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Læs mere på waves-shopping.dk

I WAVES har vi aktiviteter for børn hver 
weekend. Tjek waves-shopping.dk/aktiviteter 

og se vores store aktivitetsprogram.

HUSK HVER 
WEEKEND

HVEM ARVER DIG?

Det er vigtigt, at du kender arvereglerne, så du sikrer den/de rette 
personer bedst muligt.

Kontakt advokat Birgitte Harring-Lund hos Alliance Advokater Ishøj 
på tlf. 43 53 60 80 for en uforpligtende snak og en gratis gennem-
gang af dit testamente. 

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87

DK-2635 Ishøj
www.allianceadvokater-ishøj.dk
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Ishøj: En ny undersøgelse 
fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd viser, at der 
er sket en fordobling i 
antallet af fattige børn i 
Ishøj fra 2004 og frem til 
2014. 

Siden 2004 er antallet 
af fattige børn steget fra 
2,5 procent til 5,3 procent 
i Ishøj, som nu har landets 
tredjehøjeste antal af fat-
tige børn kun overgået af 
Lolland og Langeland Kom-
mune.

I Vejleåparken i Ishøj op-
lever projektchef i helheds-
planen, Lasse Matthiessen, 
hvordan f lere familier i 

boligområdet er udfordret 
økonomisk. Han har været 
tilknyttet Vejleåparken de 
sidste otte år og peger på, at 
en stor del af de børnefami-
lier fra Ishøj, der optræder 
som tal i fattigdomsunder-
søgelsen fra Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd, er fra 
Vejleåparken.

- Vi kan se, der er en del 
børn, der har forældre, der 
ikke kan give deres børn de 
samme ting, som gennem-
snitsdanskeren kan. Det er 
sørgeligt, og det får indfly-
delse på fritidsinteresser, og 
det kan betyde, at forældre-
ne ikke har råd til at sætte 

deres børn i SFO. Selv enkle 
udgifter er noget, forældrene 
ikke har råd til. En gang om 
året sender vi familier på fe-
rie, fordi de ikke selv har råd 
til det, og i år havde vi en fa-
milie, der ikke havde råd til 
at leje sengebetræk, fortæl-
ler Lasse Matthiessen. 

Dall
Side 2-3

Fattigdom blandt 
børn stiger i Ishøj
En ny rapport viser, at Ishøj Kommune rummer landets 
tredjehøjeste andel af fattige børn

En ny analyse viser, at der er 
sket en fordobling i antal-
let af fattige børn i Ishøj. 

Arkivfoto: Vincent Byakika

Vallensbæk: To mødre fra 
Vallensbæk har sagt deres job 
op og åbnet et loppe-supermar-
ked for børnefamilier.

Åbner et loppemarked
Ishøj: Den 1. november tiltræ-
der Peter Salung Bagger som 
ny administrerende direktør i 
virksomheden Ishøj Hegn.

Ny generation er klar 
Ishøj: I to undersøgelser af 
kommunernes erhvervsvenlig-
hed ligger Ishøj henholdsvis 
nummer 90 og nummer 29.

Forvirring om placering



Ishøj: En ny undersøgelse 
fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd viser, at der 
er sket en fordobling i 
antallet af fattige børn i 
Ishøj fra 2004 og frem til 
2014. Med en andel på 5,3 
procent har kommunen 
nu landets tredjehøjeste 
antal af fattige børn kun 
overgået af Lolland og 
Langeland Kommune. 

I Vejleåparken i Ishøj op-
lever projektchef i helheds-
planen, Lasse Matthiessen, 
hvordan f lere familier i 
boligområdet er udfordret 
økonomisk. Han har været 
tilknyttet Vejleåparken de 
sidste otte år og peger på, at 
en stor del af de børnefami-
lier fra Ishøj, der optræder 
som tal i fattigdomsunder-
søgelsen fra Arbejderbevæ-

gelsens Erhvervsråd, er fra 
Vejleåparken, der rummer 
5200 personer fordelt på 
2250 husstande.

- Uden at kende det præ-
cise tal, vil jeg gætte på, at 
omkring 40 procent af det 
tal (5,3 procent red.) er fami-
lier fra Vejleåparken, siger 
Lasse Matthiessen og uddy-
ber:

- Vi kan se, der er en del 
børn, der har forældre, der 
ikke kan give deres børn de 
samme ting, som gennem-
snitsdanskeren kan. Det er 
sørgeligt, og det får indfly-
delse på fritidsinteresser, og 
det kan betyde, at forældre-
ne ikke har råd til at sætte 
deres børn i SFO. Selv enkle 
udgifter er noget, forældre-
ne ikke har råd til. En gang 
om året sender vi familier 

på ferie, fordi de ikke selv 
har råd til det, og i år havde 
vi en familie, der ikke havde 
råd til at leje sengebetræk, 
fortæller Lasse Matthies-
sen. 

Skærmer deres børn
I februar 2016 publicerede 
socialforsker Lars Benja-
minsen fra det Nationale 
Forskningscenter for Vel-
færd, SFI, rapporten ”Fat-
tigdom og afsavn” om ma-
terielle og sociale afsavn 
blandt økonomisk fattige og 
ikke-fattige. 

Han fortæller, at rappor-
tens konklusioner pegede 
på, at der er familier, der er 
økonomisk klemte, men at 
det er de voksne, der lider 
fl ere afsavn end børnene.

- Når det gælder økono-

misk fattige børn, så viste 
undersøgelsen, at deres ba-
sale behov i det store hele 
bliver dækket i forhold til 
måltider, tøj og adgang til 
computer. De basale behov 
bliver dækket for langt de 
fl este, men det betyder ikke, 
at hverdagen er let. Foræl-
drene kæmper for at få pen-
gene til at slå til, men de gør 
det, de kan, for at skærme 
deres børn, siger Lars Ben-
jaminsen.

Han forudser, at det nye 
kontanthjælpsloft kommer 
til at spille en afgørende 
betydning for udviklingen 
i antallet af fattige familier 
fremover. Socialforskeren 
henviser til beregninger, 
der viser, at cirka 5000 
voksne og godt 10.000 børn 
på landsplan ryger ned un-
der fattigdomsgrænsen på 
grund af det nye kontant-
hjælpsloft, der trådte i kraft 
i lørdags, og det kan få kon-
sekvenser for forældrenes 
muligheder for at prioritere 
børnenes behov. 

For Vejleåparkens ved-

kommende vurderer Lasse 
Matthiessen, at op imod 200 
hustande bliver ramt af kon-
tanthjælpsloftet. 

- De rammes på forskelli-
ge måder, men jeg er bange 
for, at der er en del, der mi-
ster rigtig meget, og det går 
ud over børnene. Det kan 
man ikke komme udenom, 
siger han.

Ikke afsat penge
Den bekymring deles af Is-
høj Kommunes borgmester 
Ole Bjørstorp (S). 

- Det er ikke nogen rar 
situation. Jeg forstår ikke, 
man skal lave sådan en lov-
givning, hvor man rammer 
dem, der har det hårdt i for-
vejen.

Han forklarer, at kommu-
nen har lavet beregninger, 
der viser, at op imod 700 bor-
gere kan blive ramt af kon-
tanthjælpsloftet.

- Vi ved det ikke præcist, 
men vi havner i en situation, 
hvor der er flere hundrede, 
der bliver ramt. Det er en 
meget stor faresituation, sy-
nes jeg.  

I Københavns Kommune 
har byrådet afsat en pulje til 
de københavnere, der bliver 
hårdest ramt af kontant-
hjælpsloftet. En sådan pulje 
er der ikke afsat penge til i 
det nye budget i Ishøj Kom-
mune, forklarer borgmeste-
ren, men påpeger:

- Hvis vi kommer ud i et 
stort problem, må byrådet 
vurdere, om man skal afsæt-
te en pulje.   

Dall
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Ny rapport: 5,3 
procent af børnene 
i Ishøj er fattige
Siden 2004 er antallet af fattige børn steget fra 2,5 
procent til 5,3 procent i Ishøj. Dermed rummer Ishøj 
landets tredjehøjeste andel af fattige børn kun over-
gået af Lolland og Langeland 

• I undersøgelsen anven-
der Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd den 
defi nition, der svarer 
til den o�  cielle danske 
fattigdomsdefi nition, 
som blev indført af den 
forrige regering, men 
afska� et af den nuvæ-
rende regering i 2015.

• Ifølge defi nitionen er en 
person fattig, hvis man 
har en formue på under 
100.000 kroner og tre 
år i træk har haft en år-
lig indkomst under cirka 
103.000 kroner. Stu-
derende er undtaget.

Fakta

En ny analyse fra 
Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd viser, at der er 
sket en fordobling i antal-
let af fattige børn i Ishøj. 
Arkivfoto: Vincent Byakika. 
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Clairvoyant Kit Liesel Dalager

www.clairvoyancekit.dk

NYT EVENT FOREDRAG I GREVE 
TIRSDAG D. 25 OKTOBER KL. 19.00

Greve borgerhus ,Greveager 9, 2670 Greve.
EMNE: Clairvoyance ”Fup eller Fakta”,
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Karma og den karmiske årsag til valg af kærlighed.
Spændende emner m/ mulighed for 

spørgsmål bagefter.
Kontakt Kit for billetter kr.- 100. på. 28910760

Der kan købes billetter til Klarsyn i Greve D 22/11



Ishøj: I aften kan folke-
ne bag helhedsplanen i 
Vejleåparken præsentere 
det første folkekøkken i 
Kulturhuset på Strand-
gården 21. 

Sasha Møller er projekt-
medarbejder i helhedspla-
nen i Vejleåparken, og hun  
forklarer, at folkekøkkenet 
har fundet sin form i løbet 
af de sidste par uger, og 
med hjælp fra 11 frivillige 
er de klar til at invitere til 
den første af foreløbig seks 
planlagte tirsdage med fol-
kekøkken. Folkekøkkenet er 
for alle, men henvender sig 

primært til de børnefami-
lier, der bliver ramt af kon-
tanthjælpsloftet. 

- Vi har gerne villet gøre 
noget, der er konkret, og et 
folkekøkken det ligger lige 
til højrebenet, siger Sasha 
Møller og uddyber:

- Det (kontanthjælpsloftet, 
red.) vil ramme flere beboere 
i Vejleåparken både børne-
familier og enlige beboere. 
Det er folk, som bor her, der 
kommer til at miste så man-
ge penge. Flere kommer til 
at blive truet på udflytning, 
og der er risiko for, at de bli-
ver sat på gaden. 

Det koster 15 kroner for 
voksne og 10 kroner for børn 
at spise i folkekøkkenet, og 
så er der indført et loft på 50 
kroner. Det vil sige, at ingen 
familier kommer til at be-
tale mere end 50 kroner for 
hele familien.

- Man kan diskutere, hvor 
meget det rykker, når det 
kun er hver 14. dag, men vi 
kan i hvert fald tilbyde lidt 
luft i en presset hverdag og 
sørge for, at forældrene får 
en friaften, og børnene kan 
komme ud og spise, fortæller 
Sasha Møller.

Udover at tilbyde et billigt 
måltid mad ligger der også 
et andet formål i at etablere 
et folkekøkken i Vejleåpar-
ken. Det forklarer projekt-
chef i helhedsplanen, Lasse 
Matthiessen. 

- Folkekøkkenet er et for-
søg på at komme i kontakt 
med de familier, der måske 
ikke ved, hvad det her kon-
tanthjælpsloft får af betyd-
ning, siger Lasse Matthies-
sen og fortsætter:

- Vi vil gerne i kontakt 
med de her familier, der er 
udsat. Hjælpe dem med råd-
givning inden det bliver så 
sent, at folk skal sættes ud.

Folkekøkkenet åbner i af-
ten klokken 17 og varer til 
klokken 19.

Dall
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• Hvis du modtager integra-
tionsydelse, uddannelses-
hjælp eller kontanthjælp, er 
der pr. 1. oktober 2016 en 
grænse for, hvor meget du 
månedligt samlet kan mod-
tage i integrationsydelse, 
uddannelseshjælp eller 
kontanthjælp og særlig 
støtte samt boligstøtte. 

• Den grænse kaldes 
’kontanthjælpsloftet’. Din 
integrationsydelse, uddan-
nelseshjælp eller kontant-
hjælp vil ikke blive sat 

ned som følge af kontant-
hjælpsloftet, men du kan 
få udbetalt mindre i særlig 
støtte og boligstøtte. 

• Hvor meget du kan få i 
samlet støtte afhænger 
af din alder, om du er 
forsørger, gift/samleven-
de eller enlig. Beløbets 
størrelse afhænger også af 
størrelsen af din integra-
tionsydelse, uddannelses-
hjælp eller kontanthjælp.

• Kilde: Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering.  

Kontanthjælpsloftet

En stor del af de børnefamilier fra Ishøj, der optræder som tal i fattigdomsundersøgelsen fra 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er fra Vejleåparken, forklarer Lasse Matthiessen, der er 

projektchef i Vejleåparkens helhedsplan. Arkivfoto: Vincent Byakika 

Vejleåparken åbner 
folkekøkken
Folkekøkkenet henvender sig i særlig grad til de  
børnefamilier, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet

3995

Potterose
Sammen med Plantorama 
og Gartneriet Rosa Danica 
A/S kan du være med til at 
støtte kampen mod bryst-
kræft. 10,5 cm potte.

KØB OG STØT BRYSTERNE 
med 5 kr. pr. plante

INVITATION til KvindeTrends
Vi inviterer til ’tøseaften’ med masser af 

hygge og inspiration på programmet.  
Kvinder i alle aldre inviteres indenfor til de nyeste 

trends og forkælelse 

TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 19.15-22.00 

Mød boligstylister og se de nyeste trends til dit hjem. 
Blomsterdekoratører giver dig inspiration til 

nye dekorationer og meget mere. 
Samtidig er vi vært med lidt lækkert til ganen 

- tapas og et glas vin

TILMELDING
Prisen pr. billet er 100 kr. 

og kan købes i dit Plantorama center fra torsdag 6. oktober. 
Skynd dig, for vi har kun et 

begrænset antal billetter pr. center

Tilbuddene gælder fra onsdag den 5. oktober til og med tirsdag den 11. oktober

Køb også på plantorama.dkTilmeld dig vores nyhedsmail for gode råd og tilbud
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Portrætbog: Han er en 
stærk forhandler, siger 
redaktørkollegaen. Han 
er ihærdig og målrettet, 
siger cheffotografen. 
Han er troværdig, siger 
fællestillidsmanden. Han 
er også god til at lave fri-
kadeller, siger datteren.

Alle udsagn er møntet på 
67-årige Torben Dalby Lar-
sen, øverste chef i Sjælland-
ske Medier, der blandt andet 
udgiver denne ugeavis. En 
ny portrætbog går tæt på 
manden, der over tre årtier 
har samlet fi re dagblade på 
Sjælland i et og samme sel-
skab, som også udgiver 34 
ugeaviser, driver tre tryk-
kerier, to lokalradioer og en 
tv-produktion.

Det er således en bemær-
kelsesværdig mediehistorie, 
der foldes ud i bogen »Torben 
Dalby Larsen - den sjæl-
landske avismand med sans 
for at samle medier og men-
nesker«.

Men det er selvfølgelig 
først og fremmest historien 
om hovedpersonen, der star-
tede sin egen bladkarriere 
som 15-årig, da han stiftede 
Elev Bladet på Skt. Josephs 
Realskole i Roskilde. Derfra 
gik det hurtigt slag i slag 
med andre journalistiske 
opgaver hos først FDF, hvor 
han også var patruljefører, 
og senere som værnepligtig 
på bladet Musketten, inden 
han gik i mesterlære på 
DAGBLADET i Roskilde.

Derfra gik turen videre til 
Frederiksborg Amts Avis i 
Nordsjælland, inden Torben 
Dalby Larsen i 1985 kom 
til et dengang skrantende 
bladhus i Søgade i Ring-
sted. Med troen på at huset 
og papiravisen har en frem-
tid, har han over tre årtier 
været den stærke samlende 
kraft i det selskab, som i dag 
hedder Sjællandske Medi-
er efter en række opkøb og 
fusioner. Han kender huset 

i detaljer, kan navnene på 
selskabets mere end 500 
medarbejdere, der er spredt 
ud over hele Sjælland - uden 
at miste overblikket over 
den strategi, der skal sikre 
fremtiden.

Bogen er opbygget i form 
af interviews med nuværen-
de og tidligere medarbejdere 
ved Sjællandske Medier og 
interviews med en række 
personer, som har et indgå-
ende kendskab til Torben 
Dalby Larsen via hans man-
geårige bestyrelsesarbejde 
i avisbranchen og andre 
poster, heriblandt formand-
skabet i Dansk Arbejdsgi-
verforening, PFA Pension 
og som bestyrelsesmedlem 
i ATP Pension og Danmarks 
Radio - et miks der også pla-
cerer ham som en af Dan-
marks mest magtfulde er-
hvervsledere.

Torben Dalby Larsen er 
også selv interviewet til 
bogen, der kan læses som 

en helt lavpraktisk bog i 
troværdig ledelse. Torben 
Dalby Larsen tilhører den 
generation, hvor »et ord er 
et ord«.

Privat bor Torben Dalby 
Larsen i Ringsted sammen 
med hustruen Lone. Parret 
har to voksne børn - og den 
sparsomme fritid tilbringes 
gerne i sommerhuset i Ods-
herred - gerne i selskab med 
barnebarnet, Adam. 

Svend Aagaard Nielsen: 
»Torben Dalby Larsen - den 
sjællandske avismand med 
talent for at samle medier og 
mennesker«. Forlaget Tur-
bine Business, 200 sider, kr. 
249,95.

Palle Høj, 
chefredaktør for 

Frederiksborg Amts 
Avis - en del af  

Sjællandske Medier

Fra Elev Blad til 
Sjællandske Medier
Ny bog går tæt på Torben Dalby Larsen, der er øverste chef for denne 
ugeavis

»Torben Dalby Larsen - den sjællandske avismand med 
talent for at samle medier og mennesker« udkom lørdag den 
1. oktober. Bogen, som er skrevet af Svend Aagaard Nielsen 

og udgivet af forlaget Turbine Business, portrætterer den 
øverste chef for Sjællandske Medier.

Solrød/Greve/Ishøj: Alle 
sejl er sat til, når Even-
tyrteatret i efterårsferien 
opfører sin 25 års jubilæ-
umsforestilling ”Nilens 
Stjerne” i Glassalen i Ti-
voli. AOK har i år kåret 
Eventyrteatret til ”Byens 
bedste for  børn”, og bru-
gerne af børnefamilie-si-

tet Børn i Byen har for 
tredje år i træk nomineret 
de unge talenter til prisen 
som ”Bedste børneteater”.

Blandt de 100 medvirken-
de i det forrygende eventyr 
fra oldtidens Egypten er fl e-
re fra Sydkysten.

17-årige Lea Post fra Sol-
rød Strand spiller en af de 

egyptiske borgere, som lider 
af sult, fordi en ubalance i 
verden har udtørret Nilens 
livgivende vande.  Lea går 
i 1. HF på Solrød Gymnasi-
um. Ved siden af teatret har 
Lea netop indtalt to ”pod-
cast-serier” for DR Drama.   

D e s u d e n  m e d v i rk e r 
13-årige Sofie Phillipsen 
fra Solrød Strand, 11-årige 
Oscar Schouw fra Greve og 
13-årige Mira Jørgensen fra 
Ishøj i Eventyrteatrets Pa-
rade, som underholder pub-
likum før og efter forestillin-
gen i Glassalen i Tivoli. 

I snart et kvart århundre-
de har Eventyrteatret som 
det eneste teater i Danmark 
opført fl ere end 50 større nye 
danske musicals, som hvert 
år opleves af 35.000 børn 
og voksne. Nilens Stjerne 
opføres fra den 7. til den 23. 
oktober i Glassalen i Tivoli. 
I efterårsferien giver teater-
billetten adgang til Hallow-
een i Tivoli på spilledagen. 
Forestillingen varer 2 timer, 
og er egnet for alle eventy-
relskere fra 5 år. Billetter 
fra 160 – 300 kr. ekskl. ge-
byr hos Billetlugen, Tivoli og 
Eventyrteatret. 

Lokale unge med i Tivoli-musical
Flere unge fra Sydkysten er med i Eventyrteatrets jubilæumsforestilling

17-årige Lea Post fra Solrød 
Strand spiller en af de egyp-
tiske borgere. Foto: Hergaard 
Fotografi 

Havdrup - Solrød
Begravelsesforretning

Vi svarer altid - hele døgnet

Ring og aftal et møde på telefon: 
46 18 51 25

Vi hjælper med alle former for 
begravelser og bisættelser.

Havdrup - Solrød Begravelsesforretning 
Hovedgaden 17 - 4622 Havdrup 
info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Tåstrup Bedemandsforretning
Taastrup Hovedgade 40 
2630 Taastrup

Omtanke, kvalitet og seriøsitet siden 1969
DS og ISO 9001 cer� fi ceret for din tryghed

✆ 43 99 75 01
taastrup@baltzer.nu
WWW.BALTZER.NU

Vi træff es også a� en,
weekend og helligdage

Vi er medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd og er omfa� et af foreningens Klage- og 
garan� ordning. Personalet uddannes e� er højeste branchestandard.

Vores dejlige mor og svigermor

Bitten Nina Vindekilde
* 31. januar 1948    † 29. september 2016

er stille sovet ind

Rasmus og Pernille

Bisættelsen finder sted fra Jersie Kirke
onsdag den 5. oktober kl. 12.00

Jess Andersen

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk

Vi træffes døgnet rundt - aftaler 
gerne et møde i hjemmet

43 69 29 19
Greve Strandvej 14 - 2670 Greve43 69 29 19

Vi træffes døgnet rundt - aftaler 
gerne et møde i hjemmet

Greve Strandvej 14 - 2670 Greve
Jess Andersen

Jan Regin Mort

www.bugtensbegr

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

Jan Regin Mort

www.bugtensbegr

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

Jan Regin Mortensen 
www.bugtensbegravelse.dk 

info@bugtensbegravelse.dk - Tlf. 5614 5663 
Karlstrup Strandvej 47 - 2680 Solrød Strand

DIN LOKALE BEDEMAND 
Solrød, Greve og omegn 

Jan Regin Mortensen

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

BUGTENS BEGRAVELSESFORRETNING

Få gratis tilsendt 
brochurerne 
”Når nogen dør”  
og ”Min sidste vilje”

Din lokale bedemand
Tlf. 4615 0040

De kan trygt ringe og aftale et møde enten i 
Deres hjem eller hos os. 
Vi træffes også aften, weekend og helligdage
www.s-bf.dk

•  Hundige Strandvej 119, 
2670 Greve

•  Karlslunde Strandvej 34, 
2690 Karlslunde

•  Tune Center 7D, 
4030 Tune

Mariette Jørgensen Steen Jørgensen
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Greve-Karlslunde 
ROTARY KLUB

– inviterer til arrangement med

LÆGER UDEN GRÆNSER
30. september kl. 18.15-20.00

Tune Kursuscenter, Grevevej 20
Pris inkl. middag ekskl. drikkevarer kr. 150,-

For info og bindende tilmelding, send mail 
på lug@19b.dk senest 6. september

Greve-Karlslunde
ROTARY KLUB støtter 
STAFET FOR LIVET

Greve-Karlslunde 
ROTARY KLUB

– inviterer til arrangement med

LÆGER UDEN GRÆNSER
30. september kl. 18.15-20.00

Tune Kursuscenter, Grevevej 20
Pris inkl. middag ekskl. drikkevarer kr. 150,-

For info og bindende tilmelding, send mail 
på lug@19b.dk senest 6. september

Greve-Karlslunde
ROTARY KLUB støtter 
STAFET FOR LIVET

- Vi glæder os til at se dig

FEJRER 40 ÅRS 
JUBILÆUM.
Deltag i en spændende foredragsaften med middag. 

Øre-Næse-Halslæge Klavs Boll Nielsen fortæller om 

Polio og et liv med Polio 

TID & STED
Onsdag d. 26. oktober kl.18-20 

Greve Golfklub - Karlslunde Centervej 45, 

2690 Karlslunde 

PRIS kr. 200,- 

TILMELDING 
til Ulla Nielsen Tlf. 4369 0101

Vallensbæk/ Valby: Da 
Danmarks første loppe-
supermarked for børne-
familier, Børneloppen, 
slog dørene op på Gam-
mel Køge Landevej i Val-
by lørdag den 1. oktober, 
var det med masser af 
gode loppefund på hyl-
derne. Selvom butikken 
kun lige er åbnet, er den 
nemlig allerede blevet 
særdeles populær. Såle-
des var størstedelen af 
Børneloppens over 250 
stande/reoler booket fra 
åbningsdagen. Hos Bør-
neloppen glæder man 
sig meget over den gode 
start, som vidner om, at 
man har ramt et behov 
inden for salg og køb af 
brugt børneudstyr. 

- Vi er meget overvældede 
over den store interesse, ud-
taler Johanna Kiel Nielsen, 
der åbnede Børneloppen 
sammen med sin genbo Sofi e 
Brandt fra Vallensbæk. 

Begge er de mødre til to 
små piger og har opsagt 
gode jobs for at springe ud 
som iværksættere og udleve 
drømmen om et loppesuper-
marked for børnefamilier 
- en butik, der gør op med 
køb-og-smid-væk-kulturen, 
hvor alt for mange gode ting 
får et alt for kort liv i stedet 
for at leve videre som gen-
brug hos en ny familie. 

- Mange familier ligger 
inde med store mængder 

tøj og legetøj, som børnene 
er vokset fra. Men de har 
hverken tid eller lyst til at 
tilbringe en hel weekend 

på et loppemarked - ej hel-
ler overskud til at tage en 
masse billeder og oprette 
salgsannoncer på DBA og 

lignende. Ikke desto mindre 
vil familierne gerne af med 
tingene - og allerhelst på en 
måde, så andre kan få gavn 

af dem. Det vil vi gerne være 
behjælpelige med ved at stil-
le butikshylder til rådighed 
og sælge tingene for dem, 

fortsætter Johanna Kiel 
Nielsen. 

På den anden side af di-
sken står køberne, for hvem 
Børneloppens koncept er 
mindst ligeså interessant 
som for sælgerne. 

- Det er dyrt at have børn, 
og der er mange penge at 
spare på genbrug samtidigt 
med, at man skåner miljø-
et. Det appellerer til rigtig 
mange familier. Der er jo 
ingen grund til, at vi alle-
sammen går ud og køber en 
splinterny trehjulet cykel til 
vores små poder, når man 
kan købe en brugt i fi n stand 
for under det halve, slutter 
Johanna Kiel Nielsen. 

Børneloppen åbnede lør-
dag den 1. oktober klokken 
10. Det blev fejret med en 
stor åbningsfest, hvor butik-
ken diskede op med hjemme-
lavet is og kage samt soda-
vand og hoppeborg.

Børneloppens åbningsti-
der er mandag til fredag fra 
klokken 10.00 til 18.00 samt 
lørdag fra klokken 10.00 til 
16.00 og søndag fra klokken 
10.00 til 15.00. Butikken lig-
ger på Gammel Køge Lande-
vej 135 i Valby. Læs mere om 
Børneloppen og butikkens 
koncept på www.børnelop-
pen.dk.

Mødre åbnede loppesupermarked
Vallensbæk-mødre står bag første loppesupermarked for børnefamilier, der slog dørene op i weekenden

Johanna Kiel Nielsen (th.) åbner Børneloppen sammen med sin genbo Sofi e Brandt fra Vallensbæk.
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Ishøj: Fjerde generation 
er klar til at tage over i 
den landsdækkende, fa-
milieejede virksomhed 
Ishøj Hegn, når 36-åri-
ge Peter Salung Bagger 
til november overtager 
styringen af virksomhe-
den. 

Peter Salung Bagger er 
svigersøn til Henning Pe-
tersen, der er bestyrelses-
formand i Ishøj Hegn og, 
ligesom bror og bestyrelses-
medlem Henry Petersen, 

tredje generation i den fami-
lieejede virksomhed.

- Peter har været med i be-
styrelsen i tre år, og det har 
hele tiden ligget i kortene, 
at vi skulle have et genera-
tionsskifte. Vi har ventet 
på, at Peter blev klar til at 
overtage, så familiens ånd 
kan føres videre i de næste 
generationer, siger Henning 
Petersen i en pressemedde-
lelse, hvor den kommende 
direktør Peter Salung Bag-
ger udtaler:

- Jeg har brugt nogle år 
i bestyrelsen og er nu pa-
rat til at tage det store an-
svar, som følger med. Som 
bestyrelsesmedlem har jeg 
været med på sidelinjen, og 
jeg glæder mig derfor til at 
komme rigtigt ind i den dag-
lige drift. Jeg ser frem til at 
drive Ishøj Hegn i den ånd, 
virksomheden er kendt for.

Ishøj Hegn har egen-
produktion af trådhegn og 
producerer over 200 ton om 
året. Virksomheden har ho-
vedkontor i Ishøj, afdelinger 
i Jylland og beskæftiger over 
50 ansatte.

Den nye direktør
Peter Salung Bagger har 
altid arbejdet i produktion 
med fokus på optimering og 
drift. 

Senest kommer han fra en 
stilling som Lean and Stra-
tegic Project Manager i fa-
milievirksomheden Aasted, 
hvor han har været ansat si-
den 2011 og været en fast del 
af ledelsesgruppen. Tidlige-
re har Peter Salung Bagger 
haft ansvar for lean aktivi-
teter i Carlsberg Breweries, 
Novo Nordisk og Danfoss 
Compressors GmbH. Han 
har for eksempel været an-
svarlig for opbygningen af et 
Lean Academy i hele Nord- 
og Vesteuropa.

Peter Salung Bagger er 
uddannet produktionsinge-
niør på Handels- og Ingeni-
ørhøjskolen i Herning og har 
efterfølgende gennemført en 
HD i Organisation og Ledel-
se på Copenhagen Business 
School. 

Peter Salung Bagger til-
træder officielt som adm. 
direktør den 1. november 
2016, når han har afsluttet 
alle sine opgaver i Aasted. 

Familien tættere på 
Han har dog siden den 13. 
september været konstitue-

ret som adm. direktør i Ishøj 
Hegn og er i overgangsfasen 
fast tilknyttet virksomhe-
den på deltid. 

- Jeg glæder mig til at føre 
familiens kultur videre og 
bringe familien tættere på 
virksomheden. Jeg har de 
sidste mange år arbejdet i 
en stærk familievirksom-
hed, så jeg har en idé om, 
hvilken opgave jeg påtager 
mig. Jeg glæder mig til for 
alvor at blive involveret i 
den daglige drift og samar-
bejde med de mange dygtige 
medarbejdere, siger Peter 
Salung Bagger. 

Ambitioner 
Ishøj Hegn kan i år præsen-
tere et årsresultat med et 

bruttoresultat på 18,88 mio. 
kr. og, ifølge bestyrelsesfor-
mand Henning Petersen, et 
meget tilfredsstillende over-
skud i forhold til sidste år. 
- Medarbejderne har æren 
for det fine resultat. Vores 
resultat er uden tvivl båret 
af vores dygtige medarbejde-
re, siger Henning Petersen 
og tilføjer, at respekt for in-
dividet altid har været en fa-
milietradition i Ishøj Hegn.

Nu er det så op til Peter 
Salung Bagger at føre den 
tradition og virksomheden 
videre.

- Vi skal tænke langsigtet 
og strategisk i forhold til, 
hvad vi skal leve af om 10 
år, og hvordan vi skal ud-
vikle os i fremtiden. Vi skal 

blandt andet styrke vores 
position på Fyn og i Jylland, 
hvor vi har to afdelinger. 
Udover hegnsløsninger med 
porte, låger og overvågning 
er støjvægge en vigtig be-
standdel af vores produkts-
ortiment, forklarer Peter 
Salung Bagger og fortsæt-
ter:

- Men først bliver det min 
opgave at lære medarbej-
derne, leverandørerne, pro-
dukterne og kunderne at 
kende. Jeg ser meget frem 
til at samarbejde med alle i 
organisationen og viderefø-
re virksomheden i et tempo, 
hvor alle kan være med. For 
trivslen skal stadig være i 
højsædet.

Generationsskifte i Ishøj Hegn
Den 1. november tiltræder Peter Salung Bagger som ny adm. direktør i den familieejede virksomhed

Ishøj Hegn står over for et generationsskifte, når 36-årige Peter Salung Bagger tiltræder som 
ny adm. direktør den 1. november. Han er svigersøn til Henning Petersen, der er bestyrelsesfor-
mand og tredje generation i den familieejede virksomhed. Foto: Ishøj Hegn

Fjerde generation er klar til at tage over i den familieejede 
virksomhed Ishøj Hegn, når 36-årige Peter Salung Bagger til 
november overtager styringen af virksomheden. Foto: Ishøj 
Hegn

Vallensbæk: Hver week-
end de kommende 8 uger 
lancerer Fars køkken-
skole et nyt afsnit fra 
”Fars videokogebog”. Vi-
deokogebogen skal give 
far og barn lyst til mere 
sjov køkkentid sammen 
ud fra mantraet: ”Lav 
mad sammen med dem, 
du holder af, til dem du 
holder af.”  

Lige nu tilbyder 28 kom-
muner over hele landet 
kvalitetstid mellem far og 
barn på Fars køkkenskole. 
På baggrund af den store 
interesse brænder teamet 
bag Fars køkkenskole selv-
følgelig for at udbrede køk-
kenmagien til f lere fædre 
og børn i alle 98 kommuner, 
bl.a. med ”Fars Videokoge-
bog”. Det behøver nemlig 
ikke at være så besværligt 

at have børn med i køkke-
net: 

- Med udvidelsen af Fars 
Videokogebog ønsker vi at 
vise det kæmpe potentiale 
for leg og hygge, der er i at 
lave mad sammen med sine 
børn, siger Mette Bøgebjerg 
Jørgensen, projektleder for 
Fars køkkenskole i Vallens-
bæk Kommune. 

- Og det behøver ikke al-
tid at være så besværligt og 
tidskrævende at lave mad 
sammen, som mange tror.

Videokogebogens tema er 
”Fars weekendhyggemad”, 
og holdet bag Fars køkken-
skole lover alle familier i 
Danmark, at retterne er 
simple, overskuelige, sunde 
og hamrende lækre. Fars 
køkkenskole og Fars Video-
kogebog er støttet af Nor-
dea-fonden.

De 8 afsnit i ”Fars Video-
kogebog” med videokokken 
Jonas Vigkilde og køkken-
børn fra Vallensbæk lance-
res hver weekend på Fars 
køkkenskoles Facebook-si-
de, youtube-kanal og www.
farskoekkenskole.dk/video-
kogebog.

Fars køkkenskole skaber køkkenmagi
På torsdag er der premiere på den første af otte spritnye og sjove videoer til ”Fars Videokogebog”

Videokogebogens tema er 
”Fars weekendhyggemad”, 
og holdet bag Fars køkken-
skole lover alle familier i 
Danmark, at retterne er 
simple, overskuelige, sunde 
og hamrende lækre.



15.-
Partivare.  Max. 40.00 pr. kg

Langelænder 
grill-, wiener- 
eller hotdog-
pølser
375-400 g

Åbent alle
ugens dage
kl. 8 -22

Købmand
Kristian Olesen

9.-
Max. 128.57 pr. kg

Tilbuddene gælder fra tirsdag 4. oktober til og med lørdag 8. oktober

Ved køb af 
mere end 

6 stk. pr. kunde
pr. dag

er prisen 
47.95 
pr. stk.

Gevalia 
kaffe
500 g

30.-
60.00 pr. kg

Dansk 
blomkål
Pr. stk.

10.-

29.-
21.48 pr. kg

Smagfuld 
Dansk 
salmonellafri 
kylling
1350 g

15.-
Partivare.  30.00 pr. kg

Pr. ½ kg

Røget bacon
fra Eberhart

Gælder kun Vallensbæk Stationstorv 1 • Vallensbæk 

REMA 1000 
økologiske 
grøntsager
Flere varianter
Dybfrost
350-500 g

REMA 1000 REMA 1000 
økologiske 
REMA 1000 

10.-
Max. 28.57 pr. kg

Ved køb af 
mere end 

6 stk. pr. kunde
pr. dag

er prisen
op til 12.95 

pr. stk.

Ved køb af 
mere end 

6 stk. pr. kunde
pr. dag

er prisen 
45.00 
pr. stk.

Mester Pålæg
Flere varianter
70-100 g

Ved køb af 
mere end 

6 stk. pr. kunde
pr. dag

er prisen
op til 15.00 

pr. stk.



Til dig der siger NEJ TAK! til reklamer, men gerne 

vil modtage vores reklamer i din postkasse...

TILMELD DIG PÅ: WWW.HARALD-NYBORG.DK

SE ADRESSER OG ÅBNINGSTIDER PÅ: WWW.HARALD-NYBORG.DK
TILBUDDENE GÆLDER TIL OG MED DEN 10. OKTOBER 2016. DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER. 

Ved køb for over 1500,- på www.harald-nyborg.dk får du fragtfri levering!

Køb for over 1500,- i vores webshop
og få varen leveret lige til døren.
Bestil på www.harald-nyborg.dk   

FRAGTFRI LEVERING

Køb for over 1500,- i vores webshop og få varen 
leveret lige til døren. Bestil på www.harald-nyborg.dk   FRAGTFRI LEVERING
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 Gasovn
4200 W 
Mål: H. 72 x 
B. 41 x D: 28 cm
Vægt: 10,3 kg
Best.nr.  9676 

 389,- 

 1378,-  248,- 

R enset petroleum 
20 l
Best.nr.  10319 

 100,- 
 Tændposer
500 stk. 
Best.nr.  10401 

 8 pakker 
Best.nr.  12032  19,95 

 100,- 
 8 PAKKER 

 AFHENTNINGSPRIS 

MAKS. 96 PK. PR. KUNDE

 Træbriketter 
ca. 10 kg 
Pr. pakke
Best.nr.  2032 

 32,- 
FRIT VALG

 6 mm 
Best.nr.  10404 

 Træpiller 
16 kg 

 AFHENTNINGSPRIS 

 8 mm 
Best.nr.  2143 

 Pilotjakke 
 100% stærk nylon twill 
med vandafvisende 
teflon coating. 
Foer i isolerende 
100% polyester. 

Str. Best.nr.

 M  9246 

 L  9251 

 XL  9300 

 XXL  9396 
 298,- 

FRIT VALG

 148,- 
FRIT VALG

 Bjergstøvle 
 I ruskind med 
varmt foer. 

Str. Best.nr.

 40  10359 

 41  10360 

 42  10361 

 43  10362 

 44  10363 

 10 x 1 g 
Best.nr.  2144 

 5 g 
Best.nr.  1715 

 10 g 
Best.nr.  2963 

 Superlim 
 Velegnet til limningen af: Metal,
træ, læder, gummi, fliser, keramik 
og de fleste former for plast. 

 3 x 3 g 
  Best.nr.  7703 

 5 g 
  Best.nr.  7882 

 Stanley 
Limstift
21g 
  Best.nr.  3082 

 Elefantsnot
60 stk. 
Best.nr.  2591 

 Super 
Epoxy Lim
6 ml 
Best.nr.  2454 

 Stanley 

 18,- 
FRIT VALG

3 g 
Best.nr.  2392 

 Super Epoxy 
Lim 24 ml 
Best.nr.  7801 

VOR NORMALPRIS 48,-

SPAR 
  20,-

 28,- 

 Universal-
spartel 
250 g 
Best.nr.  2047 

 Træ� ller 
250 g 
Best.nr.  2189 

 Super
let� ller 
200 g 
Best.nr.  4134 

 Multi� ller 
250 g 
Best.nr.  2178 

 Filler fra... 

Se mere info på 
www.harald-nyborg.dk

 Acrylspartel 
250 g 
Best.nr.  2344 

 Super letfiller 
500 g 
Vandbaseret ultralet fuge- 
og spartelmasse
Best.nr.  4169 

 48,- 

®  26,- 
FRIT VALG

HOLD VARMEN 
   I KULDEN!

HOLD DIT HJEM I TOP 
BÅDE INDE OG UDE!

 Laserovn 
3000W 
Mål: H. 42,8 x 
B 37,6 x D: 29,6 cm
Vægt: 8 kg 
Best.nr.  11812 

 Varme-
blæser 
2000 W 
Mål: H. 26,5 x
B. 26,5 x D: 13 cm
Vægt: 1,1 kg 
Best.nr.  5195 

 48,- 



Sydkysten 904. OKTOBER 2016   /   NORD POLITI

Brøndby: De fire ger-
ningsmænd indfandt sig 
søndag den 11. september 
2016 omkring klokken 
23.45 på Tjørnevangen 8, 
i Brøndby og satte ild til 
fl ere biler. 

G e r n i n g s m æ n d e n e 
trængte ind ved at klippe 
hul i et trådhegn. Herefter 
viser overvågningsbilleder-
ne, hvordan de knuser ruder 
på fl ere biler, hælder brand-
bar væske ind fra en med-
bragt benzindunk og sætter 
ild på.

Politiet giver dette signa-
lement af de fi re mænd:

A: Mand, iført sort jog-
gingtøj med markant bred 
hvid stribe på bukser og 
overdel. 

B: Mand, iført grønlig 
hættetrøje, cowboybukser, 
bæltetaske, sorte kondisko, 
medbragte en grøn benzind-
unk.

C: Mand, grå hættetrøje 
af mærket Nike, sorte jog-
gingbukser af mærket Adi-
das.

D: Mand, sort hættetrøje 
og markant grønlig hætte og 
snører, sorte joggingbukser 

af mærket Adidas, hand-
sker, mørke kondisko. 

- Det er tydeligt for os, at 
der her ikke er tale om util-
passede unge, der brænder 
tilfældige biler af. Her er der 
tale om særdeles kvalifi ceret 
ildspåsættelse hos en helt 
specifi k bilforhandler, hvor 
gerningsmændene i forve-
jen har skaffet sig adgang 
ved at klippe sig igennem et 
kraftigt trådhegn, siger po-
litikommissær Søren Pug-
gaard.

Den grønne dunk
Københavns Vestegns Politi 
hører gerne fra borgere der 
kan genkende gernings-
mændene på billederne eller 
kender til episoden. Politiet 
vil blandt andet gerne høre 
fra borgere, som kan have 
set én eller fl ere af disse ger-
ningsmænd fylde benzin på 
en grøn benzindunk op til 
gerningstidspunktet.

Hvis du har informatio-
ner i sagen, så sidder poli-
tiet klar ved telefonerne på 
43861448.

Politiet 
efterlyser 
fi re mænd 
for bilbrand 
i Brøndby 
Det var ”særdeles kvalifi ceret ilds-
påsættelse,” siger politiet

Københavns Vestegns Politi vælger nu at offentliggøre en over-
vågningsvideo, der viser fi re mænd, der skaffer sig adgang til 
et lukket område hos en bilforhandler i Brøndby og sætter ild 
til en række biler. Foto: Københavns Vestegns Politi

Hvidovre: Torsdag klok-
ken 02.55 blev en 23-årig 
mand sigtet for kørsel i 
frakendelsestiden og for 
at være i besiddelse af 
fl ere forskellige euforise-
rende stoffer, da politiet 
standsede ham på Neer-
gårds Allé i Hvidovre.

Tidligere på natten stand-
sede politiet klokken 00.20 
en knallert på Vigerslev Allé 
i Hvidovre.  En 51-årig mand 
blev sigtet for spirituskørsel 
og for kørsel i frakendelses-
tiden, da han tidligere har 
fået frakendt førerretten til 
at køre knallert.

Flere stoppet 
uden kørekort

Brøndby: Onsdag den 28. september mellem klokken 
07.00 og 15.30 var der indbrud i en lejlighed på Gille-
sager i Brøndby.

Gerningsmanden fi k adgang til lejligheden ved at sparke 
døren ind, hvorefter personen blandt andet stjal smykker.

Tyv tog smykker

En 51-årig mand blev standset torsdag kort efter midnat. Han 
er nu sigtet for både spirituskørsel og for at køre på sin knal-
lert i frakendelsestiden.

Sydkysten: I sidste uges 
udgave af Sydkysten 
Weekend bragte vi en 
historie om 25 års-jubi-
læum på Solrød Produk-
tionsskole. 

Ved en fejl fi k vi givet sko-
lens forstander et forkert 
fornavn. Han hedder rette-
lig Flemming Cederholm, 
ikke Frederik. Sydkysten 
beklager fejlen.

redaktionen

Forstander 
fi k forkert 
fornavn

Brille inkl. glas med
glidende overgang 
nu fra kun
495 kr.

Bestil synstest på louisnielsen.dk

Briller nu fra

495kr

Vi fejrer fødselsdag

Gratis synstest 
med sundhedstjek

Brille inkl. tynde
glas med antire� eks
nu fra kun 
495 kr.

2for1 inkl. 
enkeltstyrkeglas 
nu fra kun
495 kr.

Lige nu kan du få 2for1 inkl. enkeltstyrkeglas (indeks 1,5), en brille inkl. standardglas med glidende overgang (indeks 1,5) eller en brille inkl. tynde og lette glas med antirefl eks  (indeks 1,6) ved køb af 
stel fra prisgruppe 495 kr. (gælder normalt fra prisgruppe 795 kr.). Du sparer 495-700 kr. Kan ikke kombineres med 60+ eller andre tilbud. Tilbuddene og gratis synstest (normalpris 195 kr.) gælder til 
30. oktober 2016. ©2016 Specsavers

Skynd dig – gælder kun til 30. oktober

Hundige
Over Bølgen 8D, 2670 Greve Strand
Tlf. 9632 5226



ERHVERVSEJENDOMMEEJENDOMME

KJELDSKOV & CO ERHVERV

Ejendomsmæglere, MDE & valuarer
Henrik Kjeldskov & Mogens Hansen 

Hundige Strandvej 218 · 2670 Greve 
Tlf. 4390 0002 · info@kjeldskov.dk · kjeldskov.dk

21 M2 PRÆSENTABLE KONTORLOKALER UDLEJES 
I fuldt udbygget erhvervsområde med fine parkerings- og tilkørsels-
forhold, tæt ved motorvejstilkørsler, på 1. sal af erhvervsejendom 
fra 1966/95, ligger dette præsentable kontorlejemål på i alt 138 m2.  
Lejemålet omfatter fælles indgangsparti med glasfacader og trappe til  

 
1. sal samt fælles køkkener og toiletter. Lokalerne er delt op i moduler 
á 21 kvadratmeter. Lyse og venlige lokaler, der er lige til at flytte ind i.

GREVE | HÅNDVÆRKERBYEN 37, 1. SAL

LE
JE

SAGSNR: HK8339
Årlig leje:  20.872
Årlig leje pr. m2: 985
Depositum: 10.436
Driftsudgifter: 4.445,45
Etageareal: 21 m2
Energimærke: C

558 M2 HØJLOFTET LAGER/PRODUKTION TIL LEJE 
Med god trafikal beliggenhed i fuldt udbygget erhvervsområde nord for Køge, tæt ved motorvejstilkørsler. Lejemålet omfatter et 558 
m2 lager med kontorlokale, ca. 5 meters loftshøjde og 3,85 m høj ledhejseport. Velegnet til produktion/lager. Årlig nettoleje kun kr. 395 
pr. m2. Mulighed for udvidelse efter behov.

KØGE | UNIONSVEJ 10

LE
JE

SAGSNR: HK8266E
Årlig leje:  220.410
Årlig leje pr. m²:  395
Depositum:  110.205
Driftsudgifter:  49.784,76
Etageareal:  558 m²
Energimærke:  Ikke omfattet af energimærkning

UdlejetUdlejet

Udlejet

GREVE | LUNIKVEJ 5

LE
JE

240 KVM LEDIGT LEJEMÅL 
TIL HÅNDVÆRK/PRODUKTION
Med fin beliggenhed i fuldt udbygget  
erhvervsområde tæt ved motorvejstilkørsel 
Greve Nord i bunden af præsentabel ejendom 
fra 1988 i røde sten. Lejemålet omfatter 
entré med garderobe og toilet, stor højloftet  
produktionshal med port, stort kontor,  
personalerum med fliser, bruseniche og  
separat toilet samt frokoststue med tekøk-
ken-faciliteter. Velegnet til håndværk eller 
lettere industri. Nuværende lejer fraflytter 
lejemålet pr. 31. december 2016 - hurtigere 
overtagelse kan aftales.

SAGSNR: HK4020E
Årlig leje:  118.800 
Årlig leje pr. m²:  495
Depositum:  59.400
Driftsudgifter:  25.200
Etageareal:  240 m²
Energimærke: 
Ikke omfattet af energimærkning

Port

LEJE

SAGSNR: HK8210E
Årlig leje:  232.000
Årlig leje pr. m2:     2.000
Depositum: 116.000
Driftsudgifter: 23.385,70
Etageareal: 116 m2
Energimærke: F

GREVE | HUNDIGE STRANDVEJ 29

SA
LG

/LE
JE

116 M2 BUTIKS/KONTORLEJEMÅL MED 
STRØGBELIGGENHED PÅ STRANDSIDEN
Velbeliggende nyistandsatte kontor/butikslo-
kaler på strandsiden ved Køge Bugt Strand-
park. Ejendommen omfatter stort salgslokale 
med indgang og 4 store udstillingsvinduer 
ud til Hundige Strandvej samt skydedør til 
stort kontorlokale med udgang til terrasse, 
frokoststue med tekøkken med køleskab og 
opvaskemaskine samt toilet med fliser. 
3 parkeringspladser direkte ud til strandve-
jen og stor flisebelagt parkeringsareal foran 
ejendommen. 
Nuværende lejer fraflytter 1. oktober 2016.

SALG

SAGSNR: HK9005E
Salgspris:  2.695.000
Årlig drift i alt: 17.749
Årlig lejeindtægt: 232.000
Årlig drift pr. m2: 153
Afkast i %: 7,90
Udbetaling: 2.695.000
Erhvervsareal: 116 m2
Grundareal: 911 m2
Energimærke: F
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I shøj :  Sp ør ger  m a n 
virksomhederne under 
Dansk Byggeri, ligger 
Ishøj helt nede på plads 
nummer 90 ud af landets 
98 kommuner, når det 
gælder erhvervsvenlig-
hed. 
Men når virksomhederne 
under Dansk Industri sva-

rer på samme spørgsmål, 
placerer de kommunen på 
en 29. plads. 

Ishøjs borgmester Ole 
Bjørstorp (A) lægger ikke 
skjul på, at han gerne så, at 
kommunen lå længere oppe 
på listen i Dansk Byggeris 
undersøgelse.

- Det er ikke noget, der 

bekymrer mig, men vi ville 
da gerne ligge bedre, siger 
Ole Bjørstorp med henvis-
ning til undersøgelsen, der 
placerer kommunen på en 
placering som nummer 90, 
når det gælder kommunens 
erhvervsvenlighed.   

- Det ville bekymre mig, 
hvis der ikke var en er-

hvervsudvikling i Ishøj, men 
det er der, siger Ole Bjør-
storp og henviser til etable-
ringen af kommunens nye 
erhvervsområde i Winthers-
minde, hvor kommunen ind-
til videre har solgt 126.948 
kvadratmeter erhvervsjord.

Dall

Forskellige opfattelser af 
erhvervsvenligheden
I to forskellige undersøgelser om kommunernes erhvervsvenlighed 
 ligger Ishøj henholdsvis nummer 90 og nummer 29

I slutningen af april blev erhvervsområdet i Winthersminde 
offi cielt indviet, da borgmesteren overdrog jorden til syv virk-
somheder. På billedet overdrager borgmester Ole Bjørstorp 
(A) en sølvspade til repræsentanten fra Burger King, som 
den 22. oktober åbnede restaurant i det nye erhvervsområde. 
Arkivfoto: Anders Dall  

”Man skal ikke bedrive 
landspolitik i kommunalbe-
styrelsen”. Nogenlunde så-
dan lyder borgmester Hen-
rik Rasmussens forklaring 
på, at han sammen med So-
cialdemokratiet og Venstre 
har tilladt sig at stjæle en 
million kroner fra Vallens-
bæks ældre, som næste år 
skulle have forsødet tilvæ-
relsen for kommunens mest 
plejekrævende ældre.

Det kan simpelthen ikke 
være rigtigt.

Med budgetforliget af-
skaffer de tre budgetparti-
er ”egen tid” for ældre med 
hjemmehjælp. Det sparer 
man en million kroner på. 
Og så laver man så det kneb 
at genindføre det for penge 
fra værdighedspuljen.

Summa summarum. I 
stedet for 2,4 mio. kr. at for-
bedre ældreplejen med i Val-
lensbæk, så er der kun 1,4 
mio. kr. tilbage, fordi man 
har lavet en fiktiv bespa-
relse og så genindført ”egen 
tid” igen for penge, der skul-
le være brugt til at gøre til-
værelsen bedre for de ældre 
- ikke til at opretholde den 
samme service.

I Dansk Folkeparti synes 
vi bestemt ikke, at den frem-
gangsmåde er i orden. Jeg 
kan godt forstå, at Henrik 
Rasmussen gerne vil bruge 
penge på alle mulige ting i 
Vallensbæk op til et valgår, 

men det er ikke i orden at 
forgribe sig på de ældres 
penge.

Borgmesteren siger som 
forklaring, at han ikke vil 
føre landspolitik i Vallens-
bæk – men pengene er sådan 
set sat af til, at de ældre skal 
have det bedre. Det har ikke 
noget med landspolitik at 
gøre. Det har noget at gøre 
med tillid til politikerne. De 
ældre skal da vide, at når 
man på Christiansborg sør-
ger for, at de kan få det bed-
re, at så går de penge også 
til, at de kan få en bedre al-
derdom.

Jeg mener, Henrik Ras-
mussen og forligspartierne 
har en meget dårlig sag. For-
løbet viser desværre tyde-
ligt, at de Konservative, So-
cialdemokratiet og Venstre 
ikke er optaget af de ældres 
forhold i Vallensbæk – og det 
synes jeg godt nok er trist.

Men jeg vil love Vallens-
bæks ældre, at jeg vil blive 
ved med at kæmpe deres sag 
i kommunalbestyrelsen. Det 
bliver ikke med Dansk Fol-
kepartis stemmer, at man 
tager de ældres penge fra 
dem.

Carina Kristensen 
Berth (DF)
Kommunalbestyrelses-
medlem & medlem af 
social- og sundheds-
udvalget

Ikke i orden at tage 
Vallensbæks ældres 
penge

Vejleå kirke i Ishøj er stor 
med plads til mange men-
nesker.
Menighedsrådet arrangerer 
mange gode foredrag, som 
bliver afholdt i menigheds-
lokalet. Frivillige sørger for 
fi nt pyntede borde og kaffe 
med hjemmebagt brød og 
kage. Det er meget fi nt.
Men Kælderlokalet er helt 
uegnet til formålet; En lang 
tarm med lavt til loftet, hvor 
der slet ikke er plads og luft 
til alle, der ønsker at delta-
ge. Hvem er ansvarlige for 

dette - er det arkitekten, 
menighedsrådet eller Ishøj 
kommune? Lige udenfor vin-
duerne er der en tom plads, 
som ikke bliver brugt til no-
get. Der kunne nemt laves et 
stort lyst rum  i tilslutning 
til det bestående, hvor der 
ville blive  masser af lys og 
luft. Som det er nu, er det en 
skamplet på kirken og på de 
mange, som laver et stort ar-
bejde, og det er synd.

Ruth Bunke
Bøgelunden 43, Ishøj

Lang tarm er 
uegnet til formålet

Nem adgang til godt syn
hedstjek af øjnene. Det har tidligere været mere kom-
pliceret, fordi det var nødvendigt at forlade kørestolen 
for at komme over i synsprøvestolen, fortæller chefop-
tiker hos Louis Nielsen i Waves, Troels Forman. Han er 
glad for, at butikken nu langt bedre kan imødekomme 
netop denne kundegruppes behov.

- Det er en stor forbedring, at det nu kan foregå helt
problemløst ved, at kunderne kan rulle hele vejen ind
til synsprøven, siger Troels Forman.

Fra 1. september er det muligt for kørestols-
brugere at rulle direkte ind i synsprøverummet 
og få en test hos Louis Nielsen i Waves

En kørestol er intet problem, når der er brug for 
synsprøve og briller. Louis Nielsen i Hundige har 
indrettet et handicapvenligt synsprøverum, som er 
taget i brug 1. september.

Det betyder, at kørestolsbrugere nu kan køre direkte 
fra parkeringspladsen og ind i butikken og videre ind 
i testrummet for at få taget synsprøve uden at skulle 
forlade kørestolen.

- Gangbesværede og handicappede har naturligvis be-
hov for briller, og for at få taget synsprøve og lavet sund-

HUNDIGE 
Waves · Tlf. 9632 5226

Bestil synstest på louisnielsen.dk 

Louis Nielsen i Hundige er blevet mere handicapvenlig



GRATIS PARKERING
WAVES tilbyder p-pladser uden tidsbegrænsning

ÅBNINGSTIDER:  
Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Søndag 11-16.

MASSER AF BØRNEAKTIVITETER
Læs mere på waves-shopping.dk

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Søndag 11-16. ÅBNINGSTIDER:  

Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Søndag 11-16.

BØRNEVÆRKSTED HVER SØNDAG KL. 11.30 -15.30
Læs mere på waves-shopping.dk

ÅBNINGSTIDER:  
Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Søndag 11-16.



Skilte: Derfor skal vi nu 
vænne os til at forstå be-
tydningen af en del nye 
skilte, blandt andet om 
en ny vejtype, cykeltrafi k 
og letbaner. 

En række nye eller æn-
drede skilte vil i den kom-
mende tid dukke op i gader, 
på veje og ved parkerings-
pladser. 

Vejdirektoratet har nem-
lig gennem en længere pe-
riode samlet sammen til en 
revision af regelsættet for 
skilte – bekendtgørelsen om 
vejafmærkning og bekendt-
gørelsen om anvendelse af 
vejafmærkning. De endelige 
bekendtgørelser er nu god-
kendt af transport- og byg-

ningsminister Hans Chri-
stian Schmidt.

- Ændringerne afspejler, 
hvordan trafi kken og gade-
billedet ændrer sig. Der er 
kommet nye vejtyper og nye 
regler for parkering. En del 
kommuner satser meget på 
cykeltrafi kken. I Aarhus er 
der fuld gang i letbanebyg-
gerier. De nye skilte vil hjæl-
pe trafi kanterne til at hand-
le mest hensigtsmæssigt i 
de situationer, de kommer i, 
siger afdelingsleder i Vejdi-
rektoratet Per Antvorskov. 

To nye skilte skal for ek-
sempel hjælpe bilister med 
at finde ud af parkerings-
reglerne i området, hvor de 
befi nder sig. Siden 2014 har 

det generelt set været for-
budt at parkere i rabat og på 
fortov indenfor tættere be-
byggede områder. Men kom-
munerne har fortsat mulig-
hed for at tillade parkering 
i rabat og delvist på fortovet, 
og de kan benytte sig af de 
nye skilte, så det er tydeligt 
for trafikanterne, hvordan 
reglerne er.

Der er også kommet nye 
skilte, som kan gøre vejen 
til tog- eller metrostationen 
mere synligt for rejsende 
med offentlig transport. 
Det nye regelsæt indeholder 
nemlig skilte, der kan sæt-
tes op som tydelig vejvisning 
dertil.

En del kommuners arbej-

de for at give cyklister gode 
forhold bliver med det nye 
regelsæt også understøttet 
af nye skilte. 

Eksempelvis vil vi frem-
over ikke blot møde gågader, 
men også cykelgader. Her er 
kørebanen i udgangspunk-
tet reserveret til cykler og 
små knallerter. Man kan 
dog med undertavler give 
tilladelse til anden kørsel i 
bestemte tidsrum. De køren-
de skal så være særligt agt-
pågivende, holde en lav fart, 
der svarer til cyklisternes, 
typisk 30 km/t, og de må 
ikke parkere udenfor særligt 
afmærkede pladser.

Både i byer og på landet 
er mange kommuner ved at 
etablere supercykelstier, der 

ved at have så få forhindrin-
ger som muligt skal gøre det 
nemt og komfortabelt at væl-
ge cyklen som transportmid-
del. Dette runde orange-hvi-
de logo vil vise cyklisterne, 
at de nu er på en supercy-
kelsti. 

Danmark har i øjeblikket 
tre såkaldte EuroVelo-cykel-
ruter. Én langs Vestjylland 
og den nordøstjyske kyst, 
én igennem det midterste 
Jylland fra syd til nord og én 
langs Østsjælland, Møn og 
Falster. De vil fremover bli-
ve markeret med dette lille 
EU-fl ag. 

Hvis cykler derimod er 
uønskede nogle steder – for 
eksempel ved indgange til 
butikscentre – kan kommu-

nerne nu skilte med, at der 
er parkering forbudt for cy-
kel og lille knallert.

Dels kommer der en un-
dertavle, der kan vise, at et 
opsat skilt gælder særligt 
for letbanen. Dels kommer 
der et skilt med ubetinget 
vigepligt, der viser andre 
trafikanter, at de skal hol-
de tilbage for letbanen. Der 
kommer skilte, som viser, 
hvor der er letbaneholde-
pladser. De ligner dem, vi 
kender fra busstoppesteder-
ne. 

Og der vil stå en hel ræk-
ke særlige skilte, som fører-
ne af en letbane skal forhol-
de sig til, men som andre 
trafikanter ikke skal lade 
sig forvirre af. 

Disse nye skilte skal 
du vænne dig til
I starten af oktober trådte nye regler for færdselsskil-
te i kraft 

I starten af oktober trådte nye regler for færdselsskilte i kraft

Vedligeholdelse: Applus 
Bilsyn tilbyder i oktober 
gratis rustkontrol til alle 
bilsynskunder over hele 
landet. Rust opstår især 
om vinteren, så det er 
det rette tidspunkt at få 
et tjek, forklarer rusteks-
perterne.

Mens det våde efterårs-
vejr har meldt sin ankomst, 
og der endnu ikke er faldet 
sne, tilbyder 145 Applus Bil-
synshaller over hele landet 
nu gratis rusttjek i forbin-
delse med bilsyn i hele ok-
tober.

Og det tilbud bør man 
tage imod, hvis man frygter 
rust på bilen, lyder opfor-
dringen fra Applus Bilsyn.

- Biler uden eller med kun 
lidt rustbeskyttelse, eller 
biler, der er begyndt at kor-
rodere, er ekstra udsatte i 
vådt vejr, især om efteråret 
og vinteren. Men får man 
undersøgt bilen for rust, har 
man mulighed for at tage 
problemerne i opløbet og der-

med spare udgifterne til de 
reparationer, der ellers føl-
ger. Ifølge vores egen under-
søgelse opstår mellem 50-75 
procent af rustskader hen-
over vinteren, fordi der her 
er masser af sne, is, salt og 
fugt. Så det er det helt rigti-
ge tidspunkt at få undersøgt 
bilen for rust, og eventuelt 
få en rustbeskyttelse, hvis 
man vil undgå rust, siger 
adm. direktør hos Applus 
Bilsyn, Per V. Rasmussen.

Ifølge en ny undersøgel-
se fra Applus Bilsyn blandt 
1.465 bilister får lidt mere 
end hver anden bilist rustbe-
skyttet sin bil med to til fi re 
års mellemrum. Hver fjerde 
gør det imidlertid sjældnere, 
mens resten aldrig rustbe-
skytter bilen.

- Rustbeskytter man al-
drig bilen, så vil man næ-
sten helt sikkert opleve rust-
skader med tiden. Også i 
forhold til videresalg af bilen 
er det en god idé at kunne 
dokumentere overfor køber, 

at bilen løbende er blevet be-
skyttet mod rust, tilføjer Per 
V. Rasmussen.

Generelle anbefalinger 
til rustbeskyttelse:

- Rustbeskyttelse kan ud-
føres året rundt, og det er al-
drig for sent at rustbeskytte 
bilen.

- Især små, nye biler un-
der 100.000 kr. kan have 
brug for rustbeskyttelse, 
idet de typisk får en mere 
sparsom rustbeskyttelse på 
fabrikken.

- Galvaniserede biler kan 
også ruste og have brug for 
rustbeskyttelse.

- Rustbeskyttelse forlæn-
ger levetiden på bilen samt 
på de mekaniske komponen-
ter såsom bremserør og bæ-
rearme.

- Køber du en brugt bil, 
så lad en uvildig fagmand 
vurdere om bilen trænger til 
rustbeskyttelse.

Kilde: Applus Bilsyn

Gratis rustkontrol i 
oktober 
Bilsynskæden Applus Bilsyn går til kamp mod rustne 
biler

Vi har tilsammen 39 års erfaring med 
reparation af Porsche.

Vi kan hjælpe dig med enhver 
tænkelig opgave indenfor servicering, 
reparation og renovering af din 
Porsche. Ny som gammel

Vi har testudstyr til alle modeller.

ERFARING  -  GRUNDIGHED  -  ENTUSIASME

NYT PORSCHE
SPECIALEVÆRKSTED I KØGE

•  SERVICE
•  RENOVERING
•  MOTOR RENOVERING
•  GEARKASSE RENOVERING
•  PLADESMED
•  AUTO LAKERING

UNIONSVEJ 6, 4600 KØGE • 23 928 911 • WWW.PROMOTORKOEGE.DK • JESPER@PROMOTORKOEGE.DK
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3 cylindre er rigeligt  
til 5 stjerner

Audi Amager
Englandsvej 437, 2770 Kastrup, tlf. 70 70 10 25, www.amager.audi.dk

Privatleasing fra 3.550 kr./md.*

Audi har udviklet en ny 3-cylindret motor, der giver den nye Audi A3 masser af træk og køreglæde. Den får 5 stjerner 
i pressen og begrundelsen lyder: ”Da GTI-bølgen  skyllede for første gang, var der to ting, der definerede de virkeligt 
hurtige GTI’er: 0-100 km/t under 10 sek. og en topfart over 200 km/t. Hvordan er det så med Audi A3 1.0 TFSI 2016? 
9,7 sek. og 206 km/t. Så tallene er på plads”**, skriver Jyllands- Postens motorjournalist. 

Oplev den nye Audi A3 hos din lokale Audi forhandler.

*  Audi A3 Sportback 1.0 TFSI 116 HK: 298.997 kr. ekskl. lev. omk. 3.880 kr. Forbrug v/bl. kørsel: 22,2 km/l. CO2: 104 g/km.
  Privatleasing: 3.550 kr./md. inkl. moms, etableringsomk., serviceaftale samt lev. omk. ekskl. halvårlig grøn ejerafgift 310 kr. Mulighed 

for tilkøb af forsikring og dækaftale. Kasko forsikring og betaling via Nets forudsættes. Engangsydelse 25.000 kr. Løbetid: 36 mdr. 15.000 
km/år. Samlet omk. i perioden: 152.800 kr. Finansiering tilbydes af Audi Finans A/S v/Nordania Finans A/S. Bilen er vist med ekstraudstyr.

** Motorjournalist Flemming Haslund, Jyllands-Posten den 27. maj 2016.

A+

Motorliv
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STILLINGER

 TILLYKKE

Vil du passe Greves guld?
Vil du have kram hver dag?
 
Børn er Danmarks fremtid! Derfor  
er det vigtigt, at vi giver dem den 
bedste start på livet. Vil du være  
med til at gøre Greve Dagpleje til 
Danmarks bedste? 
 
Lige nu mangler vi dagplejere i 3 af 
vores 4 distrikter! Karlslunde, Tune 
og Greve Midt, måske er det noget 
for dig?  

Du er motiveret for at arbejde profes-
sionelt med børn, du skal have et an-
erkendende børnesyn og være klar til 
at indgå i et fagligt udviklende miljø.
 
Jobbet som dagplejer betyder, at du 
skal åbne dit hjem for 4 børn i alde-
ren 0-3 år samt deres forældre.
 
Du får en arbejdsuge på 48 timer – til 
gengæld får du 7 ekstra feriedage 
om året.
 
Du får forhøjet skattefradrag.
 
Du har ingen udgifter til transport og 
ingen transporttid

Du får frihed til selv at planlægge din 
hverdag. Lave fælles aktiviteter med 
dine kolleger, være ude når solen 
skinner eller blive inden døre, når det 
stormer og lave motorik eller synge
 
Se mere her: www.dagplejen.dk
 
Det at være dagplejer er en livsstil, 
hvor empati er kodeordet
   
Lidt fakta om Greve Dagpleje
Vi er en dagpleje i rivende udvikling. 
Vi er 50 dagplejere ansat- fordelt i 4 
distrikter, og lige nu arbejder vi med 
idrætscertificering af halvdelen af vo-
res dagplejere. Som det næste skal 
vi have uddannet nogle dagplejere til 
naturdagplejere. Derudover arbejder 
vi med øget indsats for udsatte børn/
familier, præmaturbørn, og vi har 5 
dagplejere ansat i ” Skærmet Tilbud” 
til børn med særlige behov. Dagple-
jen er tilknyttet 3 dagplejepædago-
ger og en leder.
  
Om dig
Vi forventer, at du har erfaring med 
børn fra 0-3 år, og at du er indstillet 
på at indgå i et positivt tværfagligt 
samarbejde med forældre, kolleger  
 

og personalet på dagplejekontoret. 
Du er fortrolig med brugen af pc/
iPad, da vi kommunikerer en del via 
mail og du skal være åben for faglig 
udvikling gennem møder, kurser og 
andre fælles aktiviteter. 
 
Du er positiv, stabil, nærværende og 
autentisk, og du forstår at skabe et 
tillidsforhold til forældre og være i 
dialog om dit arbejde og du har et 
reflekterende blik på dig selv, dine 
mål og dit arbejde. Du trives med at 
arbejde alene og selv organisere 
hverdagen omkring dig.  
 
Har du lyst til at vide mere om dag-
plejen i Greve, så kontakt dagpleje-
pædagog Pia Lønne, tlf.: 43973499, 
hvis du bor i Karlslunde eller i Greve 
Midt og dagplejepædagog Kirsten 
Sandersen, tlf.: 43973496 hvis du 
bor i Tune

Ansøgningsfrist
05-10-2016

Dagplejere søges til 3 distrikter
Vil du være med til at gøre Greve Dagpleje til  
Danmarks bedste?

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

Læs hele opslaget på  
www.greve.dk/job

❤
Kære Christian
     tillykke med din 9 års 
fødselsdag.
Glæder os til at fejre dig.
Knus M + M

Udlodningsmidlerne hed tidligere tips- og lotto-
midlerne.

Staten yder hvert år tilskud til en lang række formål  
af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske 
Klasselotteri A/S.

Pengene fordeles enten i form af direkte tilskud  
eller efter ansøgning til idrætsområdet, sociale og 
kulturelle formål, forskning, sygdomsbekæmpende 
organisationer, humanitære projekter, undervisnings- 
og folkeoplysning, friluftsliv og naturoplevelser, 
ungdomsformål, ældreorganisationer mv.

I 2016-2017 forventes der at være ca. 1,7 mia. kr.  
til fordeling.

Læs mere om hvem der kan få tilskud, og hvordan 
man søger på: 

www.udlodningsmidler.dk

Udlodningsmidlerne  
for 2016-2017

Greve Strands Tømrer- 
og Snedkerværksted 
Grundlagt 1920 - 3. generations kvalitetshåndværk

* Alle typer tag
* Total- og hovedentreprise
* Glarmester arbejde
* Døre og vinduer efter mål

Medlem af Dansk Håndværk, Stort som småt - vi gør det godt!

Tlf. 43 90 49 27 - Havnevej 6, 2670 Greve
www.gsts.dk    e-mail: gsts@gsts.dk

* Om- og tilbygning* Om- og tilbygning
* Forsikringsskader* Forsikringsskader* Forsikringsskader
* Boligselskabsservice* Boligselskabsservice
* Renoveringsarbejde* Renoveringsarbejde

Håndværkerbyen 23 · 2670 Greve · Tlf. 43 90 10 76
www.zink.dk

Aut. el-installatør

Alt el-arbejde udføres

HAVEKOMPAGNIET
Din lokale havemand udfører:
• Træfældning/beskæring • Havepleje/haveanlæg
• Brolægning/flisearbejde • Tagpapbelægning

Ring alle ugens dage fra 7 til 20 til Flemming

Flink, effektiv og fair.

Tlf. 61 79 05 47
www.have-kompagniet.dk

FAGMANDEN
Hjælp til det meste...

Få kontakt med din 
lokale fagmand her på siden.

Her får du muligheden for at vælge en fagmand, 
som kender dit lokalområde.

Har du brug for hjælp til f.eks. vinduer, havearbejde, el, 
en bedemand, en hundefrisør, en tandlæge, rengøring 

eller andet, så kan alle fi rmaer her på siden tilbyde 
deres arbejdskraft.

Succes for unge kæmpere
Mange medaljer til Ishøj Karate ved stævne i Sverige

SPORT

Karate: Ishøj har mange  
dygtige unge kæmpere.

Det blev tydelig t de-
monstreret ved et svensk 
stævne, Budo Nord Karate 
Open, hvor deltagerne fra 
Ishøj hjemtog f lere medal-
jer. Bedst gik det for: Per-
sian Moradi, Oliver Jensen, 

Nicoline Olsen og Camilla 
Alberg, der alle vandt guld-
medaljer.

Okan Kanturovski, Ras-
mus Olsen og Tiara Santos 
vandt sølvmedaljer og Azra 

Yildiz og Nathalie Poulsen 
vandt bronzemedaljer. 

jh

OFFICIELLE BEKENDTGØRELSER

De unge kæmpere fra Ishøj 
Karate havde stor succes ved 
et stævne i Sverige.
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RUBRIKSERVICE

MARKED

KØRESKOLER

TRÆFÆLDNING

ANLÆGSARBEJDE

HEDEBO
KRÆMMERMARKED
Lørdag d. 22. og søndag 

d. 23. oktober
Begge dage kl. 10-16

TUNE HALLEN
Tunehøj – 4030 Tune

Entré 20,- (børn u/12 år gratis)
Gratis parkering
Over 100 stande

- vi gi’r en kop kaffe…
Lions Tune – tlf. 2071 2341

AFHENTNING AF 
MØBLER MED MERE
Møbler, nips, andet bolig-
tilbehør hentes gerne af 
Røde Kors Ishøj.
Dødsboer afhentes efter 
aftale.
Ring 50 94 80 26
Og vær med til at gøre en 
forskel.

Greve Strandvej 24, 2670 Greve

Kuponen sendes til: 

Kuponen til ONSDAGSudgaven afleveres   senest fredag   kl. 12.00
Kuponen til WEEKENDudgaven afleveres senest onsdag  kl. 12.00

Vedlæg check eller betal kontant/Dankort hos Sydkysten

Afsender:

Små annoncer for private / erhverv.
B: 1 spalte x H: 50 mm med ramme

Glæd dine kære med en hilsen. 
 
Skal foto retur så vedlægges venligst 
frankeret kuvert.

    TILLYKKE

Køb, salg, bytte. Kun for private. 

    MARKED

    RUBRIK SERVICE

Sæt kryds i hvilken kategori du ønsker.

ONSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis du ønsker...

30 ORDPRIVATE KR.150,-ERHVERV KR. 300,-

Du kan også sende på e-mail: sydkysten.salg@sn.dk
Beløb indsættes 24 timer før deadline på 
reg.nr. 4343, kontonr. 35 24 12 01 43. Skriv navn som reference.

Adresse:

By:                         Tlf.:

20 ORD+ BILLEDEALM. KR. 80,-STOR KR. 150,-

HUSK - du også kan booke din annonce på
www.tastselvannoncer.dk

CA. 25 ORDKR. 80,-CA. 40 ORDKR.110,-

Computer hjælp
”Hjemme hos dig” 
Dag, aften og weekend. 
Alle opgaver udføres.  
Virus rensning. 
Opsætning af trådløs 
netværk med sikkerhed. 
Div. rep. opgaver. 
Kommer gerne til dig. 
Kontakt Powerservice. 
Mobil 60 12 15 47  
powerservice@youmail.dk

Ring 20 23 01 63Ring 20 23 01 63
Gratis tilbud/ fast lav pris Gratis tilbud/ fast lav pris 
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Alt i fliser & stenAlt i fliser & sten

TotalrenoveringTotalrenovering

VandmiljøVandmiljø

Alt i hegnsopgaverAlt i hegnsopgaver

Rodfræsning/fældningRodfræsning/fældning

MØBLER KØBES
Fra 1950/60/70 i  
palisander, teak,  
eg, stål og skind. 
Arkitekttegnede møb-
ler har også interesse.
Kontant afregning.
Tlf.: 40 38 71 19. 
Kulmosen & Co. 
Cvrnr.: 26047463

Solrød
114 kvm butik med 
bedste beliggenhed på 
strandvejen overfor Sol-
rødcenter og Solrød kirke 
(tidligere ejendomsmæg-
ler) udlejes.

Henvendelse:
Duxo  

ejendomsselskab  
Tlf. 2020 2938

ASK Køreskole
Bil/MC

Generhverv

Tlf. 43 69 80 81
www.ask-teori.dk

Lædermøbler 
renoveres
- Falmet/slidt læder opfar-
ves til originalfarve 
- Ompolstring af både læ-
der og stofmøbler 
- Vores speciale er de dan-
ske arkitekttegnede klas-
sikere. Ring for tilbud. 
Læderdoktoren,  
Metalgangen 19 D, 2690 
Karlslunde, 46 15 32 32.
www.laederdoktoren.dk

Solrød Gulvservice Eftf. 
V/Michael NielsenV/Michael NielsenV

Afslibning af gulve 
Oliebehandling
Lakbehandling
Ludbehandling

Kun svanemærket
produkter

Tlf.: 4050 2096/
6016 2187

www.solroed-gulvservice.dk

Hjælp til PC, Tablet,
Smartphone og TV
Hjælp tilbydes til at sikre bil-
ligste og bedste løsning ved nyt 
køb og enhver form for støtte 
til at gennemføre ny løsning. 
Hjælp tilbydes også til løsning 
af hvilket som helst problem 
med eller vejledning i brug af 
mail, netværk, router, PC, Tablet 
(inkl. iPad) og Smartphone (inkl. 
iPhone) og TV. 
Ring 2965 6559 eller mail til 
henningjakobsen@live.dk

Vægttab og fobier
Eksamensangst, flyskræk

Hypnose
Tilbud 500 kr.

RAB registreret
Godkendt af

Sundhedsstyrelsen.
25 års erfaring.
Kendt fra TV2

Tlf. 46 15 15 18
(Bedst ml. 13-14)

www.svenholst.dk

Nystartet  
malermester

søger kunder. Alle former 
for malerarbejde ude 

som inde udføres flot og 
billigt. Alle kunder får 

25% rabat.  
100% afdækning.  

Tilbud gives uden udgif-
ter for Dem.

Tlf. 71 17 96 61 
Cvr 35 42 57 72

Træfældning
og topkapning. 
Udføres af prof. skov-
arbejder med 14 års 
erfaring. 
Fuld forsikret, uforplig-
tende tilbud gives.
Ring til Lasse 
tlf. 6093 4535

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol

Hypnose
Tilbud 500 kr.

RAB registreret.
Godkendt af

Sundhedsstyrelsen.
25 års erfaring.
Kendt fra TV2

Tlf. 46 15 15 18
(Bedst ml. 13-14)

www.svenholst.dk

Afhentning af gammelt
jern og metal.
Landbrugsmaskiner,
olietanke, kedler og
skrotbiler.Tilbud på
opgravning af olietanke
samt oprydning fra
dødsbo.Kommer fra dag
til dag. 25478718

DØDSBOER restboer/
teak/palisander møbler
med mere købes/ryddes.
Altid gratis tilbud/fast
pris. Også med slut/
salgsrengøring,
overlevering til
boligselskaber. Tlf.
29903650 eller 71200919

GARAGESALG
På Hedeager 48 - Greve
søndag d. 9. oktober
kl. 10 - 15

loppemarked
slotsherrensvej 107, 2720
vanløse åben hver fre-
lør-søndag 9.30-16 vi har
64 indendørs stande m/
mange gode loppeting
møbler-tøj-porcelæn-m/
m-batteriskift ure-nye
nøgler laves medens i
venter-der kan købes
kaffe-kage-smørrebrød i
vores hyggelige cafe.
stadebestilling 25466521
lecojakraemmer@hotmail.
com facebook vanløse
loppemarked og
kræmmerhal. gratis
adgang og parkering

GARAGESALG
på Belsager 21, Greve.
Søndag d. 9. oktober
kl. 11-16.
Kom og gør et godt fund
af bl. a. glas, porcelæn,
møbler, ægte tæpper,
haveredskaber m. m.

PROFESSIONEL 
TRÆFÆLDNING

Fuldt forsikret
Ring til BG 
Træfældning
v/Bjarke G. Nielsen 
Tlf. 20 25 90 91

GRATIS uforpligtende tilbud gives

• Træfældning
• Beskæring
• Topkapning

• Stubfræsning
• Flishugning

Havdrup
Butik 69 kvm bestående 
af 2 separate butikker, 
beliggende Hovedgaden 
23-25, Havdrup.

Henvendelse:
Duxo  

ejendomsselskab  
Tlf. 2020 2938

Hjælp til ren
gøring i hjemmet 
tilbydes af dame med 
over 25 års erfaring.

Grundighed 
Stabilitet  

Tillid
er det som min service 

tilbyder. 
I øvrigt dyrevenlig.

Kontakt 20 20 27 21

Taekwondo: En klub med 
stor succes er midlerti-
digt lukket.

Det er Vallensbæk Ta-
ekwondoklub.

Det var Reza Vahdati og 
Said Koulij, som i 2011 stif-
tede klubben, der hurtigt fik 
medvind med mange med-
lemmer.

Klubben holder til i tumle-
salen på Pilehaveskolen.

Allerede samme år f ik 
stifterne kommunens pris 
Årets Initiativ og nåede hur-
tigt op på godt 60 medlem-

mer.
Samtidig har klubben 

også haft stor sportslig suc-
ces med flere DMmedaljer.

- Vi har nu midlertidigt 
lukket, og det hænger sam-
men med, at vi har mistet en 
række frivillige kræfter. Vi 
arbejder på at finde en løs-
ning, siger Reza Vahdati.

Han henviser interesse-
rede til nabo-klubberne : 
Albertslund, Brøndby og Ta-
astrup Taekwondo klub.

jh

Succesklub 
lukker  
midlertidigt
Vallensbæk Taekwondo håber  
hurtigt at finde en løsning

Said Koulij (tv) og Reza Vahdati (th) her sammen med 
Mohamed i midten.

SPORT
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Cricket: To brødre sat-
te deres præg på DM-
kampe i Svanholm.

Årets sidste cricketkampe 
med hård bold gav dobbelt 
DM til Svanholm i form af 
fi nalesejre i junior- og lille-
putfi nalerne mod henholds-
vis Skanderborg og Ishøj. 
Det var de to Ahmed-brød-
re, Saif hos lilleputterne og 
Saad hos juniorerne, der 
satte de største mærker på 
de sejre.

Svanholm viste igen i år, 
at dansk crickets højborg 
ligger i Brøndby. I alt løb 
klubben med fire medaljer 

- to  af guld og to af bronze 
- og fi k dermed en fornem af-
slutning på sæsonen.

Svanholms juniorer vandt 
det danske mesterskab for 
tredje år i træk ved at slå 
AB i fi nalen, hvor drengene 
ligeledes blev danske mestre 
ved at slå Ishøj i fi nalen.

Klubben elitedivisions-
hold vandt bronze, hvor KB 
blev mestre for første gang 
siden 1958. Endelig f ik 
Svanholms lilleputter bron-
ze ved at slå AB i den afgø-
rende kamp. 

jh

Brødre stjal 
billedet
Dobbelt DM til Svanholm

Cricket: En ung Brønd-
byspiller har skrevet sig 
ind i historiebøgerne.

Da Svanholms lilleputter 
vandt DM-bronze ved at slå 
AB i den afgørende kamp, 
scorede Musa Mohammed et 
fornemt century (100 points).

I kampen om bronze valg-
te AB’s anfører mod træne-
rens ordre at gå i marken, 
da han vandt lodtræknin-

gen. Det kom han til at for-
tryde.

Svanholm scorede 267 for 
4 fald. Musa Mahmood sco-
rede 146. Han slog dermed 
Svanholms – og forment-
lig DCF’s - hidtidige lille-
putcricket-scoringsrekord, 
sat af Michael Mortensen, 
der for 43 år siden i 1973 la-
vede 129 mod Viborg.

jh

Ung spiller bag 
cricket-rekord
Lavede century i DM-kamp

Cricket: Svanholm for-
står fortsat at udvikle 
sine elitespillere.

Det viser det seneste 
landshold, som er udtaget til 
at deltage i World Cup i Los 
Angles.

På det udtagne landshold 
er hele fem fra Svanholm.

- Det er virkelig fl ot, at vi 
har hele fem spillere udtaget 
til det danske landshold, og 
selv om vi ikke blev danske 
mestre i år, har vi masser af 
potentiale til at spille med 
til næste år, hvor mange af 
vore helt unge spillere nok 
skal udvikle sig yderligere. 
Det vigtigste er dog, at vi 
til stadighed kan udvikle og 
stadigvæk vil være i stand 
til at vinde de danske ung-
domsmesterskaber, siger 
Jørgen Jønsson, Svanholm 
CC.

De fem landsholdspillere 
er: Zameer Khan, Amjad 
Khan, Basit Javed, Hamid 
Shah og Saif Ahmed. 

World Cup foregår fra den 
29. oktober til den 5. novem-
ber i Los Angeles.

jh

Klar til 
World Cup
Hele fem spillere 
fra Svanholm skal 
med landsholdet i 
Los Angeles

Volleyball: En 15-årig Is-
højspiller får sig noget af 
en oplevelse.

Jonas Marcussen er 15 år 
og passer til daglig sin sko-
legang i 9.klasse på Vejle-
broskolen i Ishøj. Derudover 
er Jonas en passioneret og 
talentfuld volleyballspiller i 
Ishøj Volleys ungdomsafde-
ling. 

Det har nu ført ham frem 
til udtagelse til Danmarks 
yngste volleyball-landshold, 
U17-landsholdet, hvor han 
er en af de yngste på holdet. 

Jonas skal spille midter-
angriber på holdet, der den 
17.-20. oktober skal spille 

nordeuropæiske mesterska-
ber mod de andre nordiske 
lande samt England. 

- Vi er stolte af det kvali-
tetsarbejde, der bliver ud-
ført af trænere og spillere i 
vores ungdomsafdeling. Det 
er dét, vi her ser et resultat 
af, siger formanden for Ishøj 
Volley, Henning Thomsen. 

Klubbens U16-18-træner, 
den tidligere topligaspiller 
Rafal Gosik, fortæller om 
Jonas, at han aldrig sprin-
ger over og altid er til vol-
leyball 3-5 gange ugentligt, 
og det har han været, siden 
han gik i 1.klasse. 

jh

Fra Ishøj Volley 
til landshold
Jonas Marcussen på Danmarks 
U17- landshold

Bordtennis: Ishøj skab-
te i sidste sæson en stor 
overraskelse, men kan 
næppe gentage den.

- Vores bedste hold, som 
jeg fortsat er en del af trods 
mine 74 år, overraskede 
både os selv og alle andre 
ved at besætte 2. pladsen, 
men vi regner ikke med at 
kunne gentage denne suc-
ces, siger Tonni Schrøder.

Han blev i begyndelsen af 
marts ramt af en knæskade, 
og det betød, at han måtte 
holde sig fra bordet resten af 
sæsonen.

- Jeg måtte nøjes med at 
toppe rækkens topliste, og 
det var jeg da stolt af, siger 
han. 

Ishøj fi k dermed ikke som 

planlagt spillet om kreds-
mesterskabet for serie 3.
Den første turneringskamp 
i den nye sæson begynder 
for Ishøj den 4. oktober på 
hjemmebane mod B 77 fra 
Rødovre. 

Ny formand
Tonni Schrøder har været 
formand gennem talrige år, 
men på den seneste gene-
ralforsamling lod han sig 
ikke overtale til at fortsæt-
te. Bent Nielsen er derfor ny 
formand, og Rene Møller er 
det tredje bestyrelsesmed-
lem.

Ishøj regner også med at 
tilmelde et hold i serie 5.

jh

Svært for Ishøj at 
gentage succes
Bordtennisturneringen begynder 
for Ishøj den 4. oktober

Håndbold: Vallensbæk 
har f lere dygtige ung-
domshold.

Det blev tydeligt demon-
streret, da Vallensbæk hav-
de fire hold til Bordershop 
Cup i Nykøbing Falster.

For U10 B-drenge er det 
deres første sæson, men de 
vandt tre af deres puljekam-
pe, inden de mødte deres 
overmænd fra Nordfalster. 
De endte på en fl ot 4. plads.

U10-pigerne havde et vir-
kelig godt stævne, hvor de 
på deres vej til fi nalen kun 
tabte mod HØJ.

I finalen mødte de Køge, 
som de i en meget tæt kamp 
vandt 8-7 over.

Pigerne kæmpede, og det 
gav pote. 

U14-drengene var til-
meldt med to hold, men der 
var desværre ikke hold nok 
til mere end en pulje. Så den 
sidste kamp i puljen spillede 
Vallensbæk 1 mod Vallens-
bæk 2, og allerede på det 
tidspunkt lå de to hold på 
henholdsvis 1. og 2. plads 
i puljen, og dermed stod 
finalen mellem de to Val-
lensbæk-hold. Vallensbæk 
2 vandt 27-22, og drengene 
kunne tage hjem med hen-
holdsvis en guld- og en sølv-
medalje. 

jh

Ung pigejubel
Dygtige ungdomshold i Vallensbæk 
Håndbold

Vallensbæk Håndbolds U 10 piger vandt Bordershop Cup i 
Nykøbing Falster med kneben fi nalesejr over Køge efter en god 
fi ght.

Jonas Marcussen 
fra Ishøj Volley er 
på Danmarks U 17 
landshold ved nord-
europæiske mester-
skaber.

74-årige Tonni 
Schrøder er 
fortsat blandt 
spillerne på 
Ishøjs bedste 
hold i serie 3.

Selv om 
19-årige 
Saif Ahmed, 
Svanholm, er 
den yngste på 
landsholdet, 
er han ikke 
debutant, når 
World Cup 
bliver afviklet 
i Los Angeles.

Svanholms danske juniormestre med bl.a. den ene af de to Ahmed-brødre, Saad.

Musa Mahmood takker for 
jublen over sit century.
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Brøndby: Fra klokken 17 
til 23 fredag den 7. okto-
ber vil der være aktivi-
teter, musik og arrange-
menter i hele Brøndby 
Kommune, når årets 
Kulturnat løber af sta-
blen. 

Tre gratis shuttlebusser 
kører aftenen igennem og 
har ni stop, så man nemt 
kommer videre til f le-
re kulturnatsaktiviteter 
andre steder i byen. Bus-
serne har stop, markeret 
med beachfl ag, ved Kilden, 
Horsedammen, Kirkebjerg 
Torv, Brøndbyvester Bib-
liotek, Genbrugspladsen, 
Brønden, Svanholm Crick-
etklub, Brøndby Stadion 
og Pensionisthuset Møllen. 
Ved alle stoppene er der no-
get at se og opleve for både 
børn og voksne. Udover 
musik og aktiviteter er der 
fællesspisning ved Kilden 
og Brønden på Kulturnat-
ten, som man kan deltage 
i.

- Vi oplevede stor interes-
se for vores første Kulturnat  
sidste år. I år har endnu 
fl ere været interesseret i at 
være en del af aftenen, så vi 
har kunnet udbygge og ud-
vide Kulturnatten, så der i 
år er fl ere aktiviteter og fl e-
re knudepunkter, fortæller 
kulturkonsulent i Brøndby 
Kommune, Laura Biele-

feldt-Jakobsen, i en presse-
meddelelse.

Fællesspisning
- I år får vi spærret et større 
udendørsareal af ved Kilden, 
så der er plads til et stort 
fællesspisningstelt, koncer-
ter og andre aktiviteter. Her 
kan man også opleve forskel-
lige musikalske indslag som 
blandt andet harmonika-
koncert med mulighed for at 
spille med, revy og musiksko-
lehold. Derudover bliver Nør-
regård på Horsedammen til 
et sted, hvor der ikke mindst 
er noget at komme efter for 

børn, unge og kreative sjæ-
le. Her har Brøndby Tennis-
klub, Brøndby Ekspressen, 
Multihuset, Ungdomsskolen, 
Ungdomsklubben, Musik-
skolen, Middelalderlandsby-
en, Sejlerhuset, Natursko-
len, Dyregården og Brøndby 
Kunstforening nemlig ak-
tiviteter, og der vil også her 
være mulighed for at få stil-
let sult og tørst, fortæller 
kulturkonsulent Laura Bie-
lefeldt-Jakobsen.

Der vil i det hele taget 
være noget at komme efter i 
hele byen, når Kulturnatten 
begynder. 

På Kirkebjerg Torv er de 
forretningsdrivende igen 
gået sammen om at skabe 
et program med fællesspis-
ning, koncert, fest og farver. 
Der er også nok at opleve i 
Brøndby Strand den 7. ok-
tober, hvor aftenen starter 
med koncerter for børn og 
unge ved Bølle og Kaka. 
Herudover er der andre 
musikalske indslag som 
persisk musik, poetry slam 
og James Bond-koncert ved 
musikskolens elever. Her vil 
der også blive spillet bræt-
spil, danset linedans, vist 
historiske fi lm ved Forstads-
museet og Brøndby Strand 
Minigolfklub får lys på ba-
nerne, så de besøgende kan 
spille i tusmørket. Desuden 
vil der være åbne træninger 
i Svanholm Cricketklub og 
ved stadion kan man opleve 
BIF, Brøndby Gymnasium 
og Brøndby Idrætseftersko-
les program med for eksem-
pel rundvisning, danseop-
visning, og streetfodbold, 
og der er mulighed for både 
at spille håndbold og prøve 
kræfter med springgym-
nastik i Stadionhal 1. Det 
fulde program kan hentes i 
kulturhusene og ses på op-
levbrondby.dk. 

Kulturnat i Brøndby
Efter debuten sidste år a� older Brøndby igen Kulturnat den 7. oktober

Igen i år vil det på Kulturnatten være muligt at gå på oplevel-
se i lysinstallationen Den Forunderlige Nattehave ved Kilden. 
Foto: Brøndby Kommune

Ishøj: Nu er der mulighed 
for at komme med på et 
af Arkens kunstskolefor-
løb for voksne. 

I efterårsferien udbyder 
museet et intensivt ugekur-
sus, hvor man kan fordybe 
sig i og arbejde med kunst 
inspireret af Martin Bigum 
og Arkens øvrige aktuelle 
udstillinger. Det skriver Ar-
ken i en pressemeddelelse.

Sammen med kursets un-
derviser Charlotte Bergman 
Johansen, der er uddannet 
billedkunstner fra Det Kon-

gelige danske Kunstakade-
mi, skal deltagerne se nær-
mere på udvalgte værker og 
arbejde både praktisk og te-
oretisk med en række tema-
er og teknikker. Der vil være 
rum for at afprøve forskelli-
ge materialer og eksempel-
vis arbejde med skulptur og 
maleri. 

Kunstskolen i uge 42 fore-
går fra tirsdag den 18. okto-
ber til fredag den 21. oktober 
fra klokken 10-14. Læs mere 
om pris og tilmelding på 
www.arken.dk/voksne.

Kreativ 
kunstskole i 
efterårsferien

I uge 42 afholder Arken et kunstskoleforløb for voksne. Foto: 
Arken

Vallensbæk: Søndag den 
9. oktober 2016 kl.16 gi-
ver OBG Brass fra Kgs. 
Lyngby og solister fra 
Vallensbæk Kirkes kor 
en koncert i Helligtre-
kongers Kirke i Vallens-
bæk. 

Programmet består af va-
rieret og velklingende musik 
på et højt musikalsk niveau. 
OBG Brass har denne gang 
allieret sig med kirkekorets 
to dygtige sangere, Katrine 
Schønnemann og Julie Pihl 
Bisgaard, som orkestret bl.a. 
vil ledsage i Benny Anders-
sons og Björn Alvaeus’ ”Du 
måste finnas” og ”I know 
him so well”.  

OBG Brass blev opret-
tet i 2004 af tidligere med-
lemmer af to af Danmarks 

bedste amatørorkestre, 
Concord Brass Band og 
Lyngby-Tårbæk Brassband, 
og hovedparten af orkestrets 
medlemmer har deres musi-
kalske baggrund i disse to 
orkestre.

OBG Brass har siden star-
ten været velsignet med en 
række dygtige og engagere-
de dirigenter, og det gælder 
ikke mindst den nuværende 
dirigent, Jens Emil Holm, 
der har en kandidateksa-
men i klassisk orkestertrom-
pet fra Det kongelige danske 
Musikkonservatorium. Han 
har medvirket i Det konge-
lige Kapel, Århus Symfoni-
orkester, Ålborg Symfoni-
orkester m.fl . og underviser 
desuden i trompet, bl.a. på 
Vallensbæk Musikskole.

Høstkoncert 
med brass og 
sangsolister
Brassband fra Lyngby har allieret 
sig med sangere fra Vallensbæk 
Kirkes kor

Ishøj: Klassiske musik-
studerende fra Hovedsta-
dens MGK spiller koncert 
med Concerto Copenha-
gen lørdag den 8. oktober 
klokken 14 på Ishøj Kul-
turskole. 

Koncerten er et resultat af 
et årligt samarbejdsprojekt 
mellem Hovedstadens MGK 
og barokorkestret Concerto 
Copenhagen, hvor dygtige 

unge musikere får mulig-
hed for at udfolde deres ta-
lent sammen med nogle af 
landets dygtigste barokmu-
sikere. De unge musikere 
kommer fra Københavns 
Musikskole, Helsingør Mu-
sikskole, Musikhøjskolen 
Frederiksberg, Ishøj Kultur-
skole, Køge Musikskole og 
Sankt Annæ Gymnasium.

Barokkoncert på 
Ishøj Kulturskole
Klassiske musikstuderende fra 
Hovedstadens MGK spiller koncert 
med Concerto Copenhagen lørdag 
den 8. oktober klokken 14 på Ishøj 
Kulturskole

Orkestret vil 
blandt andet led-
sage kirkekorets to 
dygtige sangere i 
Benny Anderssons 
og Björn Alvaeus’ 
”Du måste fi nnas” 
og ”I know him so 
well”.  

Klassiske musikstuderende fra Hovedstadens MGK spiller 
koncert med Concerto Copenhagen lørdag den 8. oktober klok-
ken 14 på Ishøj Kulturskole. Pressefoto

MUSIKARRANGEMENT
7. OKTOBER KL. 19-22

Danmarks bedste

Gasolin Jam
(gaskapellet)
kommer og gæster os
Dørene åbnes kl. 17:00

MUSIK MENU:
Rosagrillet oksefi let med rodfrugter, 
kartoffel (pommes Anna) og 
jordskok sauce 

Kr. 95,-
Der er begrænset antal pladser, 

så husk at bestille bord på tlf. 4353 5187 
eller på tlf. 2020 0401

Vi håber at se en masse glade gæster denne dag ...

Aps
Restaurant & Selskabslokaler

Vallensbæk Idrætscenter

Klubhuset



Der tages forbehold for trykfejl, m
anglende leverancer, afgiftæ

ndringer sam
t udsolgte varer. SuperBrugsen bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14

dage fra købstidspunktet m
od rem

visning af bon. Varen skal væ
re i ubrudt original em

ballage. Gæ
lder ikke fødevarer. Du kan betale m

ed disse kort i butikken:

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 4. oktober t.o.m. lørdag d. 8. oktober

Kalvecuvette
min. 500 gr.

Fyrfadslys
30 stk.
Brændetid 6 timer

Rosso, Bianco eller
Rosato Fuoco
Salento, Italien. 75 cl
Literpris 46,67. Frit valg

Kims Chips
135 - 200 gr.
Flere varianter

SPAR
25%

på alt
økologisk kød

Änglamark
Skummet-, Let- og Minimælk
1 ltr.

Åbent alle dage 8-21
SuperBrugsen Brøndby
Søndre Ringvej 45A
2605 Brøndby
+45 43 20 20 79

Åbent alle dage 8-20
SuperBrugsen Vallensbæk
Vallensbæk Stationstorv 80
2665 Vallensbæk
+45 43 56 61 00

GLADE
dage

Der er meget at smile
af i SuperBrugsendenne uge. God kvalitet,lave priser og særligesmagsoplevelser fra

vores vinhandler,slagter og grønthandlerpå fredag fra kl. 13-18.
Vi glæder os!

Pr. stk.

40,-

Pr. ps.

10,-
Spar 22,95

1 fl aske

35,-
Spar 34,95

Pr. ps.

10,-
Spar 11,95

Pr. stk.

6,-

Velkommen til glade dage
Willemoes Øl

0,5 ltr.
Flere varianter

Frit valg

10,-
Spar 11,75

BEMÆRK!
UNDER ½ PRIS


