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Det bli’r en god dag

STOR 40 ÅRS 
JUBILÆUMS-
WEEKEND!

LØRDAG 
6/5 

KL. 12
Dans med 
Thomas 
Evers Poulsen 
og Mie Moltke.

HVEM ARVER DIG?

Det er vigtigt, at du kender arvereglerne, så du sikrer den/de rette personer 
bedst muligt. Det gør du bl.a med et testamente. Vi anbefaler, at man altid 
søger råd hos en advokat, inden der tages stilling.

Kontakt advokat Birgitte Harring-Lund hos Alliance Advokater Ishøj
på tlf. 43 53 60 80 for en uforpligtende snak og en gratis gennemgang af 
dit testamente. Vi hjælper også med rådgivning og bobehandling, når du 
har mistet dine nærmeste.

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87

DK-2635 Ishøj
www.allianceadvokater-ishøj.dk

HVERDAGE KL. 10-19       LØRDAG KL. 10-17      SØNDAG KL. 11-16

HVEM ER ALL 
STARS MC?
LØRDAG 6. MAJ KL. 10-17 
Både børn og voksne er velkomne, når 
medlemmerne fra All Stars MC og deres 
motorcykler besøger WAVES. Prøv at sidde  
på motorcyklerne og få taget et sejt billede. 
Læs mere på waves-shopping.dk

EKSTRA SØNDAGSÅBENT 
D. 7. MAJ KL. 11-16

SØNDAG 
7/5 

KL. 13Lærke koncert 

Danmarksmester

i installation og service afi installation og service af

Baldershøj 1 
2635 Ishøj 2635 Ishøj 2635 Ishøj 2635 Ishøj 2635 Ishøj 
43 73 41 00
www.leonpetersen.dk

Vaillant exclusive gaskedler!

Uge  18 • 50. årgang tirsdag den 02. maj 2017 • NORD

» Læs mere på side 8

Ishøj: Den 7. maj fra klokken 10 til 
klokken 14 er der indvielse af Is-
højs nye skov, som kommer til at 
ligge mellem Ishøj Landsby og den 
nye jernbane. 

Her vil borgmester Ole Bjørstorp (S) 

blandt andet afsløre skovens nye navn, 
hvorefter interesserede kan få guidede 
vandreture rundt i området og høre om 
tankerne bag skoven. Ved indvielsen, 
der finder sted på området mellem Is-
høj Stationsvej og Ishøj Bygade, vil der 

være aktiviteter som brændehugning, 
træsnitning og forskellige konkurren-
cer. Ishøj Kommune oplyser, at skoven 
på sigt vil blive hjemsted for 100.000 
træer.

Ny skov bliver indviet på søndag
Foto: Ishøj Kommune

Vallensbæk: Skal piger i 7. og 8. klasse også have lov 
til at blive såkaldte juniorpædagoger?

Det spørgsmål har delt Vallensbæks kommunalbestyrelse 
over i to næsten lige store dele. Venstre og Dansk Folkeparti 
var med på Socialdemokraternes forslag om at fylde de ledi-
ge pladser på uddannelsesforløbet ud med piger, men deres 
syv mandater rækker som bekendt ikke til at overtrumfe 
det konservative borgmesterparti, der sidder med det abso-
lutte flertal på otte mandater.

petterbj

Læs mere på side 2

Stadig ingen 
adgang for 
pigerne
S-forslag om at give piger lov til at 
blive juniorpædagoger stemt ned

Ny biografchef fundet

Vallensbæk: På den seneste 
generalforsamling har Enheds-
listen i Vallensbæk valgt kan-
didater til kommunalvalget.

Debuterer på valglisten
Ishøj: Onsdag aften den 17. 
maj kan du møde forfatter Ma-
lene Ravn, når hun besøger Is-
høj Bibliotek.

Mød forfatter
Ishøj: Der var champagne i 
glassene og kransekage på fa-
dene, da Ishøj Bycenter fredag 
åbnede sin jubilæumsmåned.

Jubilæum fejret
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Vallensbæk: På det sene-
ste har debatten kørt om 
juniorpædagogerne i Val-
lensbæk, men nu er det 
endegyldigt besluttet: Pi-
ger kan fortsat ikke blive 
juniorpædagoger.

Det har det konservati-
ve f lertal besluttet på det 
seneste møde i kommu-
nalbestyrelsen. Her havde 
Socialdemokraterne stillet 
et forslag om, at de ledige 
pladser på uddannelsen 

som juniorpædagog skal 
kunne fyldes op med piger 
- et forslag, som også fik 
støtte af Venstre og Dansk 
Folkeparti.

Uddannelsen som ju-
niorpædagog blev indført 
af kommunalbestyrelsen i 
2006 - i øvrigt med social-
demokratisk støtte - og har 
været rettet mod drenge i 7. 
og 8. klasse. Formålet var 
at give børnene mandlige 
rollemodeller og give ju-
niorpædagogerne indblik i 
et fag, der er domineret af 
kvindelige pædagoger. Nu 
er det dog på tide, at piger 
også skal kunne være med, 
mener Søren Wiborg. 

Oprindeligt var det hans 

barnebarn, der fi k ham på 
sagen, efter hun selv ville 
være juniorpædagog, men 
som pige ikke kunne få lov.

- Det var ret sikkert den 
r igtige beslutning den 
gang, men nu synes tiden 
at være løbet fra den køns-
rolle-opfattelse. Selvfølgelig 
har vi overvejet om sagen 
skal bringes frem, når det 
nu handlede om uretfærdig 
behandling af ens nærme-
ste, men det viser sig at fl e-
re piger end Cille gerne vil 
være juniorpædagog. Der 
er tilsyneladende mangel 
på dem, når nu en leder af 
en af vores institutioner li-
gefrem opfordrer piger til at 
søge, sagde Søren Wiborg, 

da han tog ordet under mø-
det i kommunalbestyrelsen.

Brug for rollemodeller
Spørger man den konserva-
tive formand for børne- og 
kulturudvalget, Morten 
Schou Jørgensen, er der dog 
ingen grund til at lave om 
på konceptet, også selvom 
der i øjeblikket ikke er lige 
så stor søgning som tidlige-
re. Han understreger også, 
at hans og partiets holdning 
ikke handler om, at piger 
ikke kan lege vilde lege.

- Men det er rigtig godt, at 
der kommer mandlige rolle-
modeller, som små drenge 
kan spejle sig i, siger Mor-
ten Schou Jørgensen. 

Han mener ikke, det vil 
være en god ide at give dren-
gene førsteret og så fylde de 
ledige pladser op med piger.

- Erfaringen er, at hvis vi 
først åbner op for, at piger 
også kan komme ind, så sø-
ger drengene helt væk. Jeg 
synes, det er okay, at man 
har noget hver for sig, det 
skal der også være plads til, 
siger Morten Schou Jørgen-
sen, som også understreger, 
at beslutningen ikke ude-
lukker piger fra blive pæda-
goger eller være frivillig i en 
børnehave.

petterbj

Se også Debat 
på side 6

Piger kommer ikke til at fylde 
de ledige pladser
S-forslag om at give piger mulighed for at blive juniorpædagoger stemt ned. Der skal være 
plads til forskellighed, mener K

Ishøj: Der var champag-
ne i glassene og kran-
sekage på fade, da Ishøj 

Bycenter fredag efter-
middag åbnede deres 
jubilæumsmåned, der 

fejrer, at det i år er 40 år 
siden, at Ishøj Bycenter 
blev indviet.

Det blev blandt andet 
markeret med en tale fra 
Ishøjs borgmester Ole Bjør-
storp (S) og Greve Pigegar-
de, der blæste gardermusik 
ud i bycentret. 

Men det var ikke kun 
taler og musik, der var på 

programmet. Allerede fra 
klokken 10 åbnede centret 
nemlig op for en udstilling 
om tilblivelsen af Ishøj By-

center, som Ishøj Lokalhi-
storiske Arkiv og Thorslun-
de-Ishøj Lokalhistoriske 
Forening står bag. 

Jubilæumsmåneden va-
rer frem til den 27. maj, og 
det markerer centret med 
forskellige arrangementer i 
form af koncerter, konkur-
rencer og danseshow.

Dall

Center fejrer 
40-års jubilæum
Fredag tog Ishøj Bycenter hul på deres jubilæumsmå-
ned  

Udstillingen om tilblivelsen af Ishøj Bycenter vises frem til 
den 27. maj. Foto: Anders Ole Olsen

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) holdt fredag jubilæum-
stale i anledning af, at Ishøj Bycenter i år kan fejre 40-års 
jubilæum. Foto: Anders Ole Olsen

Der var champagne og 
kransekage til de første 150 
gæster. Foto: Anders Ole 
Olsen
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Clairvoyant Kit Liesel Dalager

www.clairvoyancekit.dk
Clairvoyant Kit Liesel Dalager

www.clairvoyancekit.dk

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 den 26/9-17

Greve borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Strand.

Forårets sidste klarsyn
KLARSYN I GREVE 
TIRSDAG DEN 30. MAJ KL.19
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ALT TIL DIT KÆLEDYR
Nu også i Plantorama Vallensbæk

VITAREX - FODER 
PREMIUM DANSK KVALITET

Til hunde og katte 
i alle størrelser.

VITAREX kornfri 10 kg
Kornfrit foder af super premium kvalitet 
til voksne hunde i alle størrelser. 
Normalpris 299,-

Eukanuba hunde-
foder 7,5 kg
Kvalitetsfoder specialud-
viklet til voksne hunde af 
små størrelser. 
Normalpris 249,-

Okseknogle 
med smag
Marvben med forskelligt 
udvalg af smagfuldt fyld.
Normalpris 3 stk. 90,-

Kattegrus 7,5 kg
Ultra bentonit. Stor absor-
beringsevne og hurtigt 
klumpende. 
Normalpris 59,95

Indvendigt filter Eheim
Støjsvagt akvariefilter i høj kvalitet.
 SPAR 25%

Kattegrus 13 kg
Bentonit. Hurtigt klum-
pende og begrænser 
lugtgener.  
Normalpris 74,95

Kattegrus 12 kg
Førsteklasses hurtigt 
klumpende kattegrus med 
ekstra stor absorptions-
evne. Tilsat duft for at 
begrænse lugtgener. 
Normalpris 99,95

VITAREX steriliseret 7,5 kg
Tilpasset den steriliserede kat med 
tendens til overvægt. 
Normalpris 249,-

KUN 25 poser
Derefter normalpris 299,-

KUN 25 poser
Derefter normalpris 249,-

100.-
SPAR 199.-

199.-
SPAR 50.-

3 stk.

60.-
SPAR 30.-

Stor okseknogle, 
28-36 cm
Røget og tørret okse-
knogle velegnet som en 
stor snack til store hunde.
Normalpris 64,95

35.-
SPAR 29.-

Hundegodbidder
’Petsnack’. Lækre bløde 
godbidder til din hund. 
Med et lavt fedtindhold og 
forskellig smag.
Normalpris 3 stk. 40,-

35.-
SPAR 24.-

45.-
SPAR 29.-

69.-
SPAR 30.-

100.-
SPAR 149.-

PREMIUM DANSK KVALITET
Til hunde og katte 

i alle størrelser.

Havedams-
fiskefoder til 
forår/efterår
1 kg. Optimalt ved lav 
vandtemperatur (5-18 gr.).  
Normalpris 159,-

99.-
SPAR 60.-

Luksus vildtfugle-
blanding 15 kg
Indeholder knækket majs, 
knækket hvede, solsikke-
frø, gul hirse, rød dari og 
boghvede. 
Normalpris 229,-

149.-
SPAR 80.- 90.-

Normalpris 129,-
90.-
Normalpris 129,-

90.-
Normalpris 129,-

104.-
Normalpris 149,-

2006. Akvarier 
op til 45 ltr.

141.-
Normalpris 189,-

2010. Akvarier 
op til 120 L

209.-
Normalpris 279,-

2008. Akvarier 
op til 60 L

171.-
Normalpris 229,-

2012. Akvarier 
op til 200 L

246.-
Normalpris 329,-

Frømix 4 kg - til tamfugle
Sammensat af udsøgte frø der giver optimal 
ernæring. 4 varianter.
 SPAR 30%

3 stk.

30.-
SPAR 10.-

ÅBNINGSTILBUD

KUN I VALLENSBÆK

Nu også med 
varer til akvarium, 

havedam, kanin, gnaver, 
fugl, høns, vildtfugl, 

kat og hund.

VITAREX - FODER 
PREMIUM DANSK KVALITET

Plantorama Vallensbæk, Vejlegårdsvej 79, 2665 Vallensbæk. Mandag-fredag: 09.00 - 18.00. Lørdag-søndag: 09.00 - 18.00. Helligdage: 09.00 - 18.00

Tilbuddene gælder i Plantorama Vallensbæk fra onsdag den 3. maj til og med tirsdag den 9. maj - så længe lager haves
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v/ far & datter

Deres lokale bedemand - Tlf. 4615 0040 Vores adresser:

Hundige Strandvej 119
2670 Greve

Karlslunde Strandvej 34
2690 Karlslunde

Tune Center 7B
4030 Tune

www.s-bf.dk

De kan trygt ringe og aftale et møde med os.
Vi træffes også aften, weekend og helligdage.

Steen Jørgensen Mariette Jørgensen
Organiseret bedemand.

Tilknyttet garantiordning.
Organiseret bedemand.

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”

Vores elskede far, morfar og oldefar

Johs. Mørk Pedersen
* 25. februar 1925    † 26. april 2017

Er stille sovet ind

Elsket og savnet

Familien

Bisættelsen finder sted fra Køge Kapel
onsdag den 3. maj kl. 13.00

Hanne Mejdal
3. februar 1944 - 27. april 2017

har fået fred.

Niels, børn og børnebørn

Bisættelsen finder sted i Kildebrønde Kirke
torsdag den 4. maj kl. 14.00

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

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

Vallensbæk: På den ny-
ligt afholdte generalfor-
samling har Enhedsli-
sten i Vallensbæk valgt 
kandidater til efterårets 
kommunalvalg.

Jesper Gehrke og Jens 
Ove Bay er klar til at arbej-
de for, at Vallensbæk får en 
”mere social profi l,” lyder det 
i en pressemeddelelse fra 
partiet. 

- Det er en mærkesag for 
Enhedslisten at sikre vel-
færd for alle, ikke mindst 
i en tid, hvor den konstant 
er under angreb fra EU og 
Folketinget - uanset hvem 
der danner regering, skriver 

partiet.
Det er første gang, at En-

hedslisten stiller op til kom-
munalvalget i Vallensbæk.

- Så vi håber på et rigtigt 
godt valg, der giver os mu-
lighed for at få indflydelse 
på den lokale politik, udta-
ler Jens Ove Bay og Jesper 
Gehrke og fortsætter:

- Vi mener, der er mange 
ting at tage fat på, både nye 
tiltag og nødvendige juste-
ringer på den allerede førte 
politik. Vi vil prioritere mil-
jøet, kædeansvar i kommu-
nale kontrakter og en bor-
gerrådgiver, der kan bistå 
borgerne med at navigere i 

det kommunale system. Så 
vi håber, at rigtigt mange 
vil sætte deres kryds ved Li-
ste Ø, udtaler de.

Følg partiet på Facebook: 
’Enhedslisten Vallensbæk.’

Debut: Enhedslisten stiller op i Vallensbæk
Enhedslisten debuterer på valglisten i Vallensbæk med to kandidater

Karate: To Ishøj-piger 
har gjort det fl ot på den 
internationale scene i 
Amsterdam.

Ida Salbo kæmpede først 
i kadet-klassen, hvor hun 
efter tre rigtig gode kampe 
taber kampen om finalen. 
Hun skulle så forsvare bron-

zepladsen, og det gjorde hun 
fl ot. 

Senere på dagen skulle 
Ida Salbo igen kæmpe, men 
nu i hendes egen pulje, U14. 
Der fi k hun efter nogle gode 
kampe en top 5-placering ef-
ter at have tabt til en rival, 
som senere kom i fi nalen. 

Sarah Aakerman skul-
le kæmpe i kadet-klassen, 
og efter det f lotte resultat 
til NM i Tallinn, hvor hun 
vandt bronze, skulle dette 
stævne bruges til forbere-
delse til udtagelse til VM 
senere på året. I f inalen 

skulle Sarah møde en kæm-
per fra Holland, og efter en 
sløj start ender kampen 2-2. 
Modstanderen vinder på 
den nye regel senchu, som 
betyder, at hvis en kamp en-
der uafgjort, så vinder den 
kæmper, der har scoret det 
første point. Sarah Aaker-
man vinder sølv og håber på 
en revanche i næste week-
end hvor hun skal kæmpe i 
Tyskland til et udtagelses-
stævne til VM 2017. 

jh

Ida Salbo og Sara Aakerman 
i internationalt stævne
Karatekæmper tæt på guld

Karate: Nogle titler er 
bedre at vinde end an-
dre.

Katrine Lionett Pedersen 
var således ekstra glad over 
at vinde NM i Tallinn i Est-
land. 

- Det var første gang, jeg 
vandt denne titel, og samti-
dig var det med sejr i fi nalen 
over en vigtig rival, siger 
den dygtige Ishøj-kæmper.

jh

Første NM 
gav glæde

Jens Ove Bay (tv.) og Jesper 
Gehrke er Enhedslistens før-
ste kandidater i Vallensbæk.

Tennis: Ishøj er hverken 
fed eller færdig, selv om 
klubben nu runder 40 år.

Det er 4. maj, Ishøj Ten-
nisklub fylder 40 år, og der 
er åbent Hus søndag 7. maj 
kl. 10.00-13,00. Her vil der 
være mulighed for at prøve 
spillet. Klubben stiller bolde 
og ketsjere til rådighed, man 
skal bare have sportssko og 
godt humør med på dagen. 

- Det går godt for ITK, 
men det vil da være fint, 
hvis vi er en del fl ere, siger 
formanden, Finn Stokholm, 
der har store forventninger 
til et nyt initiativ i samar-
bejde med DGI.

- Her sætter vi familien 
i centrum. Det skal være 
sjovt at spille tennis, og det 
skal være for hele familien.

ITK er netop nu i gang 
med sin 40 års-sæson.

- Vi er i dag en velfunge-
rende klub med omkring 
120 medlemmer, og det er 
muligt at spille på alle ni-
veauer af begge køn. Vi har 
seks dejlige baner tæt ved 
Ishøj Idrætscenter med lys 
på fire af dem, og banerne 
benyttes fl ittigt fra starten 
i april til slut oktober, lyder 
det fra Finn Stokholm. 

ITK’s bedste hold ligger 
i Sjællandsserien, så der er 
mulighed for sportslige ud-
fordringer. Klubben har ju-
bilæumsfest lørdag 17. juni, 
og der er en lang række akti-
viteter i jubilæumsåret. 

jh

Familietennis 
skal give ny 
fremgang
Ishøj Tennisklub fylder 40 år den 
4. maj fyldt med optimisme

Ishøj Tennisklub råder over et dejligt klubhus samt seks ba-
ner, hvor der er lys på fi re af dem.
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STOR 40 ÅRS 
JUBILÆUMSWEEKEND!

Det bli’r en god dag

Følg os på facebook     www.ishoej-bycenter.dk     1500 GRATIS P-PLADSER
 Hverdage 10-19  Lørdage 10-16  Søndag 7. maj og 14. maj 11-16     Bilka alle dage 6-24

STOR JUBILÆUMSKONKURRENCE!
Få et skrabelod, når du shopper for 200 kr., og vær med 
i den store jubilæumskonkurrence om masser af præmier 
fra butikkerne i centret og en Renault Clio for resten af 
2017. Vi har fi re jubilæumsbiler på højkant!
Se konkurrencebetingelser på www.ishoej-bycenter.dk

Vi fejrer 40 år, og du er inviteret!

Dans med 
Thomas Evers 
Poulsen 
og Mie 
Moltke

Lærke koncert

LØRDAG 
6/5 

KL. 12
SØNDAG 

7/5 
KL. 13

SØNDAGSÅBENT 
D. 7. MAJ KL. 11-16
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BONUS
VÆRKSTED

DANMARKS STØRSTE
UDVALG AF SOMMERDÆK
i den bedste kvalitet fra kendte dækleverandører

SOMMER-
DÆK FRA KR.

299,-

Køb dine dæk på online webshop SDS.DK
Pris pr. stk. inkl. moms og miljøafgift - ekskl. montering og afbalancering.

34 kontrolpunkter inkl. filter og op til 4L 5W/40 kvalitetsolie.

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

Søren Wiborgs barnebarn 
Cille spørger i Sydkysten d. 
18. april, hvorfor Vallens-
bæks piger ikke kan være 
juniorpædagoger. Svaret 
må være, at det er fordi, 
kommunen har ambitioner 
på kommunens børne- og 
ungeområde og ønsker øget 
ligestilling. Naturligvis er 
det ærgerligt, at ikke alle 
pladser benyttes. Hvad med, 
at vi så gør noget ved det og 
iværksætter et seriøst initi-

ativ til at få fat i de drenge, 
der skal til? Socialdemokra-
terne er ude efter de konser-
vative som et gammeldags 
parti, der i 2017 vil under-
trykke piger med junior-
pædagogordningen. Det er 
komplet vendt på hovedet: I 
Danmark har vi i det meste 
af det 20. århundrede arbej-
det for at få kvinder ind på 
mandsdominerede domæ-
ner. Nu står vi i den omvend-
te situation, hvor drenge 

skal lokkes ind i et traditi-
onelt kvindedomineret om-
råde. Og hvad er så Social-
demokraternes forslag? Jo, 
de vil ikke kønskvotere for 
at skabe ligestilling her – de 
vil skynde sig at give plad-
serne til branchens domi-
nerende køn: Her pigerne. 
Altså status quo for bran-
chens kønsfordeling.  På 
den måde skabes der med 
garanti ingen grobund for 
fremtidig ligestilling i pæ-

dagogbranchen.  Hvis nogen 
agerer gammeldags og for-
andringsmodvilligt i denne 
sag, er det kommunens so-
cialdemokrater. Forandring 
kræver en indsats – ikke et 
tilbageskridt.

Nanna Laudrup Lund
Gymnasielærer & tidl. 
pæd.medhjælper i 
Syvhøjvænge
Strandhaven 137
2665 Vallensbæk Strand

Drengejuniorpædagoger søges!

Jeg undrer mig meget over, 
at den kommende afstem-
ning i boligforeningerne 
bliver lagt op, som et valg 
mellem Kabel Plus og You-
see. Det her er et valg om, at 
blive som medlem af fælles-
antennen eller melde sig ud. 
Yousee tabte udbuddet til 
Kabel Plus og nu bagefter 
kan de pludselig levere til la-
vere priser. Det er jo for sent 
- Yousee har tabt udbuddet. 

Som jeg ser det, sker der 
det, at hvis vi melder os ud 
af Fællesantennen, så bliver 
vi fuldstændig bundet til 
Yousee. Det kommunen har 
gjort (på utallige opfordrin-
ger) er jo netop at garantere 
et frit valg.  

Der er en indkøringspe-

riode, hvor fællesantennen 
bliver renoveret - det er bøv-
let ja, men det ville ske uan-
set, hvem der vandt; om et 
halvt år bliver der mulighed 
for at vælge mellem fl ere ud-
bydere. 

Jeg forstår ikke, at nog-
le boligbestyrelser har så 
travlt med at fratage bebo-
erne det frie valg.  

Hvis der stemmes ja til 
Yousee den 10. maj, er det et 
nej til det frie valg. 

Jeg vil virkelig opfordre 
alle til at tænke sig godt om, 
før der stemmes. 

Anita Boulier 
Ågården 46, 1.tv, 
Ishøj 

Afstemning om 
fortsat at være en del 
af Fællesantennen 

Kære Knud V. Nielsen!
Tak for dit indlæg i Syd-

kysten om dine oplevelser i 
Vejleå Kirke palmesøndag.

Det er altid dejligt, når 
kirkegængere aktivt forhol-
der sig til vores gudstjene-
ste. Det kan der kun komme 
noget godt ud af.

Men jeg er da naturligvis 
ked af, at du synes, du har 
haft en dårlig oplevelse un-
der konfirmationen palme-
søndag i Vejleå Kirke, og det 
vil jeg gerne kommentere.

Vejleå Kirke har fået in-
stalleret helt nyt lydanlæg, 
som vi er meget glade for, og 
som alle vore præster benyt-
ter ved hver kirkelig hand-
ling. Således har præsten 
også palmesøndag benyttet 
kirkens lydanlæg, og vi har 
ikke modtaget andre klager 
udover dem, du nævner. Jeg 
håber derfor, at lydanlæg-
get fremover vil fungere til-
fredsstillende, men det vil vi 
være opmærksomme på.

Med hensyn til salmevalg 
vil vore præster altid vælge 
salmer, som de unge synes 
om, og som bliver valgt i et 

samarbejde med dem. Det 
er jo deres dag. Det tror jeg 
ikke, vi kan være uenige 
om. Bortset fra ”I østen sti-
ger solen op”, ”Du som vejen 
er og livet” og ”Der dufter 
lysegrønt af græs” som er 
elsket og sunget i alle lan-
dets kirker, var der valgt 
nyere salmer, der relaterede 
til den særlige begivenhed, 
som konfirmationen er, og 
som var valgt af de unge, og 
som de var glade for at synge 
med på. Bemærk at nr. 478 
”Vi kommer til din Kirke 
Gud”

Blev sunget på samme 
melodi som ”Op al den ting 
som Gud har gjort”, som jeg 
vil mene er kendt af alle.

Jeg håber derfor, at du al-
ligevel har lyst til at deltage 
i en anden gudstjeneste i vo-
res dejlige og smukke Vejleå 
Kirke, og synge med på både 
kendte og ukendte salmer. 
Du er nemlig altid velkom-
men.

Johan Funck
Formand for Ishøj 
Menighedsråd

Palmesøndag

Ved møde den 26 april 2017 
hos AAB fremlagde Kabel-
plus men også Yousee deres 
mening om tv/bredbånd/te-
lefoni.
Ved møde i marts i idræts-
hallen, gav man det indtryk 
at al fremtidig tv/bredbånd 
skal gå igennem kabelplus, 
men ved mødet hos AAB 
sagde Yousee at de ville 
kunne levere tv/bredbånd/
telefoni efter den 1/6-17. Jeg 
forstår ikke hvordan Yousee 
kan levere uden om Kabel-
plus. Hos Kabelplus vil man 
kunne leje en boks med få 
muligheder for 79 kr. , men 
at Yousee har en med bety-
delig fl ere muligheder for 30 
kr. bl.a. optage 3 forskellige 
programmer på en gang. 
Efter min mening solgte 
Yousee sine vare bedst, og 

selvom at Yousee vil være 
betydelig dyre, fi k man den 
opfattelse ved en håndso-
prettelse at ca. 80 % ville 
stemme på Yousee ved det 
ekstraordinære afd. møde 
den 10 maj 2017. Så Kabel-
plus op på mærkerne hvis 
ikke alle boligselskaberne 
melder fra. I må kunne ga-
rantere for billigere tv pro-
grammer og at man senere 
ville kunne levere de samme 
kanaler og fl ere til end You-
see gør.
P.S. Yousee tager 9.75 for 
hver regning man betaler 
via betalings service og det 
er en del på et år, jeg håber 
at Kabelplus kan gøre det 
gratis.

Svend Larsen 
Bjerggården 16,2 th.
Ishøj

Til Kabelplus/Kommune/
boligselskaberne

Kære Cille,
Ærgeligt, at morfar (Sø-

ren Wiborg, socialdemokra-
tisk medl. af kommunal-
bestyrelsen, red.) ikke lige 
fortæller, hvorfor piger ikke 
er med i juniorpædagogkon-
ceptet, det er jo ikke fordi 
vi ikke kan lide piger, eller 
ikke mener, de kan lege med 
børnene! Her vil vi lige give 
en forklaring. I samarbejde 
med ungdomsskolen indfør-
te Vallensbæk kommune i 
2006 en uddannelse som ju-
niorpædagoger. Uddannel-
sen og stillingsindholdet var 
rettet specielt mod drenge i 
7/8 klasse med henblik på 
at gøre drenge interesseret i 
et kvindedomineret fag. Det 
praktiske forløb er ca 2-4 
timer ugentligt i en af vo-
res daginstitutioner, og det 
samlede forløb strækker sig 
over 10 uger. Vi ville virke-
liggøre forestillingen, om at 
drenge legede mere vildt og 
havde lidt mere målrettede 
lege som fodboldspil- ja mere 

typiske drengelege, men 
også for at få nogle mandlige 
rollemodeller ind i daginsti-
tutionen som drengene der-
ved kunne spejle sig i.

Vi ved, at tilbuddet den-
gang blev en succes - og at 
fl ere andre kommuner efter-
lignede konceptet - og rigtig 
mange havde glæde af det.

Til stadighed er daginsti-
tutionerne et kvindedomine-
ret fag; Vi ved, at forældre 
og daginstitutionsmiljøet er 
glade for juniorpædagoger 
som et supplement til de 
mange kvindelige pædago-
ger. Derfor lad konceptet 
hvile som det er- drengenes 
tilbud skal stå ved magt. 

Arne Petersen, 
John Sørensen, 
Morten Schou 
Jørgensen (fmd.), 
Marianne Friis-
Mikkelsen K, 
Medl. af børne- og 
kultur-udvalget i 
Vallensbæk

Juniorpædagoger 
igen igen...

Spørgsmål til borgmester 
Ole Bjørstorp.

I dit svar til Birte Ben-
nov i Sydkysten den 25. 
april 2017 fremgår det, at 
Ishøj Kommune vil opsætte 
støjværn på Ishøj Stations-
vej i sommeren 2017.

Det er med stor glæde, at 
jeg læser ovenstående og jeg 
håber selvfølgelig, at opsæt-
ning sker på begge sider af 
Stationsvejen - også ud for 
vores rækkehus i Pilegårds 
Vænge, der fungerer som 
støjvold for de  øvrige huse 
i Pilegårds Vænge! Såfremt 

det ikke sker, vil rækkehu-
set få forøget støjniveauet, 
fordi støjen kastes tilbage 
fra det kommende støjværn 
på nordsiden af Ishøj Stati-
onsvej!

I en anden artikel i sam-
me Sydkyst omtales, at træ-
er reducerer støj. Det tidli-
gere Københavns Amt har 
påvist, at træer er et ubety-
deligt støjværn, - en psykisk 
barriere!

Niels Hurtigkarl
Pilegårds Vænge 8
2635 Ishøj

Glæde over opsætning 
af støjværn på Ishøj 
Stationsvej i 2017

Det er utroligt så for-
skell igt, man kan 
opleve den samme 
begivenhed. Jeg var 
også til konfi rmation 
i Vejleå Kirke Pal-
mesøndag, hvor mit 
barnebarn blev kon-
f irmeret. Vi synes 
allesammen, at det 
var en god oplevelse, 
og konfirmanden var 
meget begejstret, hun 
synes, det var meget 
højtideligt og levede 
op til hendes forvent-
ninger. Vi havde in-
gen problemer med 
at synge salmerne, og 
vi synes, at præstens 
prædiken var ved-
kommende, og det var 
let at høre og forstå, 
hvad han sagde.

Engang imellem 
kan man komme i 
tvivl, om det er den 
samme begivenhed, 
man har deltaget i, 
når man har så for-
skellig opfattelse af, 
hvad der skete. Jeg 
kan betro dig, at der 
var en del menne-
sker, der gik glade fra 
kirken og vil mindes 
begivenheden med 
glæde.Stor tak til 
præsten.

Marie Sønderup
Rendsagervej 51
2625 Vallensbæk

Svar til 
Knud W. 
Nielsen



Du ved, 
hvad vi 
står for

De EU-jublende partier havde op til folkeafstemningen 
om Europol meget travlt med at prøve at bilde 
danskerne ind, at Danmark IKKE kunne få en god 
aftale med Europol, hvis vi stemte nej.

I Dansk Folkeparti fastholdt vi, at vi i Danmark ikke 
behøvede at opgive vores selvstændighed for at få 
en fortsat god tilknytning til Europol.

I sidste uge har Folketinget vedtaget og Europa-
Parlamentet stemt for Danmarks aftale om Europol.

33375199 · df@ft.dk · df.dk

Følg Kristian & DF på

HVAD SAGDE VI?
”Det første scenarie, der vil blive prøvet af, er, om vi kan få en 
parallelaftale. Og vi er mange, for ikke at sige et enstemmigt 
kor af forskere, som siger, at det ser meget, meget svært ud 
med en parallelaftale. - Det er den pæne måde at sige, at det 
ser umuligt ud.” Adjunkt på Syddansk Universitet,
Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen

”Dybt problematisk, når enhver burde kunne se, at dansk 
politi får betydelig ringere arbejdsforhold end i dag,” og 
fortsætter: “Politiet siger det, ja, selv Søren Pind advarer 
mod konsekvenserne. Men alligevel tør japartierne ikke at 
tage en ny afstemning om Europol, selv om DF er løbet fra 
sine løfter og ikke har leveret varen med en parallelaftale.”  
Marlene Wind, professor Københavns Universitet 
28.november 2016 i Politiken
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Greve: - Lærredet skal 
være der, siger Farukh 
Olskær Saghir og peger 
mod den ene væg i loka-
let, som om få måneder er 
forvandlet til den store 
sal i indkøbscentret Wa-
ves’ nye biograf.

Selvom de store rum og 
lange gange endnu ligner en 
byggeplads, kan man godt 
ane, at stedet er ved at tage 
form. Flere vægge har alle-
rede fået den karakteristi-
ske røde farve, og i de min-
dre sale kan man nu se, hvor 
stolerækkerne skal stå.

- Det at åbne en helt ny 
biograf er fantastisk. Man 
kan skabe noget selv og 
sætte sit eget præg på tin-
gene og på kulturen på en 
arbejdsplads, siger Farukh 
Olskær Saghir, som netop 
er blevet ansat som chef for 
biografen, der ventes at åbne 
midt i august.

- Det er klart en drøm, der 
går i opfyldelse for mig, siger 
han med åbenlys glæde og 
forventning i stemmen.

Biografverdenen er dog 
langt fra fremmed for den 
37-årige roskildenser, der 
i 2001 fik sit første job hos 
Nordisk Film Biografer, som 
også står bag den nye bio-
graf i Waves. Det begyndte 
som et deltidsarbejde ved 
siden af studiet, men faktisk 
blev han så glad for jobbet, 
at han havde svært ved at 
give slip. Og det selvom både 
uddannelse og sidenhen 
fuldtidsarbejde og familie 
ved siden af gjorde det svært 
for ham at få enderne til at 
nå sammen.

To gange sagde han fak-
tisk sit arbejde i biografen 
op, men alligevel endte han 
med at komme tilbage, fordi 
han savnede det.

- Det var simpelthen på 

grund af den stemning, der 
er i en biograf med det miljø 
og de mennesker og gæster, 
man møder. Det møder du 
jo ikke mange andre steder. 
Folk er glade, og de kommer 
for at få en oplevelse. Der 
er en fed stemning, som jeg 
har været meget tiltrukket 
af. Jeg har prøvet at forlade 
det et par gange, men jeg er 
bare blevet hevet tilbage, 
forklarer Farukh Olskær 
Saghir.

Smilet er vigtigt
Efter en årrække i den fi-
nansielle sektor valgte han 
at skifte karriere og gå efter 
sin drøm, og i 2014 blev han 

service manager på fuldtid i 
Falkoner Biografen. Det var 
han indtil for nogle måneder 
siden, hvor han fik mulig-
hed for at prøve rollen som 
biografchef af i Field’s. Her 
skulle den nuværende bio-
grafchef på orlov, så Farukh 
Olskær Saghir fi k et vikari-
at, som netop er afsluttet.

Nu gælder det forberedel-
serne til åbningen af biogra-
fen i Waves. Blandt andet 
skal der ansættes 30-40 
medarbejdere.

- Jeg søger efter nogle 
mennesker, der har lidt an-
svarsfølelse, kan tage nogle 
initiativer og allervigtigst 
har nemt ved at smile. Man 

møder rigtig mange gæster 
på sit arbejde i biografen, 
og derfor handler det om at 
have et personale, der kan 
lægge egne problemer til 
side og møde andre menne-
sker med et smil, siger den 
nye biografchef, som også 
fortæller, at han søger med-
arbejdere både over og under 
18 år og både på fuldtid og 
deltid. Er man interesseret 
i at søge et job i biografen, 
kan man finde stillingsop-
slagene online, fortæller han 
og tilføjer, at ansøgningsfri-
sten er midt i maj.

Et samlingspunkt
Farukh Olskær Saghir fl yt-

tede for nylig til Roskilde fra 
København, og før da boede 
han i Hillerød. Derfor ken-
der han endnu kun lidt til 
lokalområdet omkring sin 
nye arbejdsplads.

Det kommer dog til at æn-
dre sig, for som ny biograf-
chef er han fast besluttet på 
at samarbejde med lokale 
aktører som for eksempel 
idrætsklubber, skoler og 
virksomheder.

- For mig handler det om 
at være en aktiv del af lo-
kalområdet, siger Farukh 
Olskær Saghir, som håber, 
at biografen vil blive et sam-
lingspunkt for borgerne i lo-
kalområdet.

- Min drøm er selvfølgelig, 
at det er den biograf, som 
folk tænker på, når de skal 
ud og opleve noget, siger 
han.

Den nye biograf i Waves 
får seks sale og op mod 1.000 
stole. Den ventes at åbne i 
august 2017.

jv

- Det er klart en drøm, der går i opfyldelse
Farukh Olskær Saghir kom ind i biogra� ranchen for 16 år siden. Nu er han chef for den nye biograf i Waves

Farukh Olskær Saghir skal 
stå i spidsen for den nye 
biograf i Waves, som ventes 
at byde de første gæster 
velkommen til august.
Foto: Jane Aunsbjerg 
Villadsen

• Farukh Olskær Saghir er født i 1979.

• Han er bosat i Roskilde sammen med sin familie.

• Ny chef for Nordisk Film Biografers kom-
mende biograf i Waves.

• Ansat hos Nordisk Film siden 2001. Først i Hillerød, der-
efter på Frederiksberg og senest i Field’s i København.

• Fra 2005-14 har han arbejdet i forsikringsbran-
chen/den fi nansielle sektor og har sideløbende 
gennemført HD i organisation og ledelse.

Farukh Olskær Saghir

Farukh Olskær Saghir 
begyndte i biografbranchen i 
2001, men det var ikke altid 
givet, at det var her, han 
skulle gøre karriere. Nu er 
han ansat som chef for den 
nye biograf i Waves, og det er 
en drøm, der går i opfyldelse, 
fortæller han. Foto: Jane 
Aunsbjerg Villadsen



FØLG WAVES PÅ FACEBOOK
Facebook.com/wavesshopping

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.

Vi holder LauRiedag og har i den anledning besøg fra

Du kan mellem kl. 10.00-14.00 møde Heidi, 
som er buksespecialist fra LauRie. 

Hun vil gerne hjælpe dig med at finde bukserne, der lige passer dig.

LauRie er kendt for deres fantastiske pasform, altid gode kvalitet 
og så er ALT deres tøj fri for skadelige kemikalier.

Hvis du ikke kender  

så benyt dig nu af muligheden 

for at prøve dem.

KOM IND I BUTIKKEN...

Vi har i dagens anledning tillbud på udvalgte
LauRie bukser før op til 799,- nu kr. 599,-

KONKURRENCE
Har du lyst til at vinde af et par bukser med megastretch fra LauRie? 

Så kom ind i butikken og deltag i konkurrencen.

Vi ses hos

Over Bølgen 541  .  Hundige Storcenter . Greve .  Tlf. 5018 3848

TORSDAG DEN 4. MAJ
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Vi holder LauRiedag og har i den anledning besøg fra

Du kan mellem kl. 10.00-14.00 møde Heidi, 
som er buksespecialist fra LauRie. 

Hun vil gerne hjælpe dig med at finde bukserne, der lige passer dig.

LauRie er kendt for deres fantastiske pasform, altid gode kvalitet 
og så er ALT deres tøj fri for skadelige kemikalier.

KOM IND I BUTIKKEN...

Vi har i dagens anledning tillbud på udvalgte
LauRie bukser før op til 799,- nu kr. 599,-

KONKURRENCE
Har du lyst til at vinde af et par bukser med megastretch fra LauRie? 

Så kom ind i butikken og deltag i konkurrencen.

Vi ses hos

TORSDAG DEN 4. MAJ

Vi holder LauRiedag og har i den anledning besøg fra

Du kan mellem kl. 10.00-14.00 møde Heidi, 
som er buksespecialist fra LauRie. 

Hun vil gerne hjælpe dig med at finde bukserne, der lige passer dig.

LauRie er kendt for deres fantastiske pasform, altid gode kvalitet 
og så er ALT deres tøj fri for skadelige kemikalier.

KOM IND I BUTIKKEN...

Vi har i dagens anledning tillbud på udvalgte
LauRie bukser før op til 799,- nu kr. 599,-

KONKURRENCE
Har du lyst til at vinde af et par bukser med megastretch fra LauRie? 

Så kom ind i butikken og deltag i konkurrencen.

Vi ses hos

TORSDAG DEN 4. MAJ

Vi holder LauRiedag og har i den anledning besøg fra

Du kan mellem kl. 10.00-14.00 møde Heidi, 
som er buksespecialist fra LauRie. 

Hun vil gerne hjælpe dig med at finde bukserne, der lige passer dig.

LauRie er kendt for deres fantastiske pasform, altid gode kvalitet 
og så er ALT deres tøj fri for skadelige kemikalier.

KOM IND I BUTIKKEN...

Vi har i dagens anledning tillbud på udvalgte
LauRie bukser før op til 799,- nu kr. 599,-

KONKURRENCE
Har du lyst til at vinde af et par bukser med megastretch fra LauRie? 

Så kom ind i butikken og deltag i konkurrencen.

Vi ses hos

TORSDAG DEN 4. MAJ

Du kan mellem kl. 10.00-14.00 møde Heidi, som er buksespecialist fra LauRie.
Hun vil gerne hjælpe dig med at fi nde bukserne, der lige passer dig.
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Mød os på facebook:
Butik Ivy

Vi ses hos
Mød os på  
facebook:
Butik Ivy

Mød os på facebook:
Butik Ivy

Over Bølgen 16K 
2670 Greve 
Telefon 30 28 22 20

FRANDSEN

Over Bølgen 22 E  |  2670 Greve
www.femilet.dk

C O C O
Bikinitop foret  |   B-F  |   450,-

Tanga  |   36-42  |   220,-

Matas Waves. Tilbuddet gælder 1. - 17. maj.Tilbuddet gælder 1. - 17. maj.

50 års Special  
Editions Striber

Vælg mellem Granatæble 
Bodyshampoo eller -lotion. 

Begrænset parti.  
500 ml 100,00/l

50,-
STÆRK PRIS

FRIT VALG



10 Sydkysten NORD   /   02. MAJ 2017

KØRESKOLER

Følg Sydkysten 
på  facebook

sydkysten.dk

MARKED TILLYKKE RUBRIKSERVICE

TRÆFÆLDNING

HÅNDVÆRKER

HAVESERVICE

EL-INSTALLATØRER

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.

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

DØDSBOER/restboer/
teak/palisander møbler
med meget mere købes/
ryddes. 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

MØNTER KØBES
Bedre mønter, frimærker
pengesedler, guld & sølv,
ure, smykker samt
diverse samleobjekter
købes. Gerne større
samlinger, restboer og
realisationer. Se mere
www.numisphil.dk
Tlf. 20999520

Kvinde 68/164/52, søger
ven/kæreste. Du er glad
og har humor og varme.
Er du seriøs og har mod
på det, så er mit nummer
30 25 76 62, bor i Køge,
på pædagoguddannelsen
Glæder mig til at høre
fra dig.

SØNDAGSMARKED,
ved Greve Midtby Center.
Hver søndag fra maj til
september. Lej en
stadeplads fra kl. 7.00,
ingen reservering.
Arrangeres af: Lions
Greve, Karlslunde, Tune

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

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol

Hypnose
Tilbud 500 kr.

RAB registreret
Godkendt af

Sundhedsstyrelsen.
26 års erfaring.
Kendt fra TV2

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

www.svenholst.dk

Kære Morten.

Tillykke med
konfirmationen

lørdag den 6. maj
2017.

Vi håber du får en
dejlig dag.

Kærlig hilsen
Mor og Far

TILLYKKE

ALT I EL-INSTALLATIONER 
& VARMEPUMPER

AUT. EL INSTALLATØR

TLF. 43 90 42 40

en del af TS-Gruppen.dk

Alt havearbejde udføres ...

List Haveservice • tlf. 2225 3229

• Beskæring af træ/buske. 
• Klipning og plantning af hæk.
• Fræsning af have.
• Anlæg af græsplæne.
• Opgravning af rødder/bambus.
• Fældning af træer.
• Levering af granitskærver/jord.
• Bortkørsel af affald.

TIL 
SMÅ 

PRISER

Computerhjælp og 
alarminstallering
”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

Nystartet maler- 
mester søger 
kundekreds. 
Alt i male- og tapet arbej-
de udføres.
100% god afdækning.
20% RABAT til nye 
kunder.
CVR 38288911
Tlf. 4177 7718

Kære Morten
Et STORT tillykke med din 
konfirmation den 6. maj.
Vi glæder os til at fejre dig.
Kærlig hilsen fra
Moffe og Mormor

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

ASK Køreskole
Bil/MC/Generhverv 

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

Vægttab og fobier
Eksamensangst, flyskræk

Hypnose
Tilbud 500 kr.

RAB registreret
Angst, søvnløshed
depression + mere.

26 års erfaring.
Kendt fra TV2

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

www.svenholst.dk

Garagesalg 
Masser af skønne ting og 
sager-glas, stentøj, kera-
mik,kgl. porcelæn, ser-
vice, lamper, litografier 
og meget andet-sælges. 
Antikt og retro. Noget for 
enhver smag. Kig ind lør-
dag den 6. + søndag den 
7. maj kl. 9-16.
Godsparken 3, 
2670 Greve

Greve Strandvej 24, 2670 Greve

Kuponen sendes til: 

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

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

    RUBRIK SERVICE

Sæt kryds i hvilken kategori du ønsker ...

TIRSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis du ønsker...

Køb, salg, bytte for private. 

    MARKED

Priserne er incl. moms. 

    MARKED ERHVERV

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,-

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

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

 CA. 25 ORDKR.125,-CA. 40 ORDKR.250,-

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

NISSAN MICRA 
AUTOMATIC

16 mdr. til syn. 
87.000 km.

Nyserviceret. 
Tectylbehandlet fra 

start.
Kontant kr. 12.800,-  

med plader.
Henvendelse: 
tlf. 2049 0744

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

VALLENSBÆK 
STRAND’S STORE 

VEJ-LOPPEMARKED 
Hyttevænget, Hytte-
krogen, Hyttesvinget og 
Hyttelunden, samt dele 
af Kollerupvej, Ny Mæg-
lergårds og Bonderupvej 
holder vejloppemarked 
den 6. og 7. maj 2017, 
begge dage fra kl. 10 til 
16.

LAKERING UDFØRES
- også til private
f.eks. køkkenlåger, 

 designmøbler, belysning, 
 alufælge m.m. 

Desuden tilbydes 
 sandblæsning. 

Professionel udførelse 

LADUCO 
Baldersbækvej 20, Ishøj 

Tlf. 2575 0411
laduco@laduco.dk 

Alt indenfor 
tømrer- og 
snedkerarbejde

Totalløsninger · Forsikringsskader
GSTS Tømrer- og snedkerafdeling
Døre - Vinduer - Nyt tag
Boligselskabsservice
GSTS Glasafdeling
Thermoruder - alt i glas
GSTS Ejendomme
Udlejning/genhusning ved forsikringsskade

Greve Strands  
Tømrer- og 
Snedkerværksted

tlf. 4390 4927
www.gsts.dk
Havnevej 6
2670 Greve
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Golf: Ishøj Elite Open har 
vist sig at kunne trække 
mange deltagere.

Selvom kalenderen for 
længst havde dikteret for-
år, var det dog typisk april-
vejr, de 90 startende spillere 
havde i udsigt, da Ishøj Elite 
Open blev afviklet. Tur-
neringen var i år for første 
gang overtegnet, hvilket må 
siges at være fl ot, når man 
tænker på, at den ikke har 
mere end nogle få år på ba-
gen. 

Til turneringen havde 
protræner Thomas Nilsson 
sat banen op, så den var 
udfordrende for ikke alene 
spillerne i B-rækken, men 
også for de rigtigt mange eli-
tespillere med handicap helt 
ned til +2. Det viste sig dog 
ikke at være nok til at hol-

de de allerbedste spillere fra 
at score lavt, og den senere 
vinder af turneringen gik da 
også anden runde i banens 
par. 

- At gå Ishøj i banens par 
i det vejr er ikke mindre end 
imponerende. Vinden er næ-
sten altid i spil i Ishøj, men i 
dag var også de lave tempe-
raturer en faktor, som skul-
le tages i betragtning, siger 
formanden for Ishøj Golf-
klub, Klaus Gundertofte, 
som også retter en stor tak 
til de mange frivillige, som 
gjorde det muligt at afvikle 
turneringen. 

Selve turneringen blev af-
viklet over to runder i to lige 
store rækker, opdelt efter 
handicap. Det samlede felt 
rummede spillere fra +2 til 
10,7, som blev skilt ved 4,3. 

Vinderen af A-rækken 
blev Daniel Buchardt Niel-
sen, som stillede op for He-
deland Golfklub, men som 
også er medlem af Ishøj 
Golfklub. Daniel gik de to 
runder i hhv. 76 og 72 slag. 
Vinderen af B-rækken blev 
Jesper Wraae-Bess, som gik 
rundt i hhv. 82 og 81 slag. 

jh

Lokal helt blev vinder af 
Ishøj Elite Open
Hele 90 deltagere fra 22 klubber repræsenteret

Volleyball :  Sidste år 
blev det til bronze, men 
i år måtte Ishøj-herrer-
ne tage til takke med en 
4.plads i ligaen. 

De fi re fi nalehold var alle 
gengangere fra sidste sæ-
son, og mens Marienlyst 
Odense besejrede Gentofte 
Volley i kampen om guldet, 
måtte Ishøj Volley altså 
se bronzemedaljerne blive 
hængt om halsen på herrer-
ne fra Hvidovre VK.

Ligesom spillere og træ-
nere havde ligachef Erling 

Böttcher naturligvis håbet 
på en medalje.

- Men efter en 6.plads i 
grundspillet må vi trods alt 
være tilfredse med at slutte i 
top-4, udtaler han efter me-
daljekampen. 

Det var et noget træt Is-
høj-mandskab, der aldrig 
rigtigt kom ind i kampen, og 
det var helt fortjent, at Hvid-
ovre i år vandt bronzemedal-
jerne, erkender ligachefen.

Nogle af spillerne lå i me-
daljekampen et godt stykke 
under normalt niveau, og 

situationen blev ikke bedre 
af, at anfører Szymon efter 
14 dage på krykker stadig 
ikke var spilleklar. Dertil 
kommer, at der reelt ikke 
var udskiftningsmulighe-
der i truppen, der i løbet af 
sæsonen har mistet spillere 
– både på grund af skader og 
personlige anliggender. Det 
er alt i alt en noget svingen-
de indsats, Ishøjs ligaherrer 
har leveret i denne sæson. 

jh

Ingen medalje til Ishøj
Ishøj må tage til takke med en 4. plads i Herreligaen

Ishøj: Ishøj Bibliotek stod 
tidligere på året for et ar-
rangement om førstehjælp 
til babyer, som var så popu-
lært, at succesen nu bliver 
gentaget.

Det sker torsdag den 18. 
maj klokken 13 til 14.30, 
hvor BabyBiblioteket på 

Ishøj Bibliotek inviterer 
til gratis foredrag om før-
stehjælp til babyer. Til 
arrangementet vil første-
hjælpsinstruktør og be-
handlersygeplejerske Lars 
Christensen fra CardioSave 
fortælle om, hvordan man 
forebygger ulykker i hjem-

met, og vise, hvordan man 
giver

hurtig og korrekt første-
hjælp til babyer og småbørn. 
Arrangementet er gratis, 
men tilmelding foregår fra 
lørdag den 6. maj på tele-
fon 43 57 71 71 efter først til 
mølle-princippet.

Lær førstehjælp til 
babyer og småbørn

Ishøj: Onsdag den 17. maj 
klokken 19 kan du møde 
forfatter Malene Ravn på 
Ishøj Bibliotek, når hun 
tager en snak med litte-
raturformidler Marianne 
Träff om romanerne ’Det 
eneste rigtige’ og ’Mia’.  

Det er disse to bøger, der 
bliver taget udgangspunkt 
i under aftenens arrange-
ment. ’Det eneste rigtige’ er 
et kammerspil. Hovedperso-
nen Nina bor sammen med 
Niels, og de har det på man-

ge måder rigtig godt. Men 
tingene begynder at skride, 
da en helt ung pige en dag 
ringer på døren. I Malene 
Ravns anden roman, ’Mia’, 
har hovedpersonen af sam-
me navn siden barndommen 
forsøgt at beskytte sin store-
søster. 

Det er biblioteksklubben 
Salonen, der står bag arran-
gementet, der fi nder sted fra 
klokken 19 til 21, og det er 
gratis at deltage. Man skal 
dog tilmelde sig via mail på 

salonen@ishoj.dk og skrive, 
hvor mange man kommer.

Forfatter på besøg
Malene Ravn besøger biblioteket

Ishøj: Børn, unge og voksne inviteres til 
åbent hus-arrangement på Kulturskolen 
lørdag den 6. maj klokken 10 til 12. Her kan 
man blive orienteret om de forskellige un-
dervisningsfag, møde Kulturskolens lærere 
og få lov til at prøve de forskellige instru-
menter.

Klokken 11 kan de besøgende overvære en 
fælleskoncert, hvor man blandt andet kan 
høre Vestegnens Tværfl øjtegruppe og Kul-
turskolens rockband. 

Billedskolens elever viser desuden deres 
kreationer på Kunstmuséet ARKEN samme 
dag klokken 13.

Åbent hus på kulturskole
Åbent hus på Ishøj Kulturskole lørdag den 6. maj

På lørdag den 6. maj er der åbent hus på 
Ishøj Kulturskole. Pressefoto

Den 17. maj besøger forfatter 
Malene Ravn Ishøj Bibliotek. 
Foto: Klaus Holsting

Ishøj Volleys ligaher-
rer efter bronzekampen. 
Bagerst fra venstre, Erling 
Böttcher, Maciej Kordysz, 
Damian Nowakm Szymon 
Piorkowski, Sebastian 
Sobczak, Marcin Janczak. 
Forrest fra venstre: Jonas 
Marcussen, Karol Dziuba, 
Artur Pasinski

KÆMPE 
LOPPEMARKED

I ISHØJ 
Søndag den 7. maj

kl.9.00 - 17.00
i Gadekæret / v. søen

(Murergården 7B, 2635 Ishøj)

Kom og gør et kup!

GRATIS ENTRE

VÆR MED TIL AT PÅVIRKE 
KULTUREN I BRØNDBY!

Kulturudvalget i Brøndby Kommune 
inviterer til dialogmøder om den kommende kulturpolitik. 

Der bliver holdt to møder, 
så du kan deltage når det passer dig.

Mandag den 15. maj klokken 19 i Kulturhuset  
Brønden, Brøndby Strand Centum 60

Tirsdag den 16. maj klokken 16 i Kulturhuset  
Kilden, Nygårds Plads 31

Der vil være gratis kaffe og kage til møderne, 
og tilmeldig er ikke nødvendig. 

Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen Kulturudvalget

Se program for møderne på www.brondby.dk/kulturpol fra uge 19. 
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VI HAR ALT
TIL FORÅRETS PROJEKTER

Priserne gælder fra onsdag den 3. maj til og med søndag den 7. maj 2017 
Så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl samt afgiftsforhøjelser, leverandørsvigt og udsolgte varer. Priserne er inkl. 25% moms. 

Flyttekasse Senior
Tykkelse 4 mm. 55,6 x 37 x 34 cm.
NORMALPRIS 12.95

4 l Superdec
Vandfortyndbar. Heldækkende. Overmalingstør efter 4 timer.  
Dækkeevne 6-8 m² pr. l. NORMALPRIS 399,95

Krydderurter
Vælg mellem mange forskellige. I 10 cm potte. 
FRIT VALG. 

Højtryksrenser
D-PG 130.4-9 X-TRA. Pumpetryk maks. 130 bar. 
Vandmængde maks. 500 l/time. Inkl. tilbehør.
NORMALPRIS 2699.-

Termostatarmatur TMC
Krom/sort. Med skoldningssikring og vandsparefunkti-
on. Ekskl. rosetter og forskruninger. 5 års drypgaranti. 
NORMALPRIS 579,95

Plantesten 
50 x 25 x 15 cm. Pr. stk. 

14995
SPAR 100.- 

24995
SPAR 150.- 

2199.-
SPAR 500.- 

Copenhagen udendørs væglampe
Højde 23 cm. Skærmdiamter 22 cm. Up- eller 
downlight. Ekskl. lyskilde. E27-fatning, maks. 60 watt. 
Galvaniseret stål. NORMALPRIS 249,95

1495

12.-299.-
SPAR 280.95

5.-
SPAR 7.95

995

Spanske margueritter
Osteospermum. I 11 cm potte. 
Vælg mellem flere farver. 

HUSK: Stort blomstermarked i weekenden

bauhaus.dk

Maks. 2 stk. pr. kunde. 
Herefter er prisen 579,95 pr. stk.


