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» Læs mere på side 6 og 9

Forældre til 
ordblind føler 
sig svigtet
Niklas og Charlotte Miland mener, 
at deres ordblinde søn, Mathias, 
er berettiget til 12 ugentlige støt-
tetimer. Det har Ishøj Kommunes 
visitationsudvalg afvist, selv om en 
skolepsykolog har vurderet, at han 
skal have støttetimer.

Læs mere på side 2-3
Niklas og Charlotte Miland er skuffede over, at Ishøj Kommune ikke vil give flere støttetimer til deres ordblinde søn, der går i 
femte klasse. Ordblindeforeningen bakker forældrene op i sagen. Foto: Anders Dall

Ishøj: Torsdag den 16. novem-
ber kan man komme til afslut-
tende valgmøde inden kommu-
nalvalget den 21. november.

Mød spidskandidaterne
Vallensbæk: I samarbejde 
med erhvervsfolk, lærere og 
vejledere skal elever åbne dø-
ren til livet efter folkeskolen.

På skinner til fremtiden

Nyt i den lokale debat

Greve: Ved efterårets ’Samar-
bejdsforum’ i Greve Nord blev 
nye tal for børns uddannelse i 
udsatte boligområder fremlagt.

Positiv udvikling
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Ishøj: Mens tykkelsen på 
den røde mappe med do-
kumenter kun er vokset, 
svinder Charlotte og Nik-
las Milands tålmodighed 
med Ishøj Kommune. 

Frustrationen skyldes, 
at kommunen i september 

afslog at give 12 ugentlige 
støttetimer - dvs. 12 lektio-
ner a 45 minutters varighed 
- til deres søn, Mathias, der 
går i 5. klasse og er ordblind. 
Han var for god, lød begrun-
delsen ifølge forældrene, 
som undrer sig over svaret. 

De forklarer, at skolepsyko-
logen har vurderet, at deres 
søn skal have ekstra støtte. 
Derudover undrer det for-
ældrene, at kommunen har 
vurderet sagen på baggrund 
af en psykologtest af deres 
søn, da han gik i 2. klas-

se. En test, der undersøgte 
hans kognitive udvikling, 
men ikke hans ordblindhed, 

fortæller Charlotte Miland. 
I 2015 fik forældrene doku-
mentation på, at deres søn 

Forældre: 
Mathias har brug 
for mere støtte
Er skuffede over, at kommunen ikke vil følge psyko-
logvurdering om flere støttetimer til ordblind søn

Ishøj: Lisbeth Alcover 
Chulvi fra Ordblinde-
foreningen har fungeret 
som rådgiver og bisidder 
i sagen om Charlotte og 
Niklas Milands søn, Ma-
thias, der er ordblind, 
og som i september fik 
afslag fra kommunen på 
12 ugentlige støttetimer. 
Det til trods for, at sko-
lepsykologen, ifølge for-

ældrene, har vurderet, 
at deres søn, der går i 5. 
klasse, skal have ekstra 
støtte. 

Det overrasker ikke Lis-
beth Alcover Chulvi, at kom-
muner ikke retter sig efter 
en skolepsykologs anbefa-
ling, når det drejer sig om 
støttetimer:

- Vi ser det desværre rig-
tig tit. Som bisidder oplever 

vi ofte, at skolerne godt kan 
se, at eleverne har det behov, 
siger hun og uddyber om den 
konkrete sag:

- Det kan undre, når sko-
len siger, at han har behov 
for mere end 12 timer, og så 
siger visitationen, at det har 
han ikke. 

Hun problematiserer des-
uden den økonomiske skil-
lelinje i forhold til, at det er 

skolen, der skal betale for 
støttetimerne, hvis en elev 
får tildelt under 12 ugentli-
ge støttetimer, og kommu-
nen, der skal betale, hvis der 
gives støtte til 12 eller flere 
ugentlige støttetimer. Iføl-
ge Lisbeth Alcover Chulvi 
er det altså reelt visitatio-
nen, der beslutter, om det er 
skolen eller kommunen, der 
skal have udgiften. 

- Du skal ikke bilde mig 
ind, at visitationen ikke ved, 
hvad det betyder i penge, si-
ger  hun og fortsætter: 

- Børnene bliver fanget i 
det økonomiske spil og får 
ikke den støtte, de har be-
hov for. 

Ligesom forældrene i den 
konkrete sag finder hun det 
besynderligt, at kommunen 
har vurderet sagen på bag-
grund af en psykologtest af 
Mathias, fra da han gik i 2. 
klasse. 

- Der, hvor jeg er overra-
sket, er, at man bruger en 
gammel skolepsykologud-
redning. Der er forskel på et 
barn, der går i 2. klasse og i 
5. klasse. For mig at se har 
man ikke haft ambitioner 
om at give ham de 12 timer, 
for så ville man have under-
søgt sagen ordentligt, siger 
hun og uddyber: 

- Vi vil have lavet en ord-
blindeudredning. Det, den 
nationale ordblindetest vi-
ser, er, at han er ordblind, 
men det har forældrene 
vidst længe. Reelt ved man 
ikke, hvor man skal sætte 
ind med støtten, for at støt-

ten giver mest mulig effekt. 
Det er problemet rigtig man-
ge steder.

Vurdering af behov
Når det handler om indstil-
ling og visitation til støtte-
timer i I Ishøj Kommune, så 
er det psykologerne i kom-
munen, der har kompeten-
cen til at indstille en elev til 
støttetimer. Men det er ikke 
psykologen, der træffer den 
endelige afgørelse. Det gør 
de i kommunens visitations-
udvalg. Det oplyser Susanne 
Poulsen, der er centerchef 
i Dagtilbud og Skoler, og 
René Juhl, der er centerchef 
for Børn og Forebyggelse, i 
en mail til avisen. Når det 
i sager om støttetimer ge-
nerelt handler om, hvem 
der skal betale for de ekstra 
støttetimer, understreger de 
to chefer, at betalingen for 
støttetimer alene kommer 
fra kommunens kasse.

”Skolen har forskellige 
særlige puljer til at betale 
for støtte af skolens elever og 
kan i vid udstrækning un-
derstøtte elevernes særlige 
behov. Skolerne i Ishøj har i 
indeværende skoleår i alt ca. 
6,6 mio. kr. til særlige støt-
tetiltag. Vibeholmskolens 
andel er ca. 1,8 mio. kr.,” 
skriver de i deres svar og 
slår fast, at støtten afhæn-
ger af en vurdering af behov 
og ikke af, hvilken kasse der 
betaler for støtten.

Dall

Ordblindeforeningen: Det ser vi tit
Det er ikke et enkeltstående tilfælde, når visitationsudvalg i kommunen ikke efterkommer 
en anbefaling fra en skolepsykolog eller en skole, lyder det fra Ordblindeforeningen 
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var ordblind, men de havde 
igennem længere tid vidst, 
at det kunne udvikle sig i 
den retning.

- Hans storesøster var do-
kumenteret ordblind, og da 
Mathias gik i 1.-2. klasse, 
blev vi opmærksomme på, 
at den yngste havde samme 
problem. Han skulle gå 2. 
klasse om og fik lov til at sid-
de med en computer for sig 
selv. Han har haft IT-ryg-
sækken (hjælpemidler der 
skal hjælpe personer med 
skrive- og læsevanskelig-
heder, red.) siden 2. klasse, 
men han har brug for mere 
end det, siger Charlotte Mi-
land.      

Det ”mere” kunne skolen 
ifølge forældrene ikke leve-
re. 

- Vi føler, at han har sid-
det alene i tre år uden hjælp. 

Der er ingen, der har taget 
hånd om ham fra 2. til 5. 
klasse. Det er også derfor, vi 
føler, at han er berettiget til 
de 12 støttetimer.  

Behov for mere støtte
En skolehjemsamtale i no-
vember sidste år var ud-
slagsgivende for, at foræl-
drene mente, at deres søn 
havde behov for mere støtte 
fra skolens side. 

- Vi kunne mærke på 
ham, når vi lavede lektier, 
at tingene blev sværere og 
sværere for ham, fortæller 
Charlotte Miland.

Hun og hendes mand fø-
ler, at de har været nødt 
til at agere skolelærere for 
deres søn. Set i det lys kan 
det derfor virke som et pa-
radoks, fortæller Niklas 
Miland, som stiller det åbne 
spørgsmål, om deres søn 
ville have fået de 12 ekstra 
støttetimer, hvis forældre-
ne havde ladet være med at 
være lærere for ham. 

- Vi vil gerne hjælpe ham 
med lektierne, men vi vil 
ikke være lærere for vores 
egen søn, vi vil være foræl-
dre for vores søn, supplerer 
Charlotte Miland. 

Hun forklarer, at skolen 
nu har lavet en handleplan 
for deres søn, der blandt 
andet betyder, at læsevejle-
deren skal undervise ham 
mere i engelsk end tidligere. 
Men handleplanen er ifølge 

forældrene ikke tilstrække-
lig i forhold til den støtte, 
som de mener, deres søn er 
berettiget til, og de er skuf-
fede over den måde, som 
kommunen har håndteret 
sagen på.

- Vi har oplevet, at vi er 
blevet svigtet. Vores ønske 
er, at han kan blive i sin 
klasse på Vibeholmskolen 
og få de 12 ekstra støtteti-
mer, men hvis vi skal tænke 
på hans fremtid, så skal han 
nok på en ordblindeskole, si-
ger Charlotte Miland.

I Ishøj Kommune vil de 
pågældende forvaltninger, 
der har været inde over sa-
gen, ikke udtale sig om den 
konkrete sag. I et fælles svar 
til avisen skriver Susanne 
Poulsen, der er centerchef 
for Dagtilbud og Skoler, og 
René Juhl, der er centerchef 
for Børn og Forebyggelse, 
dog alligevel følgende kom-
mentar om sagens forløb:   

”Vi medgiver og anerken-
der, at sagsforløbet i den 
konkrete sag burde have 
været mere klart i forhold 
til vejledningen og kommu-
nikationen med forældrene. 
Vi vil derfor invitere foræl-
drene til møde om de pro-
blemstillinger i forløbet, som 
der har været og drøfte med 
dem, hvordan vi sammen 
kommer videre.”

Dall
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Niklas og Charlotte Miland 
mener, at deres ordblinde 
søn er berettiget til 12 ugent-
lige støttetimer, men det har 
Ishøj Kommune afvist. Foto: 
Anders Dall

 

 

Greve Privatskole søger uddannet pædagog 
Vi søger en engageret og fagligt stærk pædagog med start januar 2018 

 

Vores nye SFO-medarbejder bliver tilknyttet vores SFO for børn i alderen 5-10 år. Vi ser gerne, at du 
på sigt også bliver en del af Greve Privatskoles kommende børnehave med opstart august 2018.  
 
Brænder du for dit arbejde, har stor faglig selvtillid og et smittende humør, er det måske dig, vi søger med 
tiltrædelse januar 2018. Det er en forudsætning for at søge stillingen, at du er uddannet pædagog. 
 
Til januar 2018 starter vi for tredje gang op med Greve Privatskoles Førskole. Dette er med daglig 
undervisning/ legende læring om formiddagen og almindelig SFO om eftermiddagen.  
Du vil blive ansat i en 30-timers stilling med mulighed for en fuldtidsstilling ved opstart af vores kommende 
børnehave.  
 
Arbejdsopgaver: 

• udføre et fagligt, kreativt og engageret arbejde i vores fritidsordning 
• deltagelse i ture og udflugter 
• mulighed for at blive en del af skolens børnehave 
• indgå i et team med skolens medarbejdere 
• mulighed for at blive undervisningsassistent i indskolingen 

 
Vi søger en person der: 

• er serviceminded og stabil 
• er klar til at springe til ved behov 
• er selvstændig og professionel og bliver til opgaverne er løst 
• har flair for faglig, pædagogisk og menneskelig omgang med eleverne 
• har en pædagoguddannelse 
• har godt humør og begejstring 
• er en stærk kommunikator over for både børn og voksne i en venlig og anerkendende tone 
 

Vi tilbyder: 
• en arbejdsplads med god atmosfære beliggende i rekreativt område 
• egne nye bygninger med mange kreative lokaler og fantastiske udearealer 
• 60 dygtige og engagerede medarbejdere, heraf 14 i SFO´en 
• 210 topmotiverede, søde børn i vores fritidsordning – samt 66 elever i førskolen. 
• nært og konstruktivt samarbejde med forældre 
• løn efter kvalifikationer 

 
Ansøgning med relevante bilag sendes til SFO-leder Birgitte Sans på mail birg6457@live-gp.dk senest d. 
23.10.2017. Samtaler vil finde sted løbende.  
 
Oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Birgitte Sans på tlf. 21 31 21 92. 
 
Greve Privatskole er en selvejende institution med 550 elever fra førskole til 9. klasse beliggende i Hundige 
Landsby.  
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Greve Privatskole
Så er det nu!

Enkelte ledige pladser
i

Førskolen (fyldt 5 år) med skolestart i aug. 2018

Greve Privatskole får mange henvendelser om optagelse af elever til skolestart i forskoleklas-
se/børnehaveklasse, hvorfor skolen ekstraordinært udvider vores Førskole (tidlig sfo) med start 
i januar 2018.

Indskrivningen er godt i gang, og er De interesseret i at få Deres barn optaget i Førskolen d. 8. 
januar 2018, bedes De rette henvendelse til skolen snarest. 

Greve Privatskole, sfo´en og Førskolen tilbyder:

• Kvalifi cerede og stabile lærere og sfo-personale
•  Vi giver børnene kompetencer inden for: Sprog, matematik, natur, motorik og personlig 

identitet i Førskolen
• Lærerteam til det videre forløb tilknyttet allerede i forskoleklassen (0.kl)
• Faglig relevant undervisning
• Løbende skriftlig evaluering
• En skolegang med både faglige og sociale oplevelser
• Moderne it-faciliteter
• Lejrskoler og hytteture i hele skoleforløbet
• Et trygt miljø med nært skole-hjem-samarbejde
• Moderne lokaler og undervisningsmaterialer
• Skolefritidsordning med mange kreative aktiviteter og nye gode fysiske rammer
• Koloni
• En Førskole med fokus på de sociale, emotionelle, faglige og kreative kompetencer

Så vil du give dit barn den bedste start på livet, så meld dit barn til vores Førskole allerede nu.

Indhent informationsmateriale ved henvendelse til eller se skolens hjemmeside:

Greve Privatskole
Hundige Bygade 2
2670 Greve
43 90 94 86
www. greve-privatskole.dk
gp@greve-privatskole.dk 

Valgprogram – Hjemmeside
www.DanskFolkeparti.dk – Region Hovedstaden – Ishøj kommune

Dansk Folkeparti Ishøj

Det er tid til forandring
Det er absolut en demokratisk nødvendighed, at 

Dansk Folkeparti bliver stærkt repræsenteret efter 

 kommunalvalget år 2017 – 2021. 

Partiet har siden sin første repræsentation i Ishøj Byråd haft 

stor indflydelse og mange ideer på  vedtagende beslutninger 

til gavn for Ishøj’s borgere.

Vi tænker også på dig og din 
familie efter valget !!!

Med venlig hilsen

Dansk Folkeparti Ishøj kommune

X ved liste O 

den 21. november 2017

Nr. 1: 
Poul Rikardt Jørgensen

Nu åbner 
Dansk HøreCenter 

i Greve

Læs mere om Dansk HøreCenter på www.dkhc.dk eller ring til os på 70 230 560

Vi åbner d. 27. november:
Greve Midtby Center 14c 1.sal
2670 Greve

PRØV ET HØREAPPARAT  
– HELT GRATIS
Bestil tid til en gratis og uforpligtende høretest i vores nye 
hørecenter. Har du nedsat hørelse, kan du oven i købet  
prøve et diskret mikro-høreapparat kvit og frit i 30 dage.  
Ring og bestil tid i dag. Vi glæder os til at høre fra dig.

15% RABAT 

Åbningstilb
ud t.o

.m
. 8

. d
ecember

RING
70 230 560

GRATIS 
HØRETEST
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Vallensbæk: - Det er sko-
lens opgave at ruste bør-
nene til livet efter skolen 
– men den kan ikke gøre 
det alene. Vores mål er 
ikke, at de unge tager en 
bestemt uddannelse, men 
at de tager den rigtige 
uddannelse. Derfor går 
vi sammen med andre om 
at klæde de ældste elever 
på til at træffe det rette 
valg. De skal have viden 
om, hvilke muligheder 
de har, de skal udfordres 
på vanetænkning og de 
skal have et kig ind i det 
mangfoldige arbejdsliv, 

der venter forude, siger 
borgmester Henrik Ras-
mussen.

Det store spørgsmål om 
uddannelse og karriere kan 
ikke reduceres til ren op-
lysning. I Vallensbæk har 
man derfor sat fuld turbo på 
konceptet Åben Skole og in-
viteret det omkringliggende 
samfund ind i opgaven med 
at åbne verden for de unge. 

Hvad vil du være?
I stedet for almindelig 
uddannelses- og karrie-
revejledning gennemgår 
udskolingseleverne et helt 

læringsforløb, hvor de unge 
lærer en masse, de kan 
tage med sig i deres videre 
færd. En stribe aktiviteter 
er planlagt og afholdt i tæt 
samarbejde mellem skoler-
ne, Ungdommens Uddannel-
sesvejledning Vallensbæk, 
kommunen og en række 
aktører fra ”den virkelige 
verden”, så eleverne lærer 
direkte af personer med stor 
viden om både ungdomsud-
dannelser og arbejdsmarke-
det. 

Erhvervsfolk, gymnasier 
og erhvervsskoler bidrager 
med fortællinger, viden og 
perspektiver, som løfter ele-
vernes læring og gør det helt 
virkelighedsnært for dem.

På årets Val lensbæk 
Hackathon arbejdede 9. 
klasses-elever sammen med 
bl.a. Cap Gemini Sogeti, Bio-
fos, ResursBank og Concito 
om at løse verdens klima-
udfordringer ved at opfinde 
smarte digitale, hverdags-
løsninger. Vinderprojektet 
er videre i en national kon-
kurrence. 

Om få år vil der være 
mangel på faglærte. I okto-
ber deltog 7.-8. klasserne fra 
to skoler i Erhvervsuddan-
nelseskaravanen og fik prø-
vet kræfter med jobbet som 
både elektriker, kok, tømrer 
og cykelsmed. Unge faglærte 

underviste eleverne og gav 
personlige fortællinger om 
livet som lærling og faglært 
og alle de muligheder, det 
kan føre med sig.

Innovationsmesse
Netop nu ruller Uddannel-

ses- og Jobugen over Val-
lensbæk. Hele 7. årgang 
arbejder innovative og kre-
ative ideer i grupper og af-
slutter med en mini-messe 
på hver skole. Grupperne 
fremlægger deres ideer og et 
dommerpanel med deltagel-
se af hhv. erhvervsfolk og en 
rektor fra HTX udpeger de 
bedste idéer. 

Imens skriver eleverne fra 
8. årgang jobansøgninger og 
går til ansættelsessamtaler. 
Jobbet som fritidsmedar-
bejder i detailbranchen er 
fiktivt – men hele forløbet 
er realistisk. Ansøgninger-
ne læses og vurderes først 
af klassens dansklærer og 
derefter af indbudte sam-
arbejdspartnere fra virk-

somheder og kommunen. 
I år deltager en leder af en 
7-Eleven butik, en direktør 
fra et reklamebureau samt 
Vallensbæk Kommunes læ-
replads-koordinator, der til 
hverdag ansætter unge til 
de kommunale elevpladser.

En til to heldige kandida-
ter fra hver klasse kommer 
til jobsamtale hos den ind-
budte ekspert – foran alle 
klassekammeraterne – og 
får på den måde prøvet pro-
cessen. Det er anden gang, 
jobsøgningsforløbet gen-
nemføres på denne måde, og 
eleverne var sidste år begej-
strede over, hvor meget de 
konkret lærte om at søge job 
og gå til samtale.

Udskolingselever på skinner til fremtiden
Hele efteråret arbejder elever fra Vallensbæks 7.-9. klasser sammen med erhvervsfolk, lærere og uddannel-
sesvejledere, der åbner elevernes øjne for og døre ind til livet efter folkeskolen

Ud skolin gs -
elever fik prø-
v e t  k r æ f t e r 
med bl.a. tøm-
rer- og elek-
tr iker fagene 
på Erhvervs-
uddannelses-
karavanen.

Udskolingselever fik prøvet kræfter med bl.a. tømrer- og elektrikerfagene på 
Erhvervsuddannelseskaravanen.

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”

Min elskede mand,
 vores dejligste og sødeste far og svigerfar

Sonnie Harboe Schmidt
* 12. januar 1959    † 11. november 2017

Elsket og savnet

Inger
Louise & Jesper
Mette & Daniel

 retsom eræk niM

nellE   reiaL
* .22  tsugua  1391       † .9  rebmevon   7102

 engev sneilimaf åP
 grebdluG ennaH

 ekriK purdvaH arf dets rednfi neslettæsiB
 .00.41 .lk rebmevon .61 ned gadsrot

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
Anne-Mette
Dall

Jess
Andersen

Mia 
Vallentin

Vor kære

fhv. bankbestyrer

Povl Loft Rasmussen
* 10. januar 1921    †  9. november 2017

er stille sovet ind

Familien

Bisættelsen finder sted fra Vejleå Kirke
onsdag den 22. november kl. 12.00

ISO9001-certificeret

Tåstrup Bedemandsforretning
Taastrup Hovedgade 40, 2630 Taastrup

Omtanke, kvalitet og omhu siden 1969 - DS/EN ISO 9001 certificeret for din tryghed

Vi er medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd og er omfattet af foreningens 
Klage- og garantiordning. Personalet uddannes efter højeste branchestandard.

 43 99 75 01
taastrup@baltzer.nu / www.baltzer.nu

Vi træffes også aften, weekend og helligdage

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



den 21. november 2017

Fremad imod nye mål

I ISHØJ

✘
www.s-ishoj.dk

Børn er Ishøjs bedste investering 

Socialdemokratiet vil styrke den forebyggende indsats i udsatte familier. En tidlig indsats i familien er en 

bedre investering i barnets liv – både i forhold til livskvalitet og i forhold til kommunal økonomi. 

Der skal være fokus på trivsel blandt børn og unge, og vi skal stå parat med den helt rigtige støtte og 

vejledning, så barnet og familien kan komme videre i livet.

Job er vigtigt for den forebyggende indsats og et sundt og tilfredsstillende liv i fællesskab med andre og 

med gode oplevelser i fritiden. For Socialdemokratiet betyder livskvalitet også et liv, hvor forskellighed 

og mangfoldighed ses som en styrke, og hvor alle kan være en del af meningsfulde fællesskaber.

 

Synes du også, at investering i børn betaler sig, så stem på Socialdemokratiet den 21. november. 
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Sydkysten: Lokalavisen må stoppe 
for læserindlæg, der har med valget 
den 21. november at gøre, da det ikke 
pladsmæssigt vil være muligt at få 
dem med inden valgdagen, og Syd-
kystens udgave på valgdagen ikke 
vil indeholde læserindlæg. 

Redaktionen vil forsøge at få de indlæg 
med, som vi har modtaget, men kan ikke 
love at få alle med.

Fra den 21. november er det igen mu-
ligt at sende læserindlæg til Sydkysten. 

Da redaktionen på Sydkysten tilstræ-
ber at bringe så mange læserindlæg, som 
det er muligt, så må de højst indeholde 
op til 200 ord. Indlæggene bliver, så vidt 
det er muligt, bragt i den rækkefølge, de 
modtages. Er læserbrevet mere end 200 
ord,  returneres det.  Send læserbrevet 
på sydkysten.red@sn.dk, med navn og 
adresse. 

hm

Debatten i Sydkysten
Lokalavisen Sydkysten må nu stoppe for indlæg, 
der har med kommunalvalget at gøre

Ishøj kommune er den kom-
mune, hvor flest børn ople-
ver mobning. Omfanget på 
16,3 procent af eleverne i 4.-
9. klasse er næsten dobbelt 
så højt som landsgennem-
snittet på 8,3 procent. Det er 
en katastrofe for vores unge.

Borgmesteren udtaler, at 
nu vil han tage en snak med 
skolerne. Burde han ikke 
have gjort det for længe si-
den? Det er vel ikke kommet 
som en overraskelse, at mob-

ning er så fremtrædende i 
Ishøj. Der skulle for længst 
være gjort en målrettet ind-
sats med udgangspunkt i 
kommunens mobningspoli-
tik. 

Borgmesteren forklarer 
sig også med, at der er man-
ge tosprogede børn i Ishøj. 
Er det ikke bare en nem 
undskyldning? Uanset hvor 
man kommer fra, eller hvem 
man er, så skal mobning 
stoppes. Det er vigtigt, at vo-

res børn kan trives i skolen, 
så de får de bedste mulighe-
der for at få en uddannelse, 
job og nære sociale relatio-
ner i voksenlivet.

Dette er endnu et eksem-
pel på, at ledelsen af kom-
munen tilsyneladende ikke 
følger op på sit politiske an-
svar.

Hanne Nielsen
Venstre Ishøj

Endnu en dårlig sag: 
Topscorer i mobning i Ishøj

SPØRGSMÅL: Hvornår slår dørene op til Jul i Tivoli?

17. november     18. november     19. november

Navn:

Email:

Tlf.:

Send kuponen til Sydkysten, Greve Strandvej 24 2670 Greve Mrk. ”Tivoli”. Kuponen skal være os i hænde
senest d.24. november  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Vinderne får direkte besked.
DELTAG også på sydkysten.dk. Vi trækker 3 heldige vindere af entre og 
2 billetter til Elf d. 30.11. Konkurrencen er lavet i samarbejde med Tivoli

Når Tivoli for 24. gang tager hul på den klas-
siske nedtælling til juleaften, bliver det med 
premiere på et nyt jernbanetema. Gæsterne 
kan nu besøge Hjulkøbing, der erstatter al-
pebyen på Plænen. Årets anden store nyhed 
er Broadway hittet ”ELF The Musical,” som 
er fyldt med juleeventyr. Den nyåbnede Tivoli 
Food Hall i Tivoli Hjørnet bidrager også til for-
nyelse af Jul i Tivoli, der kan opleves fra 18. 
november til og med Nytårsaften.    

”Tivoli bliver aldrig færdig” sagde Tivolis 
grundlægger, Georg Carstensen, tilbage i 
1845. Med de store millioninvesteringer i 
det nye jernbanetema og åbningen af Tivoli 
Hjørnet herunder også Tivoli Food Hall med 
knap 20 spisesteder cementerer Carsten-
sens Have i København visionen om løbende 
fornyelser og traditioner. 

TIVOLI HJØRNET EN OVERDÆKKET 
OPLEVELSE
Efter mange års tilløb står det nye 6000 m2 
store Tivoli Hjørnet endelig klar til at modtage 
gæster. Tivoli Hjørnet består bl.a. af to restau-
ranter, café, designbutik og en udvidelse af 
Nimb Hotel. Sidst men ikke mindst får Køben-

havn et nyt møde-
sted iform af Tivoli 
Food Hall. Alle kan 
benytte sig af mad-
markedet med nøje 
udvalgte madstader, der glæder sig til at vise, 
hvordan de kan forsøde gæsternes ganer med 
alt fra økologiske kyllinger til michelinkokkes 
svar på grillmad samt mexicanske lækkerier, 
håndbrygget øl og sunde sager fra Island. 

I Koncertsalen vil gæsterne kunne opleve  
musicalen ELF, som bygger på filmen af sam-
me navn . Det er første gang, at ELF kan op-
leves uden for USA og UK.  Blandt de medvir-
kende er bl.a. Christiane Schaumburg-Müller, 
Pelle Emil Hebsgaard, Tommy Kenter, Julie 
Steincke, Camilla Bendix og Niels Ellegaard.

PROGRAM JUL I TIVOLI
Juletræstænding/ Haven .................................................................................. 18. november
Besøg Julemanden/ Pantomimeteatret  .....................................................18. nov. – 24. dec.
Fiskefodring/ Tivolis Akvarium  ...................................................................18. nov. – 31. dec.
Tivoli Illuminationer/ Tivoli Søen  ................................................................. 18. nov – 31. dec.
Tivoli-Garden, Haven el. Plænen  ........................... 18. nov. – 17. dec. Kun lørdag og søndag
Crazy Christmas Cabaret, Planet Rump – The Farce Awakens/ Glassalen/  ......14. nov.-6. jan. 18
Elf – The Musical/ Koncertsalen  ................ 23. nov. -  17. dec. med mulighed for forlængelse
Eventyrteatret, Julehjertet/ Glassalen  ...................25. nov. – 17. dec., kun lørdag og søndag.
Lucia-optog/ Haven  .........................................................................................13. december
Fyrværkeri, Haven, Koncertsalens tag  ............................................ 25. 26. og 31. december.

ÅBNINGSTIDER 
Åbent 18. nov. – 31. dec. alle dage
24. december lukker Tivoli kl. 16.00
31. december lukker Tivoli kl. 00.30

VIND 
2 BILLETTER TIL ELF  

d. 30. november 
inkl. entre til jul i Tivoli

KONKURRENCE

EN GRØN BY MED
PLADS TIL ALLE

KANDIDATER TIL KOMMUNALVALGET

VISIONER FOR ISHØJ
Ishøj er med sin størrelse og sine stisystemer en fantastisk cykelby. Vi vil 
skabe bedre forhold for cyklister, og vi vil blandt andet gøre det muligt at 
låne ladcykler af kommunen. Vi vil energirenovere offentlige bygninger og 
arbejde for, at der tilbydes kommunal vejledning til energirenovering for 
virksomheder og private.
I Ishøj har vi mange dygtige og engagerede lærere, men de har mindre 
tid til forberedelse end i vores nabokommuner. Det går ud over undervis-
ningen og gør det svært at fastholde de dygtigste lærere. I Enhedslisten 
Ishøj vil vi sikre, at alle elever får den bedste undervisning – det kræver 
ordentlige vilkår for lærerne.
Enhedslisten Ishøj mener, at alle mennesker har krav på et ordentligt le-
vegrundlag og hjælp og støtte, når det behøves. Vi ønsker et Ishøj i endnu 
bedre social balance end i dag – hvor der ses på den enkeltes behov og 
ydes støtte derefter.
Indsatsen for at sikre arbejdsløse et reelt arbejde på ordentlige vilkår 
skal forbedres, og vi mener, at alle skal sikres forsørgelse på det højeste 
niveau, som lovgivningen giver mulighed for.

Stem ENHEDSLISTEN den 21. november
Se mere på Ishoj.enhedslisten.dk. 
Facebook: Enhedslisten Ishøj

1.  Ole Wedel-Brandt 2. Martin Patrong 
Haspang

3. Christina Hartvig



20%20%20%
PÅ ALT I HELE BUTIKKEN

KUN I VALLENSBÆK ONSDAG TIL FREDAG  
15. TIL 17. NOVEMBER 2017

*Tilbuddet gælder i forhold til varens normalpris og kan ikke  
kombineres med andre rabatter. Tilbuddet gælder ikke ved køb af gavekort.

20%
SPAR

HURRA! 
MAXI ZOO VALLENSBÆKHAR FØDSELSDAG

VIND! et gavekort 
på 1.000 kr. deltag i konkurrencen 

i butikken. 20%20%20%20%20%20%
PÅ ALT I HELE BUTIKKENPÅ ALT I HELE BUTIKKEN

KUN I VALLENSBÆK ONSDAG TIL 

*Tilbuddet gælder i forhold til varens normalpris og kan ikke *Tilbuddet gælder i forhold til varens normalpris og kan ikke 
kombineres med andre rabatter. Tilbuddet gælder ikke ved køb af gavekort.

deltag i konkurrencen 
deltag i konkurrencen 

i butikken.

Maxi Zoo Vallensbæk, Vallensbæk Stationstorv 10, 2665 Vallensbæk | Åbningstider: man-fre 9-19, lør-søn 9-17

Fra onsdag  
d. 15. nov.

20%20%20%
GRATIS

1 års If 
hundeansvarsforsikring

til alle kunder i 
fødselsdagsdagene 
(Maks. 1 pr. husstand, så længe lager haves)

hundeansvarsforsikring



Bæredygtig udvikling og 
stærk økonomi – en grund-
læggende forudsætning

Vallensbæk med en 
grøn profi l

Et mangfoldigt for-
eningsliv skaber 
livskvalitet

Forebyggelse frem 
for behandling

Høje ambitioner på 
børne- og skoleom-
rådet

Sikker trafi k og 
støjreducering

I Vallensbæk ønsker 
vi nærhed og tryghed

Vallensbæk Havn er 
kommunens vartegn

8 Valgtemaer fra 
Konservative

Vælg Vallensbæk
clubc-vallensbaek.dk

Bæredygtig udvikling og 
stærk økonomi – en grund-
læggende forudsætning

Vallensbæk med en 

Et mangfoldigt for-

Forebyggelse frem 

Høje ambitioner på 
børne- og skoleom-

I Vallensbæk ønsker I Vallensbæk ønsker 
vi nærhed og tryghed

Vallensbæk Havn er 
kommunens vartegn

Henrik Rasmussen
 Borgmester

Stående fra venstre: 7 Arne Petersen, 5 Morten Schou Jørgensen, 6 John Sørensen, 
11 Ricky van Overeem, 10 Daniel Baes, 12 Pelle Grønskov, 4 Søren Mayntz, 1 Henrik Rasmussen, 
15 Hardy Javelin, 18 Jan Høgskilde, 16 Carl Eltorp. Siddende fra venstre: 17 Margrethe Hichmann, 
8 Marianne Friis-Mikkelsen, 14 Lone Christiansen, 3 Jytte Bendtsen, 9 Lene Holm Gamborg, 
13 Lene Lykke Sørensen, 2 Anette Eriksen

ÅBNINGSFEST
VI ÅBNER HELT NY BUTIK PÅ 

VALLENSBÆK STATIONSTORV 52, 

VALLENSBÆK, 

TORSDAG D. 16. NOVEMBER KL. 8.00

Tilbuddene gælder kun torsdag d. 16. november,
Vallensbæk Stationstorv 52, Vallensbæk. Alle ugens dage 7-22Fo
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PROGRAM:
7.30-8.30: 
Nettos jazzorkester spiller

7.30-8.00: 
Der serveres kaffe og 
chokoladeboller uden 
for butikken

    
Schulstad levebrød
3 varianter 550-950 g
pr. kg max 14.55

8.-
FRIT VALG

Opbevaringsboks 
med låg i kraftigt plast
10 L. 36,5 x 17 x 24,5 cm. 
Pr. stk.

30 L. 45,5 x 25,5 x 36 cm. 
Pr. stk.

6.-Matilde kakao- 
skummetmælk
1 liter
pr. liter 6.00

VED KØB AF MERE 
END 6 STK.
ER PRISEN 

13.95 PR. STK.

15.-

15.-

30.-

200 G

Mamone 
mandler
200 g
pr. kg 75.00
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DF er i valgkampens hede ude at kritisere 
manglen på et plejehjem med ægtefælleboli-
ger. At DF klandrer mig personligt for ikke 
at ville afgive ufinansierede valgløfter, tager 
jeg for det første som et kompliment. 

For det andet vil jeg gentage, hvad jeg al-
tid har sagt: Vallensbæks ældre skal have 
det, de skal have – rette tilbud og rette hjælp 
på rette tidspunkt, ligesom alle andre bor-
gere. Jeg vil gerne have boliger, der passer 
til alle faser af livet. Jeg er derfor glad for, 

at alle partier i kommunalbestyrelsen med 
næste års budget har afsat midler til at 
udvide Pilehavehus med almene ægtefæl-
le-ældreboliger, og at vi har fået et flot, nyt 
seniorbofællesskab centralt i kommunen. 
Selvfølgelig skal vi bygge plejeboliger, når 
der er behov. De 46 pladser, vi har, dækker 
det aktuelle behov.

Henrik Rasmussen (K) 
Borgmester, Vallensbæk Kommune

Vallensbæks ældre skal 
have, det de skal have

Lokalplanen giver mulighed 
for at bygge både erhverv og 
bolig langs Køge Bugt Mo-
torvejen på Egeskovvej. 

Tanken er, at der yderst 
til motorvejen kan bygges 
erhverv, der samtidig kan 
virke som støjafskærmning 
for de bagvedliggende boli-
ger – på samme måde som 
ved Delta Park.

Lokalplanen giver ikke 
mulighed for at opføre boli-
ger, der er støjbelastet. Det 
betyder, at den private byg-
herre, der eventuelt vælger 
at bygge der, kommer til at 
leve op til alle aktuelle krav 
om støjafskærmning.

Henrik Rasmussen (K)
Borgmester i Vallensbæk

Ingen boliger vil blive støjbelastet

Siden udviklingen af Is-
høj for alvor tog fart i 
slutningen af 60’erne har 
Ishøj været en foregangs-
kommune, når det gælder 
trafiksikkerhed. Først og 
fremmest har vi med ret-
te været kendt for et vel-
udbygget stisystem, der 
separerede blød og hård 
trafik og skabte sikre sko-
leveje. Imidlertid er der 
hvilet for meget på laur-
bærrene, og investeringen 
i sikre trafikforhold er slet 
ikke fulgt med udviklin-
gen i trafikmønstre. Der 
er i dag langt f lere biler 

på vejene i Ishøj. Samtidig 
udfordres vi af, at alt for 
mange kører hasarderet 
uden respekt for færdsels-
regler og menneskeliv.

Hvis man ser Ishøj 
ovenfra, så er kommunen 
bygget op omkring lan-
ge store brede veje, det-
te opfordrer til hurtig og 
hasarderet kørsel. Derfor 
skal nogle af de nuværen-
de trafiklys laves om til 
miljøvenlige rundkørsler, 
både for at sænke farten 
men også for at gøre byen 
mere miljøvenlig.

Udover ændring af veje-

nes forløb ser jeg gerne en 
øget patruljering fra poli-
tiets side. Jeg ønsker ikke 
kun opsætning af fotovog-
ne, men i lige så høj grad 
mere politi på gaden. Det-
te vil også være med til at 
sikre den generelle tryg-
hed hos Ishøjs borgere. 

Rasmus Ørvad Boné
Spidskandidat, 
Det Konservative 
Folkeparti Ishøj
Vejledalen 212
2635 Ishøj

Trafikale problemer i Ishøj

Hvorfor må de svageste 
borgere i Ishøj ikke have 
et værdigt socialt liv?

Seniorrådet i Ishøj har 
fået mange henvendelser 
om, hvor svært det er, når 
de svageste borgere skal 
besøge venner og familier 
med kollektiv trafik.

De ældre i kommunen 
er enten afhængige af 
pårørende eller frivillige. 
Men det nytter bare ikke, 
at man ikke selv kan be-
stemme over eget liv.

Seniorrådet opfordrer 
byrådet til at indføre 
Flextur-mulighed i Ishøj 
kommune, så pensioni-
ster og andre enlige bor-
gere kan undgå at blive 
isoleret i egen bolig og i 
stedet kunne få et vær-
digt og meningsfyldt liv 

sammen med familie og 
venner.

Denne svage gruppe af 
borgere mangler mulig-
heder for:

At kunne besøge fami-
lie, at kunne besøg ven-
ner, at kunne foretage 
indkøb, og få tunge ting 
med hjem.

Hvor er værdigheden 
for kommunens svage og 
pensionister henne?

Lad os nu få en kollek-
tiv trafik, som kan få de 
ensomme og svageste ud 
og være sammen med fa-
milie og venner.

Jan Diemer og 
Bjarne Gosvig 
Ishøj Seniorråd

Læserbrev

WWW.FOFKOGEBUGT.DK

FOF Køge Bugts forstander 
fylder et halvt århundrede!

Hun har været forstander i en evighed, så egentlig er 
det jo ikke så underligt, at hun undervejs er nået at blive 

”lidt” gammel. Medarbejdere og bestyrelse har nu 
endelig fundet en anledning til at takke Tine Scheye Koop 

for mange års fantastisk god og arbejdsom indsats  
for FOF Køge Bugt.

Vi håber, I vil være med til at fejre 
Tines 50 års fødselsdag ved en reception 

Fredag den 17. november kl. 13-15 
på vores kontor, Brogade 19, 4600 Køge

Med venlig hilsen FOF Køge Bugt

Now from

Enkeltstyrkeglas
er med i prisen

374kr

Før fra 1495 kr.

Nu fra

Op til 75% rabat på briller fra prisgruppe 1495 kr. og op (udvalgte designerbriller). Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Kan ikke kombineres med 2for1, 60+ eller andre tilbud. Gælder indtil 19. november 
2017 eller så længe lager haves. ©2017 Specsavers.

Bestil synstest på louisnielsen.dk

Fødselsdag for designelskere

Op til 75% på 
designerbriller

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

Skynd dig! Gælder kun til 19. november
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--  Vores Vallensbæk – PLADS TIL ALLE  --

SOCIALDEMOKRATIET I VALLENSBÆK

SØREN
WIBORG 

61 ÅR

BERIT 
BREDELUND NIELSEN 

62 ÅR

MARTIN
NIELSON

36 ÅR

THOMAS R.
BENNEDSEN

52 ÅR

NIELS
KARLSEN

67 ÅR

HENNING
BOE
68 ÅR

NIELS
TØNNESEN

65 ÅR

CLAUS
WEICHEL

52 ÅR

ERDAL
COLAK

42 ÅR

SUSANNE 
VOLDFROM

49 ÅR

ANETTE
KJEMS SANDGREEN

47 ÅR

PETER
BERTRAM

41 ÅR

NINA LUMBY
PINTO FERREIRA

26 ÅR

LISBETH
SCHOU

65 ÅR

, 2670 Greve, 1.Over Bølgen 2 A-C

Kontor 28 - 224 m2

Kontor / klinik

I kontordelen i WAVES udlejes
kontorlokaler/klinikker i for-
skellige størrelser. Der er eleva-
tor, fælles køkken og toiletter.

• Fleksible indretninger
• Gode p-muligheder
• Direkte adgang fra Waves
• Tæt på offentlig transport
• Ejes af DADES

Sag 35197 FEnergimærke

Kontakt Ivan Midutzki Pitarch, imp@newsec.dk, 45 26 01 96

NEWSEC DATEA
PROPERTY ASSET MANAGEMENT

45 26 01 02

newsec.dk

Jeg vil arbejde for 
alle kan glæde sig 
til at blive gammel 
i Ishøj

Henrik Olsen
til Ishøj byråd

Ishøj: Den 1. november 
fik Ådalens Privatskole 
ny skoleleder, og det er 
Henrik Langer Carlsen, 
som skal stå i spidsen 
for skolen. Han har væ-

ret skoleleder i mere end 
tyve år blandt andet på 
Aalborg Friskole og Øre-
stad Skole. Senest kom-
mer han fra en stilling 
som distriktsskoleleder i 

Ballerup.   
- Jeg har altid været opta-

get af skoleudvikling og af 
at sikre kvalitet i børnenes 
hverdag, skriver han i en 
mail til avisen. 

Ny skoleleder på  
Ådalens Privatskole
Den 1. november tiltrådte Henrik Langer Carlsen



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

Åbnings- og telefontid:
Mandag-onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-13.30

VALG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN 
OG REGIONSRÅDET
Tirsdag den 21. november skal der vælges medlemmer til 
Vallensbæk Kommunalbestyrelse og til Region Hovedstadens 
regionsråd for de kommende fire år.

Valget foregår i tidsrummet kl. 8-20.

I Vallensbæk er der tre valgsteder: Vallens-
bæk Skole, Egholmskolen og Pilehaveskolen.

Du kan stemme, hvis du på valgdagen er fyldt 
18 år og har fast bopæl i kommunen – og du 
herudover

• er dansk statsborger eller
•  er statsborger i en af de øvrige medlemssta-

ter i Den Europæiske Union eller
• er statsborger i Island eller Norge eller
•  uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i 

de seneste 3 år forud for valgdagen

Valgkort
Dit valgkort kommer med posten umiddelbart 
inden valget. På valgkortet kan du se, hvor du 
skal stemme. Du skal medbringe valgkortet 
på valgdagen.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort, eller 
glemt det på valgdagen, kan du godt stem-
me alligevel. Du skal blot huske legitimation i 
form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Er der fejl på dit valgkort, eller har du ikke 
har modtaget det senest torsdag den 16. no-
vember, skal du henvende dig til Vallensbæk 
Kultur- & Borgerhus.

Hvis du flytter i perioden op til 
kommunal- og regionsvalget
Hvis du flytter inden for kommunen og har an-
meldt flytning senest mandag den 6. novem-
ber, skal du stemme på det valgsted, der er 
knyttet til din nye adresse. Sker flytningen fra 
og med tirsdag den 7. november skal du stem-
me på dit ”gamle” valgsted. Dvs. det valgsted, 
der er knyttet til den adresse, du er fraflyttet.

Hvis du er flyttet fra en anden kommune og 
har anmeldt flytningen senest tirsdag den 14. 
november, skal du stemme på det valgsted, 
der er knyttet til din nye adresse i Vallensbæk. 
Sker flytningen fra og med onsdag den 15. 
november, har du mistet retten til at stemme 
til kommunalvalget. Du kan dog fortsat stem-
me til regionsvalget, hvis du er flyttet inden 
for Region Hovedstaden. Dette skal i givet fald 
ske i den kommune, du er fraflyttet.

Kørsel for ældre og svagelige til 
valgstedet
Ældre og svagelige vælgere kan blive kørt til 
valgstedet på valgdagen mellem kl. 11 og 15. 
Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulig-
hed, kan du henvende dig til Direktionscen-
tret, Vallensbæk Kommune, på tlf: 4797 4000 
fra torsdag den 9. november til torsdag den 
16. november kl. 12.

Brevstem i Vallensbæk Kultur- 
& Borgerhus
Du kan til og med den 17. november brev-
stemme i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus. 

Hvis du vil brevstemme, skal du have legiti-
mation med, fx sundhedskort, kørekort eller 
pas. Har du modtaget dit valgkort, skal du 
tage dette med. Du kan se en liste med de op-
stillede partier og kandidater samt oplysnin-
ger om valgforbund og/eller listeforbund ved 
stemmeboksene i Kultur- & Borgerhuset. 

Du kan brevstemme i den betjente 
åbningstid, som er:

• Mandag til torsdag kl. 11 – 19
• Fredag kl. 12 – 17*
• Lørdag kl. 10 – 15
*Fredag den 17. november holdes der ekstra-
ordinært åbent kl. 9-17

Du kan brevstemme igen, hvis du senere øn-
sker at ændre din stemme. Det er den sidst 
afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brev-
stemmer, kan du ikke møde op på valgdagen 
og stemme.

Kandidater til Kommunalbestyrelsen
Ved valget til Kommunalbestyrelsen skal der 
vælges 15 medlemmer for perioden 1. januar 
2018 til 31. december 2021.

Valgforbund er anmeldt mellem følgende 
partier

•  I. Liberal Alliance 
O. Dansk Folkeparti og  
V.  Venstre, Danmarks Liberale Parti

•  F. SF – Socialistisk Folkeparti 
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

•  A. Socialdemokratiet og 
B. Radikale Venstre

Yderligere oplysninger
Du finder mere information om kommunalvalget  
på www.vallensbaek.dk/valg

Du finder oplysninger om kandidatlister og 
kandidater, der er opstillet til regionsrådsval-
get, på www.regionh.dk. 

A.  Socialdemokratiet
Søren Wiborg              
Martin Nielson            
Niels Karlsen             
Niels Tønnesen            
Erdal Colak               
Anette Sandgreen          
Nina Lumby Pinto Ferreira 
Berit Bredelund Nielsen   
Thomas Bennedsen          
Henning Boe               
Claus Weichel
Susanne Voldfrom
Peter Bertram   
Lisbeth Schou  

B.  Radikale Venstre
1. Jens A. Dahmani   
2. Asger W. Bertelsen

C.  Det Konservative Folkeparti
Henrik Rasmussen        
Anette Eriksen          
Jytte Bendtsen          
Søren Mayntz            
Morten Schou Jørgensen  
John Sørensen           
Arne Petersen           
Marianne Friis-Mikkelsen
Lene Holm Gamborg       
Daniel Baes             
Ricky van Overeem      
Pelle Grønskov     
Lene Lykke Sørensen
Lone Christiansen  
Hardy Javelin      
Carl Eltorp        
Margrethe Hichmann 
Jan Høgskilde     

F.  SF - Socialistisk Folkeparti
1. Shila Heiberg

I.  Liberal Alliance
Kenneth Solbjerg 
Majken Andersen 

O.  Dansk Folkeparti
1. Kenneth Kristensen Berth
2. Carina Kristensen Berth 
3. Malene Ellekilde        
4. Christian Bülow         
5. Kennet Fløjbo           
6. Jan Bonde Gravang       
7. Kirsten Læsø Jensen 

V.  Venstre, Danmarks Liberale Parti
1. Niels Jørgensen    
2. Carina Daumann     
3. Brian Dahlberg     
4. Camilla Jensen     
5. Thomas Larsen      
6. Henning Blauenfeldt
7. Leif B. Sørensen   
8. Inge Jørgensen    

Ø.  Enhedslisten 
Jesper Gehrke
Jens Ove Bay

OPSTILLEDE PARTIER 
OG KANDIDATER
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Ishøj: Torsdag den 16. no- vember kl. 19 kan du kom-
me til afsluttende valgmøde 
inden kommunalvalget den 
21. november. Det hele fore-
går i byrådssalen på rådhu-
set, hvor dørene åbner kl. 18.

Spidskandidaterne fra de 
otte opstillede partier sidder 
i panelet og er klar til at sva-
re på spørgsmål. Inviteret til 
panelet er: Socialdemokrati-
et: Ole Bjørstorp, Radika-
le: Helle Marianne Olesen, 
Konservative: Rasmus Ør-
vad Boné, SF: Gitte Chri-
stiansen, Liberal Alliance: 
Sanne Tanja Lund, Dansk 
Folkeparti: Poul Rikardt 
Jørgensen, Venstre: Lennart 
Hartmann Nielsen, Enheds-
listen: Ole Wedel-Brandt.

 TILLYKKE

KLINIKKER

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol

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

ANLÆGSARBEJDE

EL-INSTALLATØRER

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

50
Guldbryllup

Gladsaxe Kirke 18. november 1967
TILLYKKE MED OS TO
Bibi og Palle Bay Hansen

KØRESKOLER

ASK Køreskole
Bil/MC/Generhverv 

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

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,-

MARKED

HÅNDVÆRK OG 
SERVICE

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

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

Rengøring, maler, hus og
havehjælp tilbydes.
Se mere på
www.tiptop-service.dk
Ring 50 30 24 25

TRÆFÆLDNING

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

RUBRIKSERVICE

LOPPEMARKED 
FDF Karlslunde indsam-
ler loppeeffekter i Greve og 
Solrød indtil 22.11.
(Ikke el-artikler og store 
møbler).
Ring for afhentning
4615 1607 eller 2297 9881.

LOPPEMARKED
Vallensbæk fodboldklub 
afholder indendørs loppe-
marked lørdag den 18. nov.
fra kl. 10.00 - 15.00.
Adressen er Idræts Alle 2, 
2625 Vallensbæk.
Der er over 150 stande 
fordelt i 2 haller.
Der er gratis adgang.
Se mere på facebook/lop-
pemarked i vallensbæk.
Kom og gør en god handel.

Lædermøbler 
 renoveres
-  Falmet/slidt læder opfar -

ves til originalfarve.
-  Ompolstring af både læder 

og stofmøbler.
-  Vores speciale er de dan-
ske arkitekttegnede klas-
sikere. Ring for tilbud.

Læderdoktoren,  
Metalgangen 19 D, 
2690 Karlslunde, 
tlf. 4090 7900, 
info@laederdoktoren.dk
www.laederdoktoren.dk

MJ-Malerservice
Søger nye kunder. 

1´ste klasses maler
arbejde udføres til meget 

billige priser. 
100% afdækning.

Fast tilbud gives uden 
forbindende for Dem. 

Nye kunder
– 20% rabat.
Ring venligst  

4177 7718

Lagerlokaler 
 udlejes
1 lagerlokale på 200 kvm, 
pris kr. 4.000,- pr. måned.
1 lagerlokale på 40 kvm, 
pris kr. 2.500,- pr. måned.
Centralt beliggende i 
Greve.
Henvendelse på 
tlf. 4034 1514

AFHENTNING AF
MØBLER MED MERE 
Møbler, nips, andet boligtil-
behør hentes gerne af

Røde Kors Ishøj

Dødsboer afhentes efter 
aftale.
Ring 50 94 80 26
Og vær med til at gøre en 
forskel.

MALERARBEJDE 
UDFØRES
Alt indenfor som udefor 
malerarbejde udføres til 
meget attraktive priser, 
hverdag / week. arbejde. 
Mange års erfaring, hur-
tigt og effektivt malerar-
bejde. Timepris eller fast 
tilbud tilbydes. Ring for 
et gratis uforpligtende 
tilbud. Claus 6012 1547

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

Andelslejlighed 
med elevator og 
altan søges
I Greve/Hundige områ-
det.
Venligst kontakt:
Tlf. 2048 2911 eller mail: 
mcollin65@gmail.com

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

 designmøbler, belysning, 
 alufælge m.m. 

Desuden tilbydes 
 sandblæsning. 

Professionel udførelse 

LADUCO 
Baldersbækvej 20, Ishøj 

Tlf. 4371 0411
laduco@laduco.dk 

Vælgermøde med 
spidskandidater

Min dejlige mand, aktiv og engageret med KOL i
Greve, Carsten Brøsch,

runder fredag  den  17 november 75 år.

Stort TILLYKKE med  dagen 



Car Special A/S, Industriskellet 9-11, 2635 Ishøj, tlf. 43 54 30 40
www.carspecial.dk, info@carspecial.dk. Man-fre 9-18, Lør-Søn 11.00–16.00
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Car Special A/S, Industriskellet 9-11, 2635 Ishøj, tlf. 43 54 30 40

www.carspecial.dk



- der er så meget, vi skal passe på

Stem dansk

33375199 · df@ft.dk · www.df.dk

BLIV MEDLEM FOR KUN 150 KR. ÅRLIGT

Følg DF på

Hjemsendelse 
– ikke integration
 
”Hvis man kommer til 
Danmark og får midlertidigt 
ophold, så skal det også 
være midlertidigt.
 
Der er for lidt fokus på, 
hvordan folk sendes 
hjem igen.

Det skal laves om.
Det kan man også gøre 
i den enkelte kommune.”
 

Kristian Thulesen Dahl, 
Christiansborg,  
november 2017



Greve: Flere af de børn 
og unge, der bor i et al-
ment boligområde med 
en helhedsplan kommer 
godt gennem uddannel-
sessystemet. Det viser 
de nye tal fra BL – Dan-
marks Almene Boliger, 
som cheføkonom Frans 
Clemmesen præsentere-
de ved efterårets Samar-
bejdsforum i Greve Nord.

Både ift. karakterer i fol-
keskolen og gennemførelse 
af ungdomsuddannelser er 
der siden 2008 sket en stig-
ning blandt de børn og unge, 

der bor i almene boligom-
råder med boligsociale hel-
hedsplaner. 

- Den positive udvikling 
viser, at det effektive, koor-
dinerede samarbejde, der 
foregår på tværs af kommu-
ner, boligsociale projekter 
og lokale aktører i boligom-
råder med helhedsplaner, 
sammen med andre faktorer 
har en meget positiv effekt 
på børnene og de unges sko-
legang, siger Frans Clem-
mesen, der ved Samarbejds-
forum roste indsatsen.

I 2015 fik 47 pct. af 9. 

klasses eleverne med bopæl 
i almene boligområder med 
boligsociale helhedsplaner 
minimum karakteren 4 i 
dansk og matematik, mens 
det i 2008 var 37 pct.

Også ift. ungdomsuddan-
nelserne er der sket en posi-
tiv udvikling. I 2015 var 68 
pct. af de 20-årige med bo-
pæl i almene boligområder 
med helhedsplaner i gang 
med eller havde gennemført 
en ungdomsuddannelse, 
hvilket er en stigning på 24 
pct. ift. 2008. Det viser talle-
ne fra BL. 

Mens BL’s tal er lands-
dækkende, kunne afdelings-
lederen fra UUV Køge ved 
Samarbejdsforum præsen-
tere helt lokale opgørelser 
over de 15-24-årige fra Gre-
ve Nord.

I maj 2017 havde 30,8 
pct. af de unge gennemført 
en ungdomsuddannelse, og 
yderligere 25 pct. var i gang. 
Til sammenligning var der 
blandt alle Greve Kommu-
nes unge i samme alders-
gruppe 31 pct. der havde 
gennemført en ungdomsud-
dannelse, mens 34,7 pct. var 
i gang.  De unge fra Greve 
Nord ligger derfor ikke langt 
bag kommunegennemsnit-
tet.

Samarbejdsforum
Det var den boligsociale hel-
hedsplan Greve Nord Pro-
jektet, der havde inviteret 
til Samarbejdsforum d. 23. 
oktober. Deltagerne var re-
præsentanter fra afdelings-
bestyrelserne i projektets 
fire almene boligområder, 
Greve Kommune herunder 
lokale skoler, uddannelser 
og dagtilbud m.fl. Det er dis-
se parter, der arbejder sam-
men for at støtte områdets 
børn og unge til et bedre 
uddannelsesforløb, og derfor 

vakte tallene også glæde.
- Som helhedsplan er vi 

naturligvis meget glade for 
de konkrete tal, der viser, at 
indsatserne gør en forskel. 
Udviklingen er beviset for 
det gode samarbejde mellem 
kommunens forskellige par-
ter, boligorganisationerne, 
beboerne og helhedsplanen. 
Vi glæder os derfor til at 
fortsætte og videreudvikle 
samarbejdet, siger Majken 
Rhod Larsen, der er sekre-
tariatsleder i Greve Nord 
Projektet.

I Greve Nord Projektet 
har der siden projektets 
start i 2008 været stort fo-
kus på at støtte både børn, 
unge og voksne til at få en 
uddannelse. Det sker gen-
nem målrettet uddannel-
ses- og jobvejledning, lektie-
hjælp, danskundervisning 
samt helhedsorienteret og 
tidlig indsats, hvor man 
støtter de familier, der har 
særlige behov.

- Projektet har de sene-
ste år haft fokus på at støt-
te familien som helhed, så 
de kan få en velfungerende 
hverdag med netop job, ud-
dannelse og familieliv. For 
at give børnene og de unge 
de bedste muligheder for 
at uddanne sig, er det vig-

tigt, at de har en tryg base 
i hjemmet og at forældrene 
støtter dem i skolegangen ef-
ter bedste evne. Men det for-
udsætter igen, at forældrene 
er klar over, hvordan man 
støtter sine børn, og hvad 
der forventes af forældrene, 
forklarer sekretariatsleder 
Majken Rhod Larsen. 

Greve Nord Projektet er 
den boligsociale helheds-
plan, der dækker områ-
det Greve Nord. Primært 
Askerød, Gersagerparken, 
Gudekvartererne og Klyn-
gen. Projektet arbejder på 
baggrund af fire indsatsom-
råder: Tryghed og Trivsel, 
Kriminalpræventiv Indsats, 
Forebyggelse og Forældre-
ansvar samt Uddannelse 
og Beskæftigelse. Projektet 
har eksisteret siden 2008 og 
er finansieret af Greve Kom-
mune, Vridsløselille An-
delsboligforening, SYD-BO, 
Greve Boligselskab, BS61 og 
Landsbyggefonden.

FØLG WAVES PÅ FACEBOOK
Facebook.com/wavesshopping

Tasker med et formål

500,-
2 PAR

Spar 298,-

Mix og match 
til hende og ham

Skindhandsker. 
Mange styles  

og farver. 1 par 399,- 

Shop også online
på neye.dk

NEYE  ·  WAVES, OVER BØLGEN 15D

D
er

 ta
ge

s 
fo

rb
eh

ol
d 

fo
r t

ry
kf

ej
l o

g 
ud

so
lg

te
 v

ar
er

. V
ist

e 
til

bu
d 

gæ
ld

er
 t.

o.
m

. 2
3.

12
.17

. J
ul

eg
av

er
 b

yt
te

s 
t.o

.m
. 0

7.0
1.1

8.

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage 10-19. Lørdag og søndag 10-17. 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.

Flere fra udsatte boligområder 
gennemfører uddannelse
Nye tal viser, at helhedsplaner og samarbejde styrker børnenes faglighed i skolerne

Flere dage om ugen tilbydes der gratis danskundervisning til alle områdets beboere som en del af Gre-
ve Nord Projektets indsatser. Undervisningen udføres af frivillige og er et supplement til den kommunale 
danskundervisning.



Åbent alle dage kl. 8 - 21
SuperBrugsen Brøndby
Søndre Ringvej 45 A – Brøndby

Der tages forbehold for trykfejl, m
anglende leverancer, afgiftæ

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

dage fra købstidspunktet m
od rem

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

ballage. Gæ
lder ikke fødevarer. Du kan betale m

ed disse kort i butikken:

Åbent alle dage kl. 8 - 20
SuperBrugsen Vallensbæk
Vallensbæk Stationstorv - Vallensbæk

Ribbensteg

Hel 
oksefi let
4 - 5 kg

Delikatessens 
stjernekaster

Klemmentiner
Spanien, kl. 1

Rød el. hvidkål
Danmark, kl. 1

Ferreira
10 års portvin

Bland selv slik 
pr. 100 gr.

Messeri Vin
Italiensk rødvin

STÆRKE
PRISER I

Brøndby og Vallensbæk

Tilbuddene gælder til og med torsdag d. 16. november 2017

Pr. ½ kg

18,-
Messeri Vin

Pr. stk.

35,-

* Undtagen tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, frimærker, ugeblade, aviser, 
buskort, coop.dk varer, billetter, gavechecks, forudbestilt catering, forudbestilt vin samt 
andre vouchers, kioskvarer, abonnementskasser, modermælkserstatning og i forvejen 
nedsatte kampagnevarer.

Kom og handel torsdag – søndag
og få en voucher med 10% rabat 

på dit næste indkøb
Indkøbet på 10% kan foretages én gang

i SuperBrugsen og gælder

KUN mandag d. 20. & tirsdag d. 21. 
november 2017.

Kom og handel torsdag – søndag
og få en voucher med 10% rabat 
Kom og handel torsdag – søndag
og få en voucher med 10% rabat 
Kom og handel torsdag – søndag

i hele butikken på et indkøb i 
SuperBrugsen

Indkøbet på 10% kan foretages én gang
og gælder KUN mandag d. 20. og 

tirsdag d. 21. november 2017.
*Undtagen tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, frimærker, ugeblade, aviser, buskort, coop.dk varer, billetter, gavechecks, forudbestilt catering, forudbestilt vin samt andre vouchers, kioskvarer, abonnementskasser, modermælkserstatning og i forvejen nedsatte kampagnevarer.

Denne kupon udløser

10%
RABAT

Maks 1 kg.
pr. kunde pr. dag.

Pr. stk.

349,-

750 gr.

10,-

Pr. fl aske

119,-

Frit valg

10,-

stjernekaster

Kun

25,-
Maks 1 kg.
pr. kunde pr. dag.

100 g.

695

Spar 70,-

Hel 
oksefi let
4 - 5 kg

Delikatessens 
stjernekaster

Klemmentiner
Spanien, kl. 1

Rød el. hvidkål
Danmark, kl. 1

Ferreira
10 års portvin

Bland selv slik 
pr. 100 gr.

Brøndby og Vallensbæk

* Undtagen tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, frimærker, ugeblade, aviser, 
buskort, coop.dk varer, billetter, gavechecks, forudbestilt catering, forudbestilt vin samt 
andre vouchers, kioskvarer, abonnementskasser, modermælkserstatning og i forvejen 
nedsatte kampagnevarer.

Kom og handel torsdag – søndag
og få en voucher med 10% rabat 

på dit næste indkøb
Indkøbet på 10% kan foretages én gang

i SuperBrugsen og gælder

KUN mandag d. 20. & tirsdag d. 21. 
november 2017.

Kom og handel torsdag – søndag
og få en voucher med 10% rabat 
Kom og handel torsdag – søndag
og få en voucher med 10% rabat 
Kom og handel torsdag – søndag

i hele butikken på et indkøb i 
SuperBrugsen

Indkøbet på 10% kan foretages én gang
og gælder KUN mandag d. 20. og 

tirsdag d. 21. november 2017.
*Undtagen tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, frimærker, ugeblade, aviser, buskort, coop.dk varer, billetter, gavechecks, forudbestilt catering, forudbestilt vin samt andre vouchers, kioskvarer, abonnementskasser, modermælkserstatning og i forvejen nedsatte kampagnevarer.

Denne kupon udløser

10%
RABAT

Maks 1 kg.
pr. kunde pr. dag.

Pr. stk.

349,-

750 gr.

10,-

Pr. fl aske

119,-

Frit valg

10,-

stjernekaster

Kun

25,-
Maks 1 kg.
pr. kunde pr. dag.

100 g.

695

Spar 70,-

Tilbuddene gælder til og med lørdag d. 25. november 2017


