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HELT UDEN TIDSBEGRÆNSNING

LAGERSALG
HUS & HAVE

KUN SØNDAG D. 12. MARTS!

Søndag 
d. 12. marts 

kl. 09-15

CINAS A/S - AGENAVEJ 20 - GREVE

HAVEMØBLER  
BOLIGTILBEHØR 
2. SORTERING 
DEMOVARER

Følg os på facebook · www.ishoej-bycenter.dk
1500 GRATIS PPLADSER

VI HAR 
ÅBENT SØNDAG 
D. 5. MARTS 
KL. 11-16
Butikker og 
spisesteder glæder 
sig til at tage imod!

VI SES

VI HAR 

VI SES
PÅ SØNDAG

Brug for en ny bank?
Book et uforpligtende møde 
med mig, og hør hvordan du 
kan få en attraktiv rente,  
fast rådgiver og en masse 
andre fordele.

Brug for en ny bank?
Book et uforpligtende møde 
med mig, og hør hvordan du 
kan få en attraktiv rente, 
fast rådgiver og en masse 

Jesper Fjeldsted
Telefon 72 25 02 03
jfe@sparnord.dk

Kom ind og prøv de smarte ReSound LiNX2 apparater 
og ReSound Multi Mic fra danske GN Hearing.
Tlf. 3940 1050 - www.audiovox.dk

HAR DU SVÆRT VED AT 
HØRE I SELSKABER?

Uge  9 • 50. årgang tirsdag den 28. februar 2017 • NORD

Find vej i DIN lokalavis ...

» Side 07 - Debat

» Side 12 - Sport

» Side 15 - Oplevelser

Vallensbæk: Mand dyrkede 
cannabis derhjemme med hen-
blik på at sælge det videre. For-
leden blev han idømt fængsel.

48-årig idømt fængsel
Sydkysten: Ældre tager godt 
imod tilbud om hjælp til IT og 
rengøring, lyder det fra ung 
iværksætter.

God start for Alexander

Ny aftale om 
havn på vej
En ny aftale mellem kommunen 
og Vallensbæk Havn skal sørge for 
udvikling og ordnede forhold frem 
til 2045. Havnens brugere har sagt 
god for aftalen, og nu mangler den 
kun kommunalbestyrelsens  
godkendelse.

Læs mere på side 10

Aftalen overgiver brugsretten for hele havnen med undtagelse af området omkring Søstrene P til den selvejende institution 
Vallensbæk Havn. Arkivfoto

Ishøj: En aftale med YouSee 
udløber 31. maj, men YouSee 
har udsendt fakturaer frem til 
og med 30. juni.

Faktura undrer borger
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MØBELGENBRUGSBUTIKKEN 
HOLDER FØDSELSDAG                                                                                        

ONSDAG D. 1. MARTS

Vi starter med kaffe og morgenbrød til vore 
morgenfriske kunder mellem kl. 10.00 og 11.00 

FANTASTISKE TIMETILBUD 
kl. 11.00 – 13.00 – 15.00 og 17.00, 

Fra kl. 16.00 og frem til kl. 19.00 afholder vi

”GULD PÅ SYDKYSTEN”
Kom og få dine egne fund og arvestykker 

vurderet af Røde Kors´ donationskonsulent 
Lars Melgaard, kendt fra TV.

Vi byder på en forfriskning, og fortæller 
om det lokale Røde Kors arbejde, og 

mulighederne for at blive frivillig.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til 
en spændende dag på Bibliotekstorvet i 

Ishøj Bycenter.

PÅ GENSYN

RØDE KORS ISHØJ”Borgeren først…”

SØREN WIBORG
VALLENSBÆK

Clairvoyant Kit Liesel Dalager

www.clairvoyancekit.dk
Clairvoyant Kit Liesel Dalager

www.clairvoyancekit.dk

Greve borgerhus, 
Greveager 9, 2670 Greve Strand.

Jeg laver fremtid, læser i sand,  
smykker og har afdødekontakt.

Kontakt Kit for billetter kr. 100,- 
på tlf. 2891 0760

Til klarsynet sælges billetter til 
klarsyn i Greve d. 30/5-17

KLARSYN 
I GREVE 

TIRSDAG DEN 4. APRIL KL.19

Vallensbæk: Det var en 
omfattende produktion 
af cannabis, en nu 48-
årig mand havde gang 
i på sin bopæl i Vallens-
bæk - i hvert fald indtil 
han blev snuppet af po-
litiet.

Da hans hjem blev ran-
saget i slutningen af januar 
2015, fandt politiet således 
135 cannabisplanter, heraf 
67 friske og 68 afklippede, 
og 9,1 kilo helt tør mari-
huana. Ifølge mandens for-
klaring i retten havde han 
indrettet to skunklaborato-
rier i sit hjem i slutningen 
af 2013. Han såede første 
gang i januar 2014 og kunne 
høste første gang i august 
samme år. 

Laboratorierne var ind-
rettet med både vandings- 
og lysanlæg, hvilket nok har 
gjort det nemmere for ham 
at opholde sig i Thailand 
nogle måneder ad gangen 
et par gange om året. Ly-
sanlægget med sine 600 
watt-pærer har dog ikke 
været helt billigt i drift, for 
ifølge anklagen formåede 
manden at samle en el-reg-
ning på omtrent 260.000 
kroner i løbet af det samme 
års tid - og eftersom han 
ikke betalte for strømmen, 
var han også tiltalt for at 
have stjålet den. 

Ifølge anklagen havde 
manden produceret canna-
bissen med henblik på at 
sælge det videre, og det var 
Retten i Glostrup enig i, 
da han forleden blev dømt. 
Retten fandt det bevist, at 

han havde fremstillet ikke 
under 10 kilo marihuana og 
forsøgt at fremstille yder-
ligere knap to kilo af de 67 
friske planter, som politiet 
fandt under ransagningen. 
Til gengæld blev han ikke 

dømt for at have stjålet 
strøm for 260.000 kroner, 
men kun for 75.000 kroner. 
Den 48-årige havde des-
uden tilstået at have været i 
besiddelse af en strømpistol, 
da politiet ransagede hans 

hjem, og også det blev han 
dømt for.

I alt fik manden et års 
fængsel, hvoraf de ni må-
neder blev gjort betinget. 
Dermed skal manden bag 
tremmer i tre måneder, 

medmindre han i løbet af de 
næste to års prøvetid igen 
foretager sig noget krimi-
nelt.

petterbj

Dømt for at dyrke cannabis
Retten i Glostrup har idømt en 48-årig mand tre måneders ubetinget fængsel, da han 
dyrkede cannabis derhjemme med henblik på at sælge det videre

Hvidovre: Det var blandt 
andet via Skype-profi len 
”live:bast78”, at en 39-
årig mand fra Hvidovre 
delte børnepornografi-
ske billeder.

Desuden havde manden 
haft billeder liggende på 
sin Macbook og på sin Ipad, 
hvoraf enkelte var den mel-
lemste, men de fleste i den 
”mildeste” kategori af de tre 
kategorier, politiet opererer 
med. 

Manden er ikke tidligere 
straffet for at have været i 
besiddelse af børneporno, og 
han havde erkendt sig skyl-
dig i alle seks forhold, der 
foregik mellem november 
2013 og juni 2015. Han blev 
derfor ved Retten i Glostrup 
forleden idømt 30 dages be-
tinget fængsel med en prøve-
tid på et år.

petterbj

Dømt: 
Havde 
børneporno 
på pc’en

Foto: Thomas Olsen
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Vallensbæk: Babybesøg 
kan nu opleves hos de 
ældre i plejeboligerne 
Højstruphave i Vallens-
bæk efter opstarten af 
’BesøgsBaby’. Det går 
ganske enkelt ud på, at 
en forælder og baby kom-
mer på besøg og indgår 
i livet og hyggen en lille 
stund. 

For de ældre giver de små 
smil, minder og varme følel-
ser, der kan lune resten af 
dagen. Og blandt de frivilli-
ge forældre er der også enig-
hed om, at de små babyer 

også får noget ud af mødet. 
- Det føles rart at kunne 

gøre så meget for andre, 
som kræver så lidt, fortæller 
Tine Gerson, som har taget 
initiativ til BesøgsBaby-ord-
ningen i Vallensbæk.

Den nybagte mor havde 
hørt om konceptet fra andre 
kommuner og tænkte, det 
skulle da prøves i Vallens-
bæk. Så med sin 3 måneder 
gamle Mathilda tog Tine 
på besøg i Højstruphave, 
og hun har nu også taget 
stafetten som frivillig koor-
dinator for ordningen. Og 

allerede ved næste besøg 
var en anden frivillig mor 
med baby med til at spre-
de minder og bringe glæde. 
Tine Gerson håber, at fl ere 
forældre har lyst til at tage 
med på besøg hos de ældre. 
Det foregår på Højstrupha-
ve onsdage klokken cirka 10 
og cirka en halv til hel time. 
Hvis du og din baby har lyst 
til at være med, så hør mere 
hos Tine Gerson på tine.ger-
son@gmail.com eller telefon 
2935 72 99.

Baby på plejehjem
Vallensbæk-mor på barsel har taget initiativ til at 
besøge plejehjem med sin baby

Trine Kræmer har også meldt sig som frivillig i BesøgsBaby-ordningen. Hun er mor til Charlie.

Duftroser Rosaroma®
Storblomstrende duftende 
 potterose. 10,5 cm potte.
Normalpris 39,95

2995

SPAR 10.-

Magnolie
Magnolia. Flere varianter. 
H: 70/90 cm. 9 liter potte.
Normalpris 299,-

199.-
SPAR 100.-

Vandfaldsorkidé med 
2 grene
Storblomstrende hvid orkidé 
med ekstra store blomster. 
12 cm potte.
Normalpris 199,-

9995

SPAR 99.-

Stort udvalg af 
luftrensende planter

SPAR

25%
STORT UDVALG

Stort udvalg af 
luftrensende planter, der 
omdanner CO2 til frisk ilt, 
og fugter luften i hjemmet. 
Prøv planterne, og oplev et 
bedre indeklima samt en 

rigtig god atmosfære.
Læs mere om luftrensere 

på plantorama.dk/
luftrenser

ÅBNINGSTILBUD
Vi åbner nyt center 
i Horsens på fredag

Tilbuddene gælder fra onsdag den 1. marts til og med tirsdag den 7. marts

Tilmeld dig vores nyhedsmail for gode råd og tilbud

Mandag til fredag kl.11 til kl.15              

MARTSDEAL

Gælder til og med den 31. marts. Det er ikke nødvendigt at forudbetale Dealen, 
men det anbefales at der bestilles bord, og meget gerne via vores hjemmeside.

Inviter din kæreste, søster, veninde eller mor på en 
skøn smags oplevelse lige ned til vandet. 

Medbring annoncen 
mandag til fredag,

så gir vi en kop kaffe

DU FÅR:
• HJEMMELAVET KARRYSILD med æble og løg
• KRABBESALAT med sprød rugkiks
• 2 FISKEFRIKADELLER med remoulade og citron
Serveres med friskbagt brød, fedt og smør Kr. 99,-
LIDT EKSTRA: 
•  1 STK. CAMENBERT FRIT med ristet toast og  

solbærsyltetøj Kr. 25,-
• KAFFE med ”en stor” petit four Kr. 45,-

HAVNEVEJ 20, MOSEDE HAVN - 2670 GREVE 
TLF: 43 69 93 39 (TAST 3)

docks ide
HAVNEN 33 - 4600 KØGE
TLF: 43 69 93 39 (TAST 4)
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Greve: Dan Hel-
strøm, 77 år.

Bisættelsen finder 
sted fra Kildebrønde 
Kirke onsdag den 1. 
marts 2017 klokken 
10.00.

Dødsfald

Vallensbæk/Greve:  Det 
er  en over vældende 
modtagelse, Alexander 
Franck har fået på sit nye 
fi rma, boligbetjening.dk, 
der tilbyder blandt andet 
IT-hjælp og rengøring til 
især ældre mennesker.

Han startede fi rmaet i ef-
teråret, og efter Sydkysten 
skrev om den unge mands 
firma, har han fået mange 
positive henvendelser og en 
del kunder i butikken. 

- Der har været enormt 
positiv respons. Der har 
blandt andet været en, som 
har tilbudt at dele fl yers ud. 
Og så havde jeg ikke for-
ventet så stor efterspørgsel 

- i øjeblikket får vi en til to 
nye kunder om ugen, siger 
Alexander Franck, der dri-
ver virksomheden sammen 
med sin kæreste, Victoria 
Lundqvist.

I alt har den nystartede 
virksomhed nu i omegnen 
af 20 kunder, hvoraf mange 
har fået f lere besøg. Begge 
to har stadig fuldtidsjob og 
kommer derfor oftest ud om 
eftermiddagen og i weeken-
derne. Det lader dog ikke til 
at gøre de ældre noget, lyder 
det fra den unge iværksæt-
ter.

- De tager godt imod, at 
det er i weekenderne. Men vi 
kan også komme ud klokken 

syv om morgenen, siger Ale-
xander Franck.

Oprindeligt boede parret 
i egen lejlighed i Vallens-
bæk, men nu er de f lyttet 
ind hos Victoria Lundqvists 
mor for at spare huslejen og 
minimere udgifterne, for 
virksomheden er stadig i op-
startsfasen, og der er mange 
udgifter til benzin, forsik-
ring og markedsføring.

Tid til en kop ka� e
Victoria Lundqvist tager 
sig især af rengøring, mens 
Alexander Franck står for 

IT-hjælpen.
- Det er mest IT i øjeblik-

ket, især i forhold til skiftet 
fra Yousee, siger Alexander 
Franck, som havde det lidt 
mærkeligt med at tage ud 
til fremmede mennesker i 
begyndelsen, mens Victo-

ria Lundqvist fra starten af 
ikke har haft noget problem 
med at være snakkesalig.

- Nu er det helt fint. Det 
begynder at blive normalt 
at snakke med folk, og det 
er, som om vi har kendt dem 
i f lere år, siger Alexander 
Franck, som gerne vil væk-
ste og på sigt eventuelt have 
ansatte.

Det bliver dog uden at gå 
på kompromis med den op-
rindelige ide bag virksomhe-
den, understreger han:

- Vi vil stadig holde fast i 
fi losofi en om, at ældre skal 
have den rigtige hjælp, mens 
vi stadig har tid til en kop 
kaffe.

petterbj

Ung iværksætter 
har fået gang i 
ældre-hjælpen
Ældre tager godt imod tilbud om hjælp til IT og rengø-
ring, lyder det fra ung iværksætter

Alexander Franck driver boligbetjening.dk sammen med sin kæreste, Victoria Lundqvist. 
Foto: Kenn Thomsen

Responsen har været enormt positiv. Foto: Kenn Thomsen

Victoria Lundqvist tager 
sig især af rengøring, mens 
Alexander Franck står 
for IT-hjælpen. Foto: Kenn 
Thomsen

Solrød og omegn

up Strandvej 47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail  · 

D I N  

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegra

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

DIN 

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegra

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”

Vor kære far, morfar og farfar

elektroingeniør

Henning Klarup
* 12. maj 1937

er gået bort efter et langt og aktivt liv

 den 22. februar 2017

Børn og børnebørn

Bisættelsen finder sted i Havdrup Kirke
fredag den 3. marts kl. 13.00

Min kære hustru, mor,
mormor, farmor og

svigermor

Kirsten Nepper
Mølsmark
”født Pedersen”

har efter lang tids
sygdom fået fred 

* 9. august 1944
† 13. februar 2017

Familien

Bisættelsen har fundet
sted

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.

Hovedvejen 127
2600 Glostrup

43 96 00 83

begravelsesdanmark.dk

Begravelse Danmark er ejet af to humanitære
foreninger, som arbejder for en værdig afsked med livet.

Gitte 
Gottliebsen

Jess 
Andersen

Greve Strandvej 14
2670 Greve

43 69 29 19

begravelsesdanmark.dk

Greve Strandvej 14
2670 Greve

43 69 29 19

begravelsesdanmark.dk
Gitte
Gottliebsen

Anne-Mette
Dall

Jess
Andersen

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 7B, 
4030 Tune

Mariette Jørgensen Steen Jørgensen

Min elskede kone
vores elskede mor, svigermor, farmor, og oldemor

Rita Aarslev Nielsen
født den 17. maj 1935

Et hjerte af guld er holdt op med at slå
to flittige hænder er gået i stå
onsdag den 22. februar 2017

På familiens vegne
Ove Nielsen

Der vil ikke foregå bisættelse eller begravelse
Alle der havde et nærtstående forhold til Rita

skal når tid og lyst er tilstede 
være velkomne til at kigge forbi på Ellevej

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



LEON PETERSEN  A/S
CENTER FOR BAD OG ENERGI
Baldershøj 1, 2635 Ishøj • Tlf.: 43 73 41 00 • www.leonpetersen.dk

Oplev Badets Dag
hos Leon Petersen

lørdag den 4. marts fra kl. 10 til 15

Vi klarer hele opgaven!
Skal badeværelset have skiftet armaturer eller den helt  
store renovering, så kan Leon Petersen klare opgaven. 

Alt fra indretning og alle håndværkerentrepriser til dit  
færdige drømmebadeværelse.

Kom og få en snak med en af vores indretningskonsulenter  
om dine ønsker og se muligheder og tendenser  
i vores 750 m2 store udstilling.

Vi ses til Badets Dag hos Leon Petersen.

Mange tilbud 
på dagen bl.a. 

25%
på alt Dansani

Didde Jul
Indretningskonsulent

Susanne Lindskov
Indretningskonsulent

Kim Johansen
Indretningskonsulent



GRATIS PARKERING
WAVES tilbyder p-pladser uden tidsbegrænsning

www.sostrenegrene.com

Se alle nyhederne hos Søstrene Grene

WAVES - INDGANG F
Følg Anna og Claras vidunderlige verden på: 

Facebook - Instagram @sostrenegrene

Forførende, 
fransk forårshjem

P R O D U K T E R N E  S Æ L G E S  F R A 

T O R S D A G  D E N  2 .  M A RT S  2 0 1 7
Tofarvede velourpuder 

Fås i fire farvekombinationer
og to størrelser. 

Pris pr. stk. fra 

88,00

Dekorationshylde 
Med skandinaviske 
referencer fremstår 
dekorationshylden 
enkel og let i designet. 
Fås i to farver.

Pris pr. stk.

318,00

Vejl. udsalgspriser. Søstrene Grene tager forbehold for tastefejl,
prisændringer, leveringsforsinkelser og udsolgte varer.

Gælder til 12.04.17 for alle glas v/køb af stel, og i 2 
måneder v/køb af et 6 mdr. kontaktlinseabo. Kan 
benyttes af alle uden Synoptik kontaktlinseabo. 
inden for de sidste 3 mdr. Kan ikke kombineres med 
andre tilbud og rabatter.

50% PÅ ALLE 
GLAS OG KONTAKTLINSER

Oplev en synlig forskel

Synoptik  Waves 3C  Tlf. 43 90 62 71

Spar op til 
4.250,-

Hvordan ser det ud med dit syn? Ser 
du tydeligt på alle afstande, også når 
du læser? Og får du helt sikkert det 
hele med, når du kører bil? Hvis du 
er i tvivl, så kom forbi til en gratis 
synstest. 

Sammen finder vi den bedste løsning 
til dine synsbehov, så du får alle livets 
øjeblikke med. Og lige nu får du helt 
nye og individuelle kvalitetsglas eller 
kontaktlinser til halv pris.

Kig ind og oplev en synlig forskel.

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.

Greve: Man kan glæde 
sig til en morsom aften, 
når de to optræder i Por-
talen den 1. marts – en 
aften spækket med in-
telligente observationer 
omsat til skarpe jokes i 
mere eller mindre faste 
rammer. 

Jakob Svendsen er først 
på i et 30 minutters sæt, 
hvor han tager fat på ting, 
der irriterer ham. blandt 
andet hvordan det føles at 
være et asocialt menneske 
og hvor akavet han derfor 
føler sig i selskab med andre 
mennesker. Det kommer der 
rigtig mange sjove jokes ud 
af. Lasse Rimmer fortsæt-
ter i en times spritnyt ma-
teriale, der ikke har noget 
overordnet tema andet end 
at være forrygende mor-
somt. Efter Lasse Rimmers 
seneste anmelderroste one-
manshow ’Kæpheste’ bliver 

det denne aften en særlig 
oplevelse at nyde Rimmer 
på slap line, hvor han, inspi-
reret af publikum og øjeblik-
ket, smeder skarpe jokes på 
stedet.

Arrangementet begynder 
klokken 20. Billetprisen er 

110 kroner. De kan købes i 
Portalens billetkontor på tlf. 
43 97 83 00, på www.porta-
len.dk, på www.billetnet.dk 
og hos Billetnet på tlf. 70 15 
65 65.

Lasse Rimmer kommer 
forbi Portalen
Han tager komikerkollegaen Jakob Svendsen med

Få komikere kan som Jakob Svendsen spille op til Lasse 
Rimmers vid og bid. Pressefoto



Sydkysten 728. FEBRUAR 2017   /   NORD DEBAT

Sydkysten: Skriv din 
mening til Lokalavisen 
Sydkysten, og deltag i 
den lokale debat. 

Da redaktionen på Syd-
kysten tilstræber at brin-
ge så mange læserindlæg, 
som det er muligt, så må 
de højst indeholde op til 

200 ord. Indlæggene bli-
ver så vidt det er muligt 
bragt i den rækkefølge, de 
modtages. Er læserbrevet 
på mere end 200 ord,  re-
turneres det. 

Send læserbrevet på 
sydkysten.red@sn.dk, og 
angiv fuldt navn og adres-

se. Debatindlæg kan nu 
også læses på sydkysten.
dk. Spørgsmål vedrørende 
læserindlæg sendes til re-
daktionen  på mail sydky-
sten.red@sn.dk eller på te-
lefonnummer 31 72 91 12.

hm

Deltag i den lokale debat

At dømme efter Socialdemo-
kratiets borgmesterkandi-
dat Søren Wiborgs indlæg 
den 23. februar 2017 skal 
børnene i daginstitutionen 
Birkely ikke forvente megen 
hjælp fra Socialdemokratiet 
i kampen for at få genopført 
deres dagsinstitution oven 
på den vandskade, der kort 
inde i det nye år desværre 
gjorde bygningen kondem-
neringsmoden.

”Vi vil opfordre andre 
partier til at udvise sam-
me ansvarlighed frem for 
populistiske udmeldinger, 
som måske kan foregøg-
le forældrene urealistiske 
løsninger”, skriver Wiborg 

i sit indlæg med slet skjult 
adresse til Dansk Folkepar-
ti.

Hvad der imidlertid er 
urealistisk, bestemmer 
politikerne. Efter Dansk 
Folkepartis mening er det 
bestemt ikke urealistisk at 
genopføre Vallensbæks at 
dømme efter tilfredsheds-
undersøgelserne bedste 
dagsinstitution. Birkely har 
et topmotiveret, dygtigt, en-
gageret og sammentømret 
personale, som det vil være 
synd at skille ad. Birkely er 
det eneste tilbud Vallens-
bæk har, hvor børnehave og 
vuggestue fungerer integre-
ret. Og Birkely er det eneste 

tilbud for børn med vanske-
ligheder, der gør, at de har 
brug for et dagtilbud med 
færre børn.

Mig bekendt er der i øv-
rigt ikke en eneste foræl-
drebestyrelse iblandt dag-
institutionerne i nord, der 
ønsker, at deres institution 
skal udvides svarende til det 
antal pladser, som Birkely 
har i dag.

Kenneth Kristensen
Berth (DF)
Kommunalbestyrelses-
medlem i Vallensbæk, MF

Birkely skal 
genopføres

Rådhuset
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Telefon 4797 4000
kommune@vallensbaek.dk
www.vallensbaek.dk

Ekspeditionstid:
 mandag-onsdag   8.30-14.00  
 torsdag               8.30-18.00
 fredag               10.00-12.00
Vej og Parks vagtordning uden for 
normal arbejdstid: 2673 7225

Kan du skabe et unikt kunstværk 
til nyt vielseslokale?

Er du kunstner? Vallensbæk Kommune vil skabe et unikt rum til bor-
gerlige vielser og udskriver konkurrence om udsmykning af bagvæg-
gen i nyt lokale. 

Vallensbæk Kommune inviterer en eller flere kunstnere til at dekorere bagvæg-
gen i det nye vielseslokale. Væggen måler 5,2 m x 2,1 m. 

Dekorationen skal sammen 
med nye møbler gøre viel-
seslokalet til et unikt rum for 
brudeparret og gæsterne. 
Dekorationen kan været et 
maleri, en lysinstallation, et 
vægtæppe, en skulptur el-
ler andet. Kunstværket skal 
være færdigt ved udgangen 
af maj måned.  

Vinderen af konkurrencen 
modtager 10.000 kr. i præ-
mie og får dækket udgifter til 
materialer. 

Du kan læse mere om konkurrencen, indleveringsfrist for skitse, kontaktoplys-
ninger osv. på www.vallensbaek.dk/vielseskunst

Vielseslokalet under renovering, februar 2017.

MINI GASFYR MED 
FJERNBETJENING

NYHED!

Elco Thision Mini gasfyret kan kobles sammen med en 50 liter 
varmtvandsbeholder i en kompakt og elegant løsning. Det er billigt 
i anskaffelse, og har en unik driftsøkonomi med besparelser på op 
til 25% på naturgasforbruget. Den samlede pakke leverer en ydelse 
som sikrer varme og varmt vand selv i store huse. Fyret kan styres 
via smartphone og en kontrolboks, der via internettet er koblet til 
serviceafdelingen hos Gastech-Energi.

* Kampagnepris for gasfyr og 50 liter varmtvandsbeholder, en stan-
dardinstallation inklusiv 1,5 meter lodret eller vandret balanceret 
aftræk og de første 4 års garanti og service fra 29.950,-

Herfra kan trækkes et energitilskud på kr. 3.500,- fra HMN hvis dit 
gamle fyr er ikke-kondenserende.  

Husk også muligheden for et håndværkerfradrag. Værdi ca. 3.000,-

Tilbuddet gælder til og med 30. april 2017.

SUPER YDELSE I MINIFORMAT. 
LAVT FORBRUG. 
OPVARMER HUSE OP TIL 300 M2.

Op til 

15 ÅRS 
GARANTI OG 

SERVICE

STANDARD-

INSTALLATION *

FRA

29.950,-
INKL. MOMS

Tlf. 3121 3420 / 4369 3420 - mail info@trollevvs.dk
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SA
LG ERHVERVSLEJELOVEN 

– en liberal lov med ufravigelige regler
Erhvervslejeloven trådte i kraft den 1. januar 2000. Et af formålene med gennemførelsen af erhvervslejeloven var at opnå større 

aftalefrihed og dermed fleksibilitet i forhold til indgåelsen af erhvervslejekontrakten i forhold til aftalevilkårene. 

Derfor var det også naturligt, at man med indførelsen af erhvervslejeloven ikke længere stiller krav om fremhævelse af aftale-

vilkår i kontrakten, der stiller lejer ringere end erhvervslejeloven. Der gælder heller ikke noget krav om anvendelse af blanketter 

ved indgåelse af en erhvervslejekontrakt. I overensstemmelse med formålet om mere liberale regler, er der også i erhvervsleje- 

loven væsentligt færre ufravigelige regler end i den tidligere gældende erhvervslejelovgivning. 

LOVENS UGYLDIGHEDSBESTEMMELSE

Erhvervslejelovens § 7 er en generel ugyldighedsbestemmelse, og det er den eneste bestemmelse, der ikke kan fraviges til 

skade for lejer eller for udlejer – en såkaldt præceptiv bestemmelse. Bestemmelsen er en generel ugyldighedsregel, der siger 

at ”en aftale kan tilsidesættes helt eller delvist, hvis den er urimelig eller i strid med redelig handlemåde”.

En aftale i lejekontrakten om, at erhvervslovens § 7 ikke skal gælde, vil således hverken kunne påberåbes af lejer eller udlejer. 

Når udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det vigtigt, at han er opmærksom på, at der er regler i erhvervslejeloven, der 

ikke kan fraviges. Det kan blive dyrt, hvis udlejer først efterfølgende bliver overrasket over, at lejekontrakten ikke helt ”holder 

vand” som forventet. 

LOVENS UFRAVIGELIGE BESTEMMELSER

Der er dog stadig flere bestemmelser, der ikke kan fraviges til skade for lejer ved parternes aftale – de såkaldte beskyttelses-

præceptive regler. Bestemmelserne kan alene fraviges til skade for udlejer. Nogle af de væsentligste bestemmelser, der falder 

ind under denne kategori er følgende:

§ 5: Skriftlighedskrav, specifikationskrav og angivelse af udgangspunkt for skatter og afgifter

§ 27, stk. 2 og 3: Udlejers varsling af arbejder i lejemålet eller på ejendommen i øvrigt

§ 28: Udlejers gennemførelse af arbejder

§ 37: Lejers ret til at foretage sædvanlige installationer

§ 38, stk. 2: Lejers ret til at foretage installationer og ombygninger til opfyldelse af myndighedskrav

§ 39, stk. 2, 2. pkt.: Åbningstider for butikker i centre

§ 61, stk. 2-6: Udlejers opsigelse af ikke frit opsigelige lejemål

§ 62: Erhvervsbeskyttelse

§ 63, stk. 2 og 3: Bortfald eller tilsidesættelse af tidsbegrænsning

§ 64: Opsigelsesvarsler ved opsigelse fra udlejers side og udlejers tabsbegrænsningspligt

§ 65: Form- og indholdskrav til udlejers opsigelse samt lejers adgang til at fremsætte indsigelse

§ 66: Opsigelseserstatning (kun fravigelig for erhvervsbeskyttede lejemål)

§§ 69-71: Ophævelsesgrunde og retsvirkninger af ophævelse

Virkningen af, at en bestemmelse i lejekontrakten er i strid med en af de ovenfor nævnte ufravigelige lovbestemmelser er, at 

udlejer ikke kan påberåbe sig den gældende bestemmelse. 

HK9034E
Formål:  Investering
Salgspris:  7.000.000
Årlig drift i alt:  54.564
Årlig drift pr. m²:  136
Årlig lejeindtægt:  539.800
Afkast i %:  7,12
Udbetaling:  7.000.000
Erhvervsareal:  401 m²
Grundareal:  896 m²
Energimærke:  C

366 M2 INVESTERINGSEJENDOM MED STRØGBELIGGENHED
Præsentabel investeringejendom med strøgbeliggenhed ud til Gre-
ve Strandvej med udlejet butiks- og kontorlejemål. Endvidere er der et 
boliglejemål på 1. salen, som er ved at blive udtykket til en selstændig 
ejerlejlighed. Traditionelt opført ejendom med rødt tegltag og pudsede 
mure på 896 m2 grund med fine parkeringsforhold. Butikslejemålet på 
104 m2 er udlejet til dyrefoderbutik og nyistandsat med nyt klinkegulv 
med gulvvarme og indeholder stort butikslokale, frokoststue med te køk-
ken samt toilet med håndvask. Kontorlejemålet på 233 m2 er udlejet til 
advokatkontor indrettet i sidebygningen med udnyttet tagetage og kæl-
der. Lejemålet omfatter i stueplan vindfang, stort forkontor, gang, toilet, 
teknikrum, stort mødeværelse samt 2 kontorer. I tagetagen findes repos/
arkivrum samt 2 store chefkontorer. Endvidere kælder indrettet som fro-
koststue/arkiv samt fælles fyrrum med naturgasfyr. Endelig helt nyetab-
leret lejemål på 1. sal over dyrefoderforretningen. Lejemålet er ledigt og 
omfatter en helt ny beboelsesejerlejlighed under frastykning på 64 m2. 
Komplet nyt med nye gulve med gulvvarme, nyt køkken i åben forbindel-
se med stor stue/alrum med udgang til udsigtsbalkon samt soveværelse 
og helt nyt bad/toilet.
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BONUS
VÆRKSTED

SPAR 20% PÅ
BASIS EFTERSYN
34 kontrolpunkter inkl. udskiftning af
filter og op til 4L 5W/40 Eni kvalitetsolie.

KUN KR.

950,-
Normalpris
kr. 1.195,-

Køb dine dæk på online webshop SDS.DK
Priserne er inkl. moms og miljøafgift –
men er ekskl. montering og afbalancering.
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BRØNDBY
Ringager 16
Tlf. 7615 3310

GLOSTRUP
Fabriksparken 43
Tlf. 7615 3420

RØDOVRE
Islevdalvej 101
Tlf. 7615 3400

KARLSLUNDE
Svejsegangen 7
Tlf. 7615 3590

ALBERTSLUND
Herstedvang 2A
Tlf. 7615 3340

Vallensbæk: Hvis alt går, 
som bestyrelsen i Val-
lensbæk Havn håber, 
siger kommunalbesty-
relsen på onsdag god for 
en ny aftale, der kommer 
til at sætte rammerne for 
brugen af havnen helt 
frem til 2045. Aftalen gi-
ver havnen brugsretten 
til næsten hele området.

I dag er der allerede en 
aftale mellem kommunen 
og den selvejende instituti-
on Vallensbæk Havn, men 
ifølge institutionens besty-
relsesformand Henrik Syd-
bo Hansen er den over 20 år 
gamle aftale ikke længere 
tidssvarende, ikke mindst 
fordi havnen siden da har 
gennemgået en rivende ud-
vikling. Nu huser havnen 
fire klubber, to spisesteder 
og livemusik fredag aften, 
mens mange borgere bru-
ger området til rekreative 
formål. Det er sådan set 
positivt, men det giver også 
udfordringer i form af mere 
trafik og et øget behov for 
parkeringspladser, toiletter 
og legeplads, påpeger Hen-
rik Sydbo Hansen.

- Så det, vi sigter på her, 
er at løse problemerne om-
kring de åbne områder. Der-
for ser vi meget frem til at 
få aftalen skrevet under, og 
jeg tror på, det bliver en tak 
mere indbydende at køre ind 
i havnen, siger Henrik Syd-

bo Hansen.
Eftersom den gamle aftale 

kun var på to sider og ifølge 
Henrik Sydbo Hansen mest 
gik ud på at beskrive et lån, 
har havnen og kommunen 
taget udgangspunkt i et 
blankt stykke papir. Efter 
at have overvejet forskelli-
ge løsninger, er de to parter 
blevet enige om, at kommu-
nen overdrager brugsretten 
for næsten hele området til 
den selvejende institution. 
Hvert f jerde år skal den 
manglende betaling for 
brugsretten dog tages op til 
fornyet forhandling, og hvis 
havnens overskud er blevet 
øget væsentligt, kan kom-
munen kræve betaling for 
brugsretten.

Kommunen bliver dog an-
svarlig for området omkring 
Søstrene P, fordi det er der, 
kommunen skal lave toilet-
ter og legepladser.

- På den måde er det en 
befrielse for os, både økono-
misk og fordi bestyrelsen in-
teresserer sig for sejlads og 
mindre for de problemstil-
linger, der opstår omkring 
det at drive en café, siger 
Henrik Sydbo Hansen, som 
også roser kommunen for 
processen med at udarbejde 
den nye aftale, som har væ-
ret undervejs i et års tid.

- Det har været supergode 
til at tage samtalen med os, 
lyder det fra formanden.

Den nye er blevet god-
kendt af havnen på to gene-
ralforsamlinger, mens den 
mangler at blive godkendt i 
kommunalbestyrelsen. De 

lokale politikere har dog al-
lerede sagt god for aftalen i 
både teknik- og miljøudval-
get og i økonomiudvalget. 
Hvis udviklingen kræver, 

at kommunen må nedlægge 
bådpladser eller pladser til 
vinteroplag, skal disse er-
stattes med et tilsvarende 
antal nye pladser.

petterbj

Havn ser frem til ny aftale
Nuværende aftale er utidssvarende. Nu er en ny aftale mellem havn og kommune lige på trapperne

Kommunen bliver ansvarlig for området omkring Søstrene P, mens havnen står for resten af området i den nye aftale, der 
løber frem til 2045. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Ishøj: Med mere end 30 år 
på landevejene og flere 
hits i bagagen end de fl e-
ste kan begribe, er Dodo 
& The Dodos på alle må-
der en institution i dansk 
musik. 

Deres allerstørste sange 
er for længst blevet til lan-
deplager og evergreens, og 

bandet spilles stadigvæk 
lige så meget i radioen nu, 
som da sangene udkom for 
snart mange år siden. Ban-
det har dermed opnået noget 
helt specielt. De er blevet 
voksne, uden at de har mi-
stet deres aktualitet. Nu 
kan du glæde dig til at ople-
ve dem i Ishøj Kultur Café, 

som en del af deres akusti-
ske tour.

Køb din billet på billetlu-
gen.dk eller i Ishøj Kultur 
Café, Ishøj Østergade 28. 
Billetterne koster 250 kr. i 
forsalg (225 kr. for medlem-
mer af Kulturcaféens Ven-
ner).

Dodo & The Dodos giver 
akustisk koncert
Fredag den 3. marts klokken 20 kan du opleve Dodo & 
the Dodos, når de giver koncert i Ishøj Kultur Café 

Dodo & The Dodos giver akustisk koncert i Ishøj Kultur Café den 3. marts. Pressefoto
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Ishøj: Da Herbert Olsen 
den 8. februar modtog 
en mail fra YouSee med 
en regning for et nyt 
kvartal, tog han i første 
omgang ikke yderligere 
notits af opkrævningen 
fra den 1. april til og med 
den 30. juni. 

Han begyndte først at un-
dre sig, da han samme aften 
deltog i kommunens borger-
møde om fremtiden for Ishøj 
Fællesantenne og fandt ud 
af, at kontrakten mellem 
YouSee og Ishøj Kommune 
om driften af Ishøj Fælles-
antenne udløber den 31. maj 
i år. Det betyder kort fortalt, 
at driften af fællesanten-
nen er sendt i et EU-udbud, 
hvorefter Ishøj Byråd den 7. 
marts skal vælge den leve-
randør, der i de næste fi re år 
skal stå for driften af fælles-
antennen. På den baggrund 
mener Herbert Olsen ikke, 
at YouSee kan opkræve et 
beløb for juni måned, når nu 

den nuværende driftsaftale 
er udløbet.

- Hvis det ikke er ulovligt, 
er det ret fl abet, siger Her-
bert Olsen og uddyber:

- Det er jo alle kunder i Is-
høj, hvor de opkræver penge. 

Siden borgermødet har 
han været i kontakt med 
YouSee over mail og bedt om 
at få opkrævningen ændret, 
så den kun dækker frem til 
og med den 31. maj. Sydky-
sten har fået indsigt i den 
pågældende mailudveks-
ling, hvor YouSee i to om-
gange svarer Herbert Olsen, 
at de ikke er bekendt med, 
at aftalen mellem YouSee 
og Ishøj Kommune ophører, 
og at de derfor fastholder 
regningen. Svaret forbavser 
Ishøj-borgeren.

- Det kan ikke komme bag 
på YouSee, at kontrakten 
udløber. Enten er den ikke 
kommet ned til den rigtige 
afdeling, der udskriver fak-
turaer, eller også gør de det 

med fuldt overlæg. Det kan 
selvfølgelig også være, at de 
forventer, at de får en ny af-
tale, men det er ikke i orden, 
siger Herbert Olsen.

Fastholder procedure
Hos YouSee oplyser vi-
cedirektør Eva Birgitte 
Bisgaard, at det er stan-
dardprocedure med kvar-
talsbaserede opkrævninger, 
og at tv- og bredbåndsud-
byderen ikke vil ændre den 
opkrævning, som Herbert 
Olsen og andre Ishøj-bor-
gere har modtaget, før der 
kommer en afklaring på, 
hvem der får driften af Ishøj 
Fællesantenne fra og med 
den 1. juni. 

- Den (aftalen med Ishøj 
Kommune red.) er ikke luk-
ket inde hos os. Og det vil vi 
heller ikke, før vi reelt ender 
med at have en opsigelse, 
fortæller Eva Birgitte Bis-
gaard og uddyber:

- Uanset om det er en opsi-

gelse, så vil det (opkrævnin-
gen red.) blive tilpasset. Det 
vil vi gøre hurtigst muligt, 
efter at aftalen foreligger. 

Det betyder, at YouSee er 
villig til at betale beløbet for 
juni måned tilbage, såfremt 
Ishøj Byråd vælger en an-
den leverandør til at stå for 
driften af Ishøj Fællesan-
tenne fra og med den 1. juni. 
Såfremt byrådet vælger, at 
YouSee fortsat skal stå for 
driften, så vil opkrævningen 
blive tilpasset priserne i den 
nye aftale, forklarer vicedi-
rektøren.

Hun kan godt forstå, at 
Herbert Olsen kan opfatte 
det som et lån af Ishøj-bor-
gernes penge, når YouSee 
sender en opkrævning ud, 
der rækker en måned ud 
over den nuværende aftale.

- Jeg kan godt forstå, han 
siger det, men som man ved, 
kan man se det som det om-
vendte. Prisen kunne være 
højere, så det kunne være, 

han var underfaktureret i 
forhold til den nye aftale. 
Det er heller ikke en så lang 
periode, det drejer sig om, 
siger hun.

Hvorvidt YouSee har gi-
vet bud på at fortsætte drif-
ten af Ishøj Fællesantenne 

står dog hen i det uvisse. På 
spørgsmålet lyder svaret fra 
Eva Birgitte Bisgaard:

- Det vil vi helst ikke ud-
tale os om i og med, at det er 
underlagt fortrolighed.

Dall

Kritik fra borger får ikke 
YouSee til at ændre praksis 
Selv om aftalen mellem YouSee og Ishøj Kommune om driften af Ishøj 
Fællesantenne udløber den 31. maj, har YouSee udsendt fakturaer frem 
til og med den 30. juni

Herbert Olsen fra Ishøj kritiserer YouSee for at udsende en 
kvartalsopkrævning fra april til og med den 30. juni, når 
YouSee’s aftale med Ishøj Kommune om driften af Ishøj 
Fællesantenne udløber den 31. maj. 2017. Foto: Anders Dall

DANMARKSPREMIEREDANMARKSPREMIERE
WEEKENDEN KL. 11-16

SEAT Leon ST fås fra kr. 182.900 ekskl. lev. omk. kr. 3.880. Brændstoføkonomi: 16,7-24,4 km/l, 102-125g. CO2/km ved blandet kørsel (direktiv 80/1268 EØF). Energimærke  - . Den viste model er med ekstraudstyr.

182.900,-
NY SEAT LEON ST NU FRA KR.

      Leif Thygesen Biler
Vandmestervej Taastrup

www.lt-biler.dk 1 info@lt-biler.dk 
Hverdage åbent 9-17.30 • Lørdag 11-16. Søndag 11-16

Leif Thygesen Biler
Vandmestervej 38 - 2630 Taastrup - Tlf. 43 52 40 33 

Hverdage åbent 9-17.30 - Lørdag og søndag 11-16
www.lt-biler.dk - Danmarks ældste Seat forhandler med 33 års erfaring - info@lt-biler.dk
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Speedskating: Selv uden 
isbaner kan Danmark 
gøre sig gældende.

21-årige Elena Rigas, der 
er tæt på  billet til vinter-Ol 
næste år i Sydkorea, er såle-
des ikke den eneste med OL 
forhåbninger.

Fælles for de bedste ska-
tere er, at de alle har væ-
ret blandt de bedste i Val-
lensbæk Rulleskøjte Klub 
(Vark).

En anden skater fra klub-
ben i Vallensbæk, Oliver 

Lindenskov, satser ben-
hårdt på en udtagelse til 
vinter-OL 2022 i Beijing. 

Han har netop vundet 
sølv ved junior World Cup 
Speed Skating-f inalen i 
Tyskland.

Her kom Olivers store 
gennembrud efter de utalli-
ge træningstimer på skøjter 
med enten hjul eller klinger 
under.

- Oliver er junior og har 
nu kørt sit sidste juniorløb, 
han vil være neosenior (lige-

som Elena fra næste sæson, 
red.). Oliver er 19 år gam-
mel, og  han på vej til Ca-
nada til sommer for at gøre 
sig klar til at klassificere sig 
til OL 2022. Her er der gode 
muligheder for at komme 
på is i modsætning til her i 
Danmark, siger Olivers far 
Gert Lindenskov, der følger 
hans karriere tæt.

Både Elena og Oliver er i 
top i massestarter.

- Det er ikke så underligt, 
at det er den disciplin og 

ikke single distance ( hvor 
der løber to mod hinanden 
på to baner), de er gode i, for 
begge kommer fra rulleskøj-
tesporten hvor de er vant til 
at ligge tæt, og hvor skub 
forekommer, siger Karin Ri-
gas, Elenas mor og bestyrel-
sesmedlem i Dansk Skøjte 
Union.

jh

Skater satser stort på OL-billet i 2022
Vil tage til Canada for at komme på is

Oliver Lindenskov, der 
leverede det hidtil bedste 

resultat for en juniorløber 
med sølv i Junior World 

Cup final, satser på Ol 
2022 i Beijing. Foto. Gert 

Lindenskov

LAKERING 
UDFØRES

– også til private
F.eks. designmøbler og 

køkkenlåger.
Vi sandblæser også.

CUWILAK A/S
Notgangen 5 C-D,
2690 Karkslunde
Tlf. 46 15 31 99
www.cuwilak.dk

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.

ASK Køreskole
Bil/MC

Generhverv

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

Bekendtskab søges
Findes der et sted derude 
en sød og rar enkemand, 
der ligesom jeg (kvinde 
66 år), søger en god ven 
til bekendtskab og fælles 
oplevelser. Kun seriøse 
svar ønskes og besvares 
pr. mail.
Bill. mrk.: 595869
Henv.: Sydkysten, 
Greve Strandvej 24, 
2670 Greve.

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

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

Afhentning af gammelt
jern og metal.
Landbrugsmaskiner,
tomme olietanke og
kedler. Tilbud på
opgravning af olietanke
samt oprydning fra
dødsbo. Tilbud på
nedskæring af maskiner
mm. Preben.  25478718

TEAK & PALISANDER
møbler fra perioden
1950 - 1970 KØBES.
Kommode, bord, stol,
sofabord, lænestol, sofa,
skænk / dækketøjsskab,
reoler. Bedste pris gives.
Få et PRISTILBUD.
Mvh. Torsten
Tlf. 2170 8792

DESIGNER MØBLER
KØBES : PALISANDER-
TEAK- EGETRÆS OG
DESIGN MØBLER FRA
ÅR 1950-1970!
WEGNER, MOGENSEN,
JUHL M.FL. FÅ ET
GRATIS  TILBUD. RING
ELLER MMS, OLE
29288633

DØDSBOER, restboer/
teak/palisander og
60er/70er møbler med
mere købes/ryddes, alt
indbo kan have interesse.
Altid gratis tilbud/fast
pris. Tlf. 29903650 eller
71200919

COMPUTER-HJÆLP
PC - Ipad - Tablet - TV -
tlf. problemer?
Timepris fra 375 kr. hos
dig. Fast pris 1.000 kr.
hos os, inkl. afhentning
og levering. Opgaven løst
- eller gratis.
www.computerhjaelp.eu
Ring 5013 0145

MJ-Malerservice
Nystartet malermester
søger kundekreds.
Alt male- og
tapetarbejde udføres.
100% god afdækning.
20% rabat til nye
kunder. CVR 38288911
Tlf. 4177 7718

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

Grundighed
Stabilitet

Tillid
Huse på max. 160 m2 i et 

plan foretrækkes.
I øvrigt dyrevenlig.

Kontakt 20 20 27 21

HPC-Maleren 
Solrød 

Vi tilbyder professionelt 
veludført arbejde til 

 private og virksomheder.
Vi udfører alle former 

for maleropgaver. 30 års 
erfaring i branchen.
Kontakt os for tilbud
Mobil 40 35 59 87

prc@ofir.dk

www.Jytteskovpedersen.dk 

               Livsfortællinger, Samtaler, Sorg, Håb

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,-

Kuponen til TIRSDAGSudgaven afleveres senest fredag kl. 12.00
Kuponen til WEEKENDudgaven afleveres senest tirsdag kl. 12.00

Betal med kontanter eller Dankort hos Sydkysten

TIRSDAG

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

Revisorhjælp?
Registreret revisor

tilbyder:
Bogføring - Årsregnskab 

(også forsømte)
Selvangivelser

God kvalitet til rimelig pris.

Vilstad revision og 
regnskabsservice ApS

Tlf: 27 28 53 94
gitte@vilstadrevision.dk
www.vilstadrevision.dk

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

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

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

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

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
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MURERE

EL-INSTALLATØRER

BEKENDTGØRELSER

Bad minton :  De ha r 
svært ved at få armene 
ned i Greve. Flere store 
profiler fortsætter såle-
des på Ligaholdet i den 
kommende sæson.

K lubben med Sven-
Erik Hørmann og Michael 
Bygom i spidsen har haft 
mange og lange forhandlin-
ger med spillere omkring 
kontrakter for næste sæ-
sons hold.

De to ledere blev hyl-
det for deres indsats af 
GSB-talsmand Steen Van 
Hauen, da Greve havde 
sponsorarrangement ved 
kvartf inaleopgøret mod 
Team Skælskør-Slagelse.

Han glædede sig især 
over, at klubbens 1. herre-
single Kim Bruun og her-
redoublen fortsætter.

- Kim er faldet fantastisk 
godt til i klubben, og så har 
han jo haft nogle virkelig 
gode resultater. Hans gamle 
klub Team Skælskær-Sla-

gelse var interesseret i at få 
ham tilbage, da de mister 
Hans-Kristian Vittinghus 
til Solrød, men Kim valgte 
at blive her, lød det fra en 
tilfreds Steen Van Hauen.

Herredoublen med Ma-
thias Christiansen og Da-
vid Daugaard, der kom til 
Greve fra Gentofte, har 
imponeret og vandt ved DM 
sølv. Parret er kravlet ha-
stigt op ad ranglisterne.

God kemi
- Jeg er godt tilfreds med, at 
vi har kunnet holde på store 
dele af vores hold. Jeg sy-
nes, vi har et ungt og spæn-
dende hold, som kun bliver 
bedre og bedre. Samtidig 
er der en rigtig god kemi 
på holdet. Så det er rigtig 
godt arbejde af vores folk i 
klubben. Det er fantastisk 
for klubben og vores suppor-
tere  allerede at vide, at vi 
er godt forberedt og har et 
slagkraftigt hold til næste 

sæson, siger sportschef og 
træner Jacob Oehlenschlæ-
ger.

Han fortsætter, og Greve 
får ligeledes endnu en ka-
pacitet, landstræner Rikke 
Siegemund Olsen, som træ-
ner. jh

Succesduo  
fortsætter
Greve har næsten næste sæsons Ligahold klar

Den stærke herredouble med Mathias Christiansen (forrest) og David 
Daugaard fortsætter endnu en sæson i Greve. Foto: GSB

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
• Facaderenovering
• Udkrasning af fuger og omfugning
• Filsning af facader
• Sokkelpudsning
• Indendørs renovering
•  Flise- og  

klinkearbejde

Tlf. 2094 4816 - CVR 33912994
info@rgmurerservice.dk  -  www.rgmurerservice.dk

Ring og få et 
uforpligtende 

tilbud

RGMurerservice

 0 kr
KompletSyn

Kun hos Louis Nielsen

Bestil synstest på  louisnielsen.dk

Alle vores medarbejdere er specialuddannede til at udføre KompletSyn undersøgelserne. Derudover arbejder Louis Nielsen sammen med Mølholm Forsikring og kan trække på ekspertise og erfaring fra special-
og øjenlæger i Mølholm Forsikrings landsdækkende behandlernetværk. Optikeren stiller ingen diagnose og i tilfælde af, at optikeren ser noget, som vurderes at være unormalt, vil optikeren henvise til at søge
alment praktiserende læge eller øjenlæge. Alle elementer af Kompletsyn er inkluderet, såfremt de er tilgængelige. Gratis synstest indtil 15. april 2017. ©2017 Specsavers.

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

Spar 195 kr.

Gratis synstest med
sundhedstjek

GREVE LANDSBY VANDVÆRK AFHOLDER

Ordinær general forsamling
i Godthaab Forsamlingshus, Greve Landevej 80, 2670 Greve

Torsdag den 23. marts 2017 kl.19.30
Årsberetningen udsendes kun per e-mail eller kan hentes på vandværkets hjemmeside.

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

På bestyrelsen vegne - Kim Velgaard, formand
Greve Landsby Vandværk, c/o Grevetoften 8A, 2670 Greve
Tlf. 5377 4773. Email: kontakt@grevelandsbyvand.dk . www.grevelandsbyvand.dk

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

Aut. el-installatør

Alt el-arbejde udføres



Volleyball: Trods genvor-
digheder er Ishøjs herrer 
klar til kvartfinalerne.

I den andensidste kamp 
i grundspillet mødte Ishøj 
rivalerne fra Hvidovre. På 
forhånd var der lagt op til 
en både lang og jævnbyrdig 
kamp, men Ishøjs herrer løb 
i ugen op til kampen ind i en 
række genvordigheder. 

Således manglede hele 
fem af de faste spillere på 
ligaholdet til kampen mod 
Hvidovre. Skader, orlov og 
karantæne betød, at der 
måtte tænkes kreativt.

Det betød blandt andet, 
at den 15-årige centerspiller 
Jonas Marcussen fik debut 
på ligaholdet. Jonas levere-
de en præstation, som både 
han og klubben kan være 
stolte af. Ungdomslands-
holdsspilleren viser virke-
lig gode takter, og formand 
Henning Thomsen glæder 
sig over, at nye talenter 
kommer til fra egne rækker.

Udover at give debut til 
Jonas på ligaholdet var det 
nødvendigt at lade Rafal 
Gosik fra klubbens 2.hold 
tage sig af hæverpositionen, 
og den scenevante center-
spiller Martin Janczak måt-
te agere kantspiller. Faktisk 
var der kun en enkelt spil-
ler, der i Hvidovre-kampen 
spillede på en vant plads.

Med holdet således sam-
mensat klarede Ishøj egent-
lig opgaven godt og gav 
modstand til Hvidovre, der 
benyttede sig af situationen 
til at eksperimentere en del. 
En noget alternativ affære, 
som Hvidovre vandt 3-0 (25-
23, 25-22, 25-23).

Modstanderen i kvart-

finalen forventes at blive 
ASV Aarhus. Kvartfinaler-
ne spilles i dagene 6., 7. og 8. 
marts. Ishøj har hjemmeba-
ne i den første kamp, og det 
vil vise sig, om der skal to 
eller tre kampe til at finde 
semifinalisterne.

jh

Volleyherrer klar 
til kvartfinalerne
15-årig debutant med i kamp mod Hvidovre

Ishøjs volley-garder i angreb mod Hvidovre

Bordtennis: En veteran 
i Ishøj kan fortsat være 
med i toppen.

Tonni Schrøder, der er 
mangeårigt bestyrelses-
medlem i Ishøj Bordtennis 
Klub, gør sig fortsat godt ved 
batbordet.

Tonni Schrøder, der er tæt 
på 75 års fødselsdagen, del-
tog i veteran 70-klassen ved 
de Østdanske mesterskaber 
og vandt her guld i double 
sammen med Finn Nielsen 
fra Slagelse.

Nogle  dage senere stille-
de han op ved ØM for senio-
rer, hvor han vandt bronze 
i klasse 4 double sammen 
med Johny Jørgensen, Ste-
fan.

Tonni Schrøder spillede 
i sine yngre dage nogle år i 
netop Stefan. 

Imponerende er det, at 
hver gang Ishøj-veteranen 
vinder i double, har det i rig-
tig mange år været med en 
makker, han aldrig har spil-
let sammen med før.

jh

Mere metal til  
batveteran
Guld og bronze til 75-årig spiller

Tonni Schrøder er er tæt på de 75 og gør sig fortsat godt gæl-
dende ved diverse mesterskaber for Ishøj Bordtennis Klub.

Waves: Over Bølgen 21A · Tlf. 43 69 18 00

hudplejecentret
Hudplejecentret
Greve Strandvej 36
2670 Greve

Telefon 43 90 05 60
info@hudplejecentret.dk
www.hudplejecentret.dk

Vi holder 
af mad

TEMASPONSORER

SPONSORER

Theilgaards Torv 6 • Den Hvide By • 4600 Køge 
Tlf. 56 63 91 00 / 40 50 07 70 

info@theilgaards-selskabslokaler.dk

”MOTIVATION & TEAM SPIRIT”
Kampagnen går nu ind i en ny fase. Vi er over halvvejs og for mange af jer, begynder det nu at blive rigtig 
svært, at holde fast i de sunde vaner. Vores erfaring fra tidligere kampagner viser, at de deltagere der 
kommer gennem kampagnens 6. uge, også er med hele vejen til mål og tilmed med fl otte resultater. Det er 
nu det gælder. Hold fast i din motivation for at blive den bedste udgave af dig selv. Ugens tema bakker op 
om dette. 

Vi trækker lod om ugens sponsorpræmier blandt de 50 deltagere der rapporterer for alle ugens 7 
dage og som har været fl ittigst til at motivere andre deltagere ved hjælp af ”likes” og ”kommenta-
rer” på de andre deltageres væg. 

Pointsystemet er simpelt. Fra mandag den 27.02 til og med mandag den 6.3 kl. 13:00, optjener du 1 moti-
vationspoint for hver gang du ”liker” noget på 60dage.dk og 2 point for hver gang du kommenterer anden 
deltagers indsats. Ugens vindere fi ndes ved lodtrækning blandt de 50 deltagere der har opsparet fl est 
motivationspoint. Så kom ud af busken, ros dine holdkammerater, send et ”like” til andre deltagere og hjælp 
så mange som muligt med at holde motivationen højt, så de kommer igennem kampagnens 6. uge.

Der er lækre præmier på højkant. se listen lige her:
• Gavekort på 500 kr. til Waves Shoppingcenter
• Gavekort på 200 kr. fra Thyme
• Gavekort på 398 kr. til LOOP Køge
• Gavekort på 250 kr. fra Hugos Kælder
• 2 x billetter til Michael Falch og Band 17. marts fra Musikforeningen Bygningen
• Gavekort på 100 kr. fra Wika Meny Køge
• Gavekort på 300 kr. fra PIoneer
• Gavekort på 398 kr. til 60 dages gratis træning fra LOOP Greve
• Gavekort på 200 kr. fra The Back & Mind Studio

Vindere trækkes hver mandag kl. 13.00 og offentliggøres hver uge i Køge Onsdag og Sydkysten.

VINDERE AF 5. UGES KONKURRENCE:
VINDER I                                CHALLENGE 

Maria Thostrup
• Merete Petersen – Gavekort på 500 kr. til Waves Shoppingcenter
• Jan Sunddahl – Sportsrygsæk med diverse indhold fra Spar Nord Køge
• Erik Geister – Gavekort på kr. 398 kr. til LOOP Køge
• Karina Andersen – Løbebluse og strømper fra Sportmaster Køge
• Egon Petersen – 2 billetter til Die Herren 10. marts på Musikforeningen Bygningen i Køge
• Ann Louise Haugaard – Gavekort på 100 kr. fra Wika Meny Køge
• Henrik Bekke -  Gavekort på 398 kr. til 1 måneds gratis studiomedlemsskab af 

The Back & Mind Studio i Solrød
• Grethe Mikkelsen - Gavekort på 395 kr. til 1 x Beauty Angel lys behandling fra Klinik Wanilla
• Linda Thomsen –  Gavekort på 398 kr. til 60dages gratis træning fra LOOP Greve

Alle vindere har fået direkte besked

UGETEMA #6

I den kommende uge kan din indsats være med til at motivere andre deltagere til at  
blive en bedre udgave af sig selv. Giv alt den støtte du kan og skab ægte ”Team Spirit”!
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STRANDGÅRD-
SKOLEN

Multisalen - Ishøj Søvej 200 
2635 ISHØJ

KÆMPE 
LOPPEMARKED

SØNDAG 
5.MARTS • KL.10-14

Entré 20 kr. - På gensyn
Arrangør: Lions Ishøj 
www.ishoej.lions.dk

Ishøj: Glæd dig til Claes 
Bang i monologen Ond-
skaben, som er baseret 
på Jan Guillous’ roman 
fra 1981. Romanen er 
bygget på Jan Guillous’ 
ungdomsoplevelser som 
offer for en hårdtslåen-
de far og mødet med det 
brutale ’kammerat-op-
dragelsessystem’ på kost-
skolen Solbacka. 

Monologen stiller skarpt 
på ondskabens anatomi - bli-
ver man ond af at blive be-

handlet ondt? Eller kan man 
trodse daglig afstraffelse og 
ydmygelse og bevare godhe-
den? Hvordan klarer man 
sig, når man kæmper mod 
en overmagt uden at gribe 
til overmagtens uretfærdige 
midler? Og kan vold i vis-
se situationer fungere som 
hævn og ligefrem forsvares?

Efter forestillingen er der 
arrangeret aftertalk med 
Eksistensfilosofisk Akade-
mi, som vil møde publikum 
i en snak om begrebet ’ond-

skab’. Eksistensfilosofisk 
Akademi er dannet af Jon 
Auring Grimm og Stine 
Zink Kaasgaard som et for-
søg på at skabe et rum for 
fordybelse og dannelse i dis-
se tider på et sprog, som alle 
kan være med på.  

Billetter kan købes på 
billetlugen.dk eller i Ishøj 
Kultur Café, Ishøj Østerga-
de 28. De koster 125 kroner i 
forsalg (50 kroner for unge). 
Er du medlem af Kultur-
caféens Venner eller af Bib-

lioteksklubben Salonen, ko-
ster billetten 100 kroner. Du 
skal vise dit medlemskort 
ved køb, og derfor kan du 
kun købe medlemsbilletter i 
Ishøj Kultur Café.

Oplev Claes Bang i 
monologen Ondskaben
Tirsdag den 28. februar klokken 19.30 lægger Ishøj Kultur Café hus til 
den anmelderroste monolog Ondskaben

Monologen Ondskaben er 
baseret på Jan Guillous’ 

roman fra 1981. Pressefoto

Vallensbæk: Vallensbæk 
Kultur- & Borgerhus har 
i foråret valgt at have 
fokus på tidsperioden 
omkring 2. Verdenskrig, 
hvilket kan ses på en 
lang række af arrange-
menterne i huset.

Historierne og foredra-
gene spænder vidt, fra fak-
tuelle historiske oplæg til 
fi ktive skæbner spundet ud 
af de mange facetter og kon-
fl ikter, besættelsen gav. 

Én af foredragsholderne, 
er forfatteren Benn Q Holm, 
som gæster Vallensbæk 
Kultur- & Borgerhus. Den-
ne aften vil forfatteren for-
tælle om sin seneste roman 
’De døde og de levende’

Romanen handler om kæ-
resteparret Karen og Ebbe, 
som har været aktive i mod-

standsbevægelsen. Men ef-
ter en fejlslagen aktion må 
Ebbe til Sverige. Da Ebbe 

vender hjem efter krigens 
afslutning, er meget foran-
dret, og hvordan finder al-
ting sin plads igen? Dette er 
Ikke blot et 2. verdenskrigs 
tema, men også en nutidig 
og aktuel udfordring. 

Romanen ’De døde og de 
levende’ rammer ind i en 

trend i dansk litteratur, om 
temaet om den hjemvendte 
soldat og de problemer der 
følger med. Benn Q Holm 
vil udover at fortælle om sin 
nye roman også fortælle om 
hele sit forfatterskab, samt 
hvordan hans skriveproces 
udfolder sig. Har man lyst 

til at møde forfatteren Benn 
Q Holm, foregår det i Val-
lensbæk Kultur & Borger-
hus mandag den 13. marts 
kl. 19.00. Man kan booke en 
billet på www.vallensbaek.
dk/aktiviteter. Arrange-
mentet er gratis. 

Fokus på tiden omkring anden verdenskrig
Forfatteren Benn Q Holm gæster Vallensbæk Kultur- & Borgerhus den 19. marts

Benn Q Holm vil udover at fortælle om sin nye roman, også 
fortælle om hele sit forfatterskab, samt hvordan hans skrive-
proces udfolder sig.

Ishøj: Materialet er et 
udvalg af egne favoritter 
med fortolkninger af Se-
bastian, Medina, Gasolin, 
Benny Andersen, Nik og 
Jay, Leonard Cohen med 
fl ere samt helt nyskrevne 
sange. 

Glæd dig til en aften i 
Ishøj Kultur Café, hvor en-
tertaineren, historiefortæl-
leren og sangeren Pernille 
Højmark, sammen med sit 
dygtige firmandsorkester, 
vil sørge for, at aftenen bli-
ver forrygende. 

Køb din billet på billetlu-
gen.dk eller i Ishøj Kultur 
Café, Ishøj Østergade 28. 
Billetterne koster 150 kr. i 
forsalg (125 kr. for medlem-
mer af Kulturcaféens Ven-
ner).

Pernille Højmark optræder 
i Ishøj
Det sker tirsdag 
den 7. marts

Køb tilbuddet på deal.dk

Sydkysten

Slip for uønsket hår...
Kom uønsket hårvækst til livs skånsomt og effektivt! Med en plejende voksbehandling hos 
Sydkystens Slankeklinik får du babyblød hud på ingen tid.    

Spar 40%

Fra 27. februar til og med 5. marts 2017

I samarbejde med:

Få din lokale deal på

Værdi 290,-

kr. 174,-

Glatte overflader
Uønsket hårvækst er et helt normalt fænomen 
hos både mænd og kvinder - og det er hel-
digvis nemt at slippe af med!
Med dagens deal får du en plejende og 
skånsom voksbehandling, som gør din hud 
silkeblød og overdådig glat.
Med voks får du ikke alene et smukt og hold-
bart resultat, du slipper også for al besværet 
med skrabere og daglig barbering for at holde 
hårene for døren.

Du får:
• 30 minutters valgfri hårfjerning med voks
• Gælder til mænd og kvinder
• Vælg mellem ben, ansigt, arme, ryg eller bryst

Nemt og skånsomt
Hos Sydkystens Slankeklinik står de profes-
sionelle medarbejdere klar til at give dig en 
behagelig oplevelse. De bruger voks fra aner-
kendte firmaer, og tilbyder også specielt voks 
til dig med sensitiv hud.



BilkaBillig!

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 1. marts til og 
med torsdag d. 9. marts med mindre andet er angivet. 

Tilbuddene gælder så længe lager haves.

Døgnåbent i Bilka One Stop
ÅBNINGSTIDER 8-22

åbner hver dag kl. 7 09
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Dagstilbud  Fredag til søndag

Dagstilbud  Fredag til torsdag

Dagstilbud  Fredag til torsdag Dagstilbud  Fredag til torsdag

Dagstilbud  Fredag til torsdag

Dagstilbud  Fredag til lørdag

Dagstilbud  Onsdag til torsdag Dagstilbud  Onsdag til torsdag Dagstilbud  Onsdag til søndag

SPAR

25%
på LEGO*

SPAR

25%
på morgenmad*

* Gælder ikke i 
forvejen markeds-
førte varer.

Klovborg 
skæreost    
 Pr. kg 40,- 

 PR. 1/2 KG 

 20,- 

* Gælder ikke 
budget 

 F.eks Quaker 
Crysli Choko
 500 g.   
Vor normalpris 33,70 

Frit valg 199 ,-

 F.eks. Dragstertransport 
 Model: 60151.    Vor normalpris 248,- 

  186,- 
 SPAR 62,- 

 F.eks. Heartlake Friluftsbad
 Model: 41313.   Vor normalpris 448,- 

 336,- 
 SPAR 112,- 

 6 fl. 
Italiensk vin    
 a 75 cl. Italien. Zan-
telli Moscato d'Asti, 
Vivaldi Appassi-
mento Rosso eller 
Homage de Raisin 
Ca' Rosa.   Pr. liter 
v/merkøb 43,33 

 6 FLASKER 

  195,- 

PR. FL.
OP TIL

89,-

Inkl. cover til værdi 
af 199,-. Cover fås i 

mørkegrå eller kaki

6 ruller

12 ruller

Begrænset antal

FRISK &
HALVSØD

BLØD & 
FRUGTRIG

KRAFTIG & 
KRYDRET

 Huawei 
P8 Lite 
inkl. cover    
• 5" HD skærm 
• 13 MP kamera 
• 5 MP selfie-kamera 
• Android 5.0 
• 1,2 GHz Octa Core 
processor • 4G 

 999,- 

 Playstation 4 Slim 
500 GB    
 Type D konsol med 500 GB 
harddisk inkl. 1 controller.  1499,- 

 Lambi papir    
 12 rl. toiletpapir eller 
6 stk. køkkenrulle. 
 Pr. kg max. 21,23 

 FRIT VALG 

 20,- 

Prisen gælder kun i Dit

Hypermarked

Udvalgte OBH el-apparater    
• Tilbuddet gælder hele marts. 

3-Stjernet 
pålæg    
 70-135 g. 
Flere varianter. 
 Pr. kg max. 128,57 

 FRIT VALG 

 9,- 

Prisen gælder kun i Dit

Hypermarked

MAX. 
1 STK. 

HEREFTER

1299.-
PR. STK.

 3 pk. 
Kærgården 
original    
 a 200 g.  
Pr. kg v/merkøb 33,-

 3 PAKKER

 20,-
MAX. 
6 PK. 

HEREFTER

1450

PR. PK.

 25  27 
 SPAR 8,43 

PRIS-
FALD


