
plan

vær. Opført

56 2/3 2 1952

Åbent hus
Søn. d. 5/2 kl. 13.20 - 13.35

6

Herlev - Pilegårdsvej 56

Nyistandsat 2 værelses hjørnelejlighed med flot køkken fra HTH.
Fordelingsgang, værelse, badeværelse med bruseniche og terrazzogulv,
køkken fra 2010 og lys stue med udgang til altan. Sag 72192.

50.000/945.000
6.688/5.909................Brt/nt

Alternativ finansiering:
3.660/3.427............Pauselån® F1

........Udb/knt Bolig m² Etage/
plan

vær. Opført

54 st./1 2 1966

Åbent hus
Søn. d. 5/2 kl. 13.00 - 13.15

5

Herlev - Herlev Hovedgade 95

Indflytningsklar lejlighed, med central beliggenhed
Spisestue samt stue med altan. Pænt køkken med opvaskemaskine. Ba-
devær. med fliser, rummeligt sovevær med fransk altan. Sag 72345.

55.000/1.095.000
7.598/7.104................Brt/nt

Alternativ finansiering:
4.088/4.221............Pauselån® F1

....Udb/knt Bolig m² Etage/
plan

Stuer/
vær.

Opført

72 1. 1/3 1955

Åbent hus
Søn. d. 5/2 kl. 12.30 - 12.50

5

Nybolig Stine Christiansen A/S
Centrumgaden 5
2750 Ballerup
Tlf. 4466 8866

Herlev Hovedgade 121
2730 Herlev
Tlf. 4494 0500

Stine Christiansen
Indehaver

Statsaut. ejendomsmægler

Christian Gerild
Salg og vurdering

Jakob Sjøl
Afdelingsleder

Salg og vurdering

Sandra Blenner
Salg og vurdering

Herlev - Vindebyvej 33A

Sjældent udbudt enderækkehus.
Entré, spisekøkken, gæstetoilet, bryggers, stue med udgang til udestue
og solrig have. 1 salen: stort repos, badevær. og sovevær. Sag 72327.

115.000/2.250.000
13.872/12.692............Brt/nt

Alternativ finansiering:
6.402/6.686............Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

108 611 1/3 1963

Åbent hus
Søn. d. 5/2 kl. 13.30 - 13.50

Ny pris

4

Herlev - Obovej 36

Indflytningsklart enderækkehus.
En bolig, hvor hver en kvm. er udnyttet optimalt. Huset er løbende ble-
vet moderniseret. En bolig der absolut er et besøg værd. Sag 72269.

125.000/2.500.000
14.712/12.734............Brt/nt

Alternativ finansiering:
6.596/6.197............Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig/kld.
m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

88/52 551 2/2 1951

Åbent hus
Søn. d. 5/2 kl. 13.00 - 13.20

4

Solgt eller
gratis!

Tilstandsrapport og energimærke er ikke
omfattet.
Kontakt Nybolig Stine Christiansen for en
gratis og uforpligtende salgsvurdering. 
Tlf. 4494 0500

Herlev - Kagsåbrinken 9

Hyggeligt rækkehus for det unge par eller den lille børnefamilie!
Lyst gæstetoilet, vinkelstue med flotte trægulve og der er et dejligt
lysindfald fra de store vinduer. Fra stuen er der direkte adgang den
skønne have. Husets køkken er lyst og med god bordog skabsplads. 1.
Salen er indrettet med et repos, mindre rum til opbevaring og 2 gode
vær. Det ene værelse har oprindeligt været 2 mindre børnevær., så man
kan let reetablere det ene vær. Desuden nydeligt badeværelse. Kælderen
er indrettet med et bryggers og to disponible rum. Sag 72402.

110.000/2.195.000
13.125/11.731............Brt/nt

Alternativ finansiering:
5.839/5.890............Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig/kld.
m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

105/58 268 1/3 1970

Åbent hus
Søn. d. 5/2 kl. 12.00 - 12.20

Nyhed

3

Herlev - Havlykkevej 1

Gedigen og harmonisk familievilla
i børnevenlige omgivelser.
Ejendommen er at finde på en yderst
attraktiv beliggenhed nær Herlev By-
midte, Sømosen og Lindehøj Skolen.
Entre. God kælder, der fremstår tør,
højloftet og særdeles anvendelig. Stue-
plan: Gæstetoilet, lyst brusebadevæ-
relse samt 3 gode vær. Stor spise- og
opholdsstue. I forbindelse med stuen
ligger husets køkken med mulighed
for etablering af alrum. Fra stuen er
der udgang til en hyggelig terrasse
samt en ugeneret have. Stor garage
samt et skur til opbevaring. Sag
72235.

150.000/2.995.000
17.689/16.060............Brt/nt

Alternativ finansiering:
7.964/8.227............Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig/kld.
m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

174/82 753 1/3 1967

Åbent hus
Søn. d. 5/2 kl. 14.30 - 14.50

6

Herlev - Højsletten 128

Indflytningsklar og godt beliggen-
de murstensvilla i et plan.
Indeholder: bryggers, nydeligt og vel-
holdt køkken med lille spiseplads. Stor
og lys vinkelstue med mulighed for at
etablere et ekstra værelse. Hyggelig
pejsestue med udgang til god udestue.
Fra pejsestuen er der adgang til godt
disp. rum i kælderen, som pt. er in-
drettet som "herrerum". Desuden en-
tré med klinker og indbygget skab, flot
gæstetoilet, fordelingsgang, badevæ-
relse med lyse klinker og brusekabine,
2 gode børneværelser og stort sovevæ-
relse. Sag 72239.

185.000/3.695.000
20.827/18.485............Brt/nt

Alternativ finansiering:
9.176/8.896............Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig/kld.
m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

144/25 720 2/3 1969

Åbent hus
Søn. d. 5/2 kl. 14.00 - 14.20

3


