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Få en hel gardinforretning hjem til Dem
Vi kommer med over 1.200 stk. prøver.
 Gardiner
 Markiser
 Persienner
 Foldegardiner
 Lamelgardiner

 Rullegardiner
 Plisségardiner
 Panelgardiner
 Gardinvask

Overalt på Sjælland: Tlf. 70 25 35 50

www.miga-gardiner.dk
Ved Stationen 2, Ishøj · Drive-in · Legeland
Åbent: søn-tors 10-23 · fre-lør 10-00

Et smagseventyr er tilbage!
Fås med 160 gr 
dansk oksekød og 
æblerøget bacon 
- eller vegetarisk 
med halloumi
- eller med sprød 
kylling.
Alle med lækker 
Umami-dressing, 
syltede rødløg mm

Premium Burgers

KLAR TIL 
PÅSKE?
Kig forbi butikkerne og 
� nd � n pynt og lækkerier 
til påskebordet.

ÅBENT HVER 
SØNDAG 
11-16 

HUSK
Det bli’r en god dag

ISHOEJ-BYCENTER.DK    
HUSK ÅBENT HVER SØNDAG 11-16

ENJOY
WAVES’ NEW APP

OG OPTJEN POINT
HVER GANG DU BESØGER

WAVES
Læs mere på waves-shopping.dkLæs mere på waves-shopping.dkLæs mere på waves-shopping.dkLæs mere på waves-shopping.dk

ENJOY

HVER GANG DU BESØGERHVER GANG DU BESØGER

w
Det Ny Røgeri er 

Greves førende butik indenfor 
salg af frisk fi sk, røgvarer og 
hjemme lavede specialiteter.

Havnevej 20, Mosede Havn • 2670 Greve • Tlf.: 6018 3054 • www.detnyroegeri.dk

Åbningstider: Mandag: Lukket  
Tirsdag-fredag: 10.00-17.30  Lørdag-søndag 10.00-15.00

Frisk stenbiderrogn  ... pr. 100 g kr. 30,-
Hj. fi skefars  ... pr. ½ kg kr. 50,- 1 kg kr. 70,-

Tilbuddet gælder t.o.m. søndag den 18. marts.

Alle vores røgede fi sk og skaldyr bliver lavet på 
gammeldags maner i manuelle røgeovne.

Uge  11 • 52. årgang tirsdag den 13. marts 2018 • NORD

Find vej i DIN lokalavis ...

» Side 04 - Navne

» Side 07 - Sport

» Side 09 - Oplevelser

Virtuos  
violinist vandt 
talentpris
14-årige Angelo Lundstrøm fra  
Sverige vandt søndag talent-
prisen, da Ishøj Kulturskole 
dannede ramme for en finale-
koncert for unge blæsere og 
strygere i Øresundsregionen. 

Læs mere på side 10
Angelo Lundstrøm har en stor fremtid foran sig som violinist, fortæller Poul Rosenbaum, der står bag talentkonkurrencen 
”Øresunds Solist”. Søndag tildelte juryen den 14-årige violinist talentprisen på 10.000 kroner og førstepladsen i sin alders-
gruppe, 12-16 år. Billedet her er fra den indledende runde, som blandt andet foregik i Lund, Sverige. Foto: Øresunds Solist

Vallensbæk: Udvalg har sat 
gang i en proces om at etable-
re et sanserum for beboerne på 
plejecentret Højstruphave.

Sanserum på vej
Vallensbæk: Tilbagemeldin-
ger fra borgere i nærområdet 
tyder på, at nyt støjværn dæm-
per larm fra bilerne.

Hjælper på støjen
Vallensbæk: Udligningssy-
stemet fra øst til vest har taget 
overhånd, mener borgmester 
Henrik Rasmussen.

Borgmester protesterer
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Vallensbæk: Nu er pro-
jektet med at udvide Pi-
lehavehus fra 40 til 56 
ældreboliger sat på skin-
ner, efter at der ved sene-
ste budgetforlig blev sat 
2,54 millioner kroner af 
til udvidelsen.

Behovet for f lere ældre-

boliger er den samme som 
mange andre steder i lan-
det.

- Der er behov for en ud-
videlse, fordi der bliver flere 
ældre i kommunen, siger 
formanden for social- og 
sundhedsudvalget, Jytte 
Bendtsen (K).

Udvidelsen kommer til at 
bestå af to boligblokke i til-
knytning til det eksisteren-
de byggeri med otte boliger 
i hver blok, måske også med 
såkaldte ægtefælleboliger 
til to personer. Projektet bli-
ver nu sendt i udbud, og der 
skal også udarbejdes en ny 

lokalplan for området. Byg-
geriet ventes at gå i gang 
til maj næste år, så udvidel-
sen kan være færdig i sen-
sommeren eller efteråret 
2020. Den samlede pris på 
projektet er 25,4 millioner 
kroner. De ti procent, altså 
2,54 millioner kroner, beta-

ler kommunen som grund-
kapitaltilskud. 88 procent 
af summen bliver finansie-
ret med realkreditlån med 
ydelsesstøtte fra staten, og 
de sidste to procent finan-
sieres ved beboerindskud.

petterbj

Pilehavehus har vokseværk
Udvidelsen af Pilehavehus er nu sat på skinner

Vallensbæk: Hvis det går 
som planlagt, kan be-
boerne på plejecentret 
Højstruphave - og flere 
andre målgrupper - se 
frem til at få et såkaldt 
sanserum.

Rummet skal indrettes 
som en del af daghjemmet 
og fungere beroligende og 
stimulere brugeren. Det er 
endnu ikke besluttet, hvor-
dan rummet konkret skal se 
ud, men et typisk sanserum 
indeholder stimuli for ører, 
øjne og følesansen.

- Det er især demente, der 
får god ro af et sanserum, 
men der er også andre, der 
kan bruge det, for eksempel 
daginstitutioner, siger for-
manden for social- og sund-
hedsudvalget, Jytte Bendt-
sen (K).

Hvornår rummet kommer 
til at stå færdigt, er ikke 
helt på plads endnu, men 
udvalget har nu besluttet at 
sætte processen i gang. Der 
skal nu nedsættes en ar-
bejdsgruppe i Højstruphave 
bestående af lederen, en er-
goterapeut og medarbejdere 
fra daghjemmet, som også 
skal inddrage rummets 
brugere i udformningen af 
rummet. 

Der er sat 70.000 kroner 
af til sanserummet ved det 
seneste budgetforlig.

petterbj

Højstruphave skal have et sanserum
Skal give ro og stimulering til forskellige målgrupper

Tilbygningen til Pilehavehus 
skal efter planen stå færdig i 
sensommeren eller efteråret 
2020. Foto: Petter Becker-
Jostes

Hvordan sanserummet kommer til at se ud, er ikke på plads endnu. Billedet her viser et sanserum på et omsorgscenter i 
Jægerspris. Foto: Kim Rasmussen



Vi holder

 ÅBENT HUS
DEN 17. – 18. MARTS

Kom, prøv og vind et rejsegavekort.
Weekenden den 17.-18. marts holder vi Åbent Hus og hvis du prøvekører en Ford til Åbent Hus, deltager 
du i lodtrækningen om et rejsegavekort på 10.000 kr.* Vi glæder os til at se dig og din familie. 
Læs mere på ford.dk 

*For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år, have kørekort og have prøvekørt en Ford i weekenden 17. – 18. marts 2018. Der udloddes et gavekort, 
og der kan kun deltages én gang. Vinderen fi ndes ved lodtrækning og vinderen får direkte besked i uge 13, 2018. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. 
Ansatte ved Ford kan ikke deltage. Vi tager forbehold for trykfejl. 

A++  - A  Brændstoføkonomi 19,2 - 28,6 Km/l, 89 - 118 CO2g/km. De viste modeller er 
Fiesta Vignale (fås fra kr. 203.480), Fiesta ST-Line (fås fra kr. 166.950 kr.) og Fiesta Titanium 
(fås fra kr. 159.730). Alle priser er inkl. levering kr. 3.980. 

Energivej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 44 00 10
ford.andersenford.dk

Vølundsvej 11
3600 Frederikssund
Tel.: 70 80 86 63
ford.andersenford.dk

Rovsingsgade 78
2200 København N
Tel.: 88 77 55 55
ford.andersenford.dk

Gladsaxe Møllevej 14
2860 Søborg
Tel.: 72 59 14 00
ford.andersenford.dk

Lokesvej 4
3400 Hillerød
Tel.: 70 01 17 11
ford.andersenford.dk

Husby Allé 7-9
2630 Taastrup
Tel.: 70 23 02 20
ford.andersenford.dk
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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”

M  dnam edeksle ni
V  rafraf go rafregivs ,raf eræk sero

K grebdniL dun  E  neskir
* 7. m ja  1 649       † 9. m stra  2  810

e  .dni tevos ellits r
T  tekkul re enjø edlim o

E  åls ta dem po tdloh re etrejh tdogeje t
T  åf so dol ud dehgilræk nid la rof ka

P  engev sneilimaf å
S  gievlo

B  ekriK enuT i dets rednfi neslettæsi
l  00.11 .lk stram .71 ned gadrø

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

Min kære mand
vor kære far, svigerfar, morfar og farfar

 Erling Larsen
* 12. oktober 1949    † 6. marts 2018

Havdrup, den 6. marts 2018

Anemargrethe
Børn, svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Havdrup Kirke
onsdag den 14. marts kl. 11.00

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

Din personlige bedemand 
- Tryghed & Nærvær -

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

Sydkystens Bedemandsforretning

Hundige Strandvej 119, 2670 Greve Tlf.: 46 15 00 40
Karlslunde Strandvej 34, 2690 Karlslunde     bedemand@s-bf.dk
Tune Center 7B, 4030 Tune www.s-bf.dk 

Steen Jørgensen Mariette Jørgensen

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

Greve: Venstre i Greve 
afholdt for nylig gene-
ralforsamling, og partiet 
benyttede anledningen 
til at få valgt deres borg-
mesterkandidat til kom-
munalvalget i november 
2021.

En velbesøgt general-
forsamling fik valgt ny be-
styrelse med nye ansigter 
blandt de opstillede kandi-
dater. På posten som for-
mand blev Henrik Larsen 
genvalgt. 

Yderlige opnåede følgende 
personer valg: Bente Mathi-
assen, Jesper O. Vingum, 
Christina Meng, Morten 
Christiansen, Per Møller Sø-
rensen, Jesper Fini Kuhre, 
Jette Asdal Nielsen, Dorthe 

Bøgh Madsen og Christina 
Giarbini.

Venstre fik også på opstil-
lingsmødet en klar tilken-
degivelse fra medlemmerne 
til, at borgmester Pernille 
Beckmann også er Venstres 
borgmesterkandidat ved 
kommunevalget i 2021.

- Jeg glæder mig over den 
opbakning, som medlemmer 
i partiet har vist mig. Det 
betyder, at vi kan fortsæt-
te den politiske linje, der 
er lagt, med fokus på at få 
borgerne i arbejde, sikre en 
værdig ældrepleje og fort-
sætte arbejdet med at få 
renoveret vores skoler, siger 
borgmester Pernille Beck-
mann.

V genvalgte  
Beckmann
Venstre i Greve har for nylig 
 afholdt generalforsamling

Greve/Solrød: Den loka-
le afdeling af Røde Kors 
afholdte for nylig gene-
ralforsamling, og der var 
pænt fremmøde. Besty-
relsen kunne fremvise et 
pænt overskud. Det frem-
kommer næsten udeluk-
kende gennem arbejdet 
med Røde Kors’ seks gen-
brugsbutikker i Greve, 
Tune og Solrød.

Af beretningerne fremgik 

det, at Røde Kors’ mange fri-
villige i butikkerne gerne vil 
have flere til hjælp i hverda-
gen. Afdelingen kan overføre 
godt to mio. til landsforenin-
gens katastrofefond og har 
oprettet venskabsprojekter i 
bl.a. Hvide Rusland, og her 
var en delegat til stede for 
at fortælle om forholdene i 
landet. Der var et enkelt ny-
valg, ellers genvalg af alle til 
bestyrelsen.

Generalforsamling  
afholdt i Røde Kors

Greve: Den 20. marts fyl-
der Foreningen Haand-
arbejdets Fremme 90 år. 
Jubilæumsdagen fejres 
på Greve Museum klok-
ken 14.00, hvor udstillin-
gen ”Farveflor – Broderi 
i 90 år” lige nu kan ople-
ves.

Ved jubilæet deltager 
H.M. Dronningen og H.K.H. 
Kronprinsessen. 

H.M. Dronningen har 
foræret foreningen et nyt 
design, som vil blive afsløret 
på jubilæumsdagen. 

I løbet af eftermiddagen 
vil der blive holdt en række 
taler, og der vil blive arran-
geret en rundvisning for de 
kongelige. De øvrige gæster, 
som består af foreningens 
medlemmer, kunstnere, der 
har designet til foreningen 
samt foreningens gæster, vil 
blive bedt om at bruge tiden 
på noget unyttigt, nemlig 

håndarbejde, mens de ven-
ter. Herefter vil de resteren-
de gæster have mulighed for 

at se udstillingen, oplyser 
Greve Museum.

Kongeligt besøg på 
Greve Museum
Dronningen og kronprinsessen kommer til Greve den 20. marts

Den 20. marts besøger 
Dronningen Greve.  

Arkivfoto: Allan Nørregaard

En velbesøgt generalforsamling fik valgt ny bestyrelse med 
nye ansigter blandt de opstillede kandidater. På posten som 
formand blev Henrik Larsen genvalgt. Yderlige opnåede 
følgende personer valg: Bente Mathiassen, Jesper O. Vingum, 
Christina Meng, Morten Christiansen, Per Møller Sørensen, 
Jesper Fini Kuhre, Jette Asdal Nielsen, Dorthe Bøgh Madsen 
og Christina Giarbini.
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Designer briller fra Diesel, G-Star, Kylie Minouge, Superdry og Henri Lloyd nu kun 500 kr. Før op til 1895 kr. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Andre glas og tillægsydelser til normalpriser. Kan ikke 
kombineres med 2for1, 60+ eller andre tilbud. Gælder indtil 18. marts 2018 eller så længe lager haves. ©2018 Specsavers

Bestil synstest på louisnielsen.dk

         Skynd dig! Gælder kun denne uge - til 18. marts

Tilbud til designelskere
Nu kun 500 kr. Før op til 1895 kr.  

500kr
Nu kun

Enkeltstyrkeglas 
er med i prisen 

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

Vallensbæk: Hvis Folke-
tinget beslutter at øge 
udligningen mellem ho-
vedstadskommunerne og 
resten af landet, vil det 
ifølge borgmester Henrik 
Rasmussen (K) koste Val-
lensbæk mellem syv og 14 
millioner kroner. Derfor 
protesterer han nu i et 
åbent brev mod en ”ven-
detta mod hovedstaden,” 
hvor ”et flertal af folke-
tingspolitikerne har set 
sig onde i sulet på Køben-
havn,” som han skriver i 
brevet.

- Jeg mener, at udlig-
ningssystemet har taget 
overhånd. Serviceniveauet i 
kommunerne, der modtager 
udligning, er nu mindst lige 
så godt som serviceniveauet 
i de kommuner, der beta-
ler udligning. Den samlede 
udligning er vokset med 35 
procent de seneste fire år og 
er nu på 13,3 mia. kr. Det 
kan simpelthen ikke være 

rigtigt, at borgerne i ho-
vedstaden skal betale for at 
opretholde et kunstigt højt 
serviceniveau i udkants-
danmark, skriver Henrik 
Rasmussen i brevet.

Han pointerer også, at 
hvis der forsvinder 14 milli-
oner kroner fra Vallensbæks 
budget, vil det medføre en-
ten højere skatter eller et 
lavere serviceniveau.

Flere andre borgmestre 
i hovedstadsområdet har 
også protesteret mod planer-
ne om, at deres kommuner 
skal betale mere i udligning. 
Forleden skrev Albertslunds 
borgmester Steen Christi-
ansen (S) og Glostrups John 
Engelhardt (V) et brev på 
vegne af de 34 hovedstads-
kommuner, heriblandt Gre-
ve, Solrød, Ishøj Brøndby og 
Vallensbæk, hvor de kalder 
stigningen i udligning for 
unfair. Desuden pointerede 
de, at hovedstadskommu-
nerne i år sender 13,3 mil-

liarder kroner til resten af 
landet, hvilket er 90 procent 
mere end i 2007.

Borgmester: Drop 
”vendetta mod 
hovedstaden”
Udligningssystemet fra øst til vest har taget over-
hånd, mener Henrik Rasmussen

Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K), mener, at området omkring hovedstaden er 
udsat for et vendetta i forbindelse med forhandlingerne om udligningsreformen. 

Vallensbæk: De 12 nye 
medlemmer er klar til 
at smøge ærmerne op og 
arbejde for at understøt-
te kommunens kultur-, 
idræts- og fritidsliv.

Folkeoplysningsudvalgets 
opgave er at understøtte det 
frivillige og folkeoplysende 
arbejde i Vallensbæk Kom-
mune. Folkeoplysningsud-
valget skal også sikre de 
tværgående initiativer og 
indsatser på tværs af de alle 
foreninger i Vallensbæk. 
Udvalget godkender blandt 
andet nye folkeoplysende 
foreninger, fordeler tilskud, 
indstiller til de årlige frivil-
lig-priser og er høringspart 
på foreningsområdet. 

Der er valg til udvalget 
hvert fjerde år, og 12 nye 

medlemmer er netop blevet 
valgt. Anette Eriksen, Ricky 
van Overeem og Nina Lum-
by Pinto Ferreira repræsen-
terer kommunalbestyrel-
sen; fra idrætsforeningerne 
er valgt Carl Eltorp, Hen-
ning Boe, John Sørensen og 
Torben Simonsen. Liff Be-
hrendt skal sidde i udvalget 
for børne- og ungdomskorp-
sene, Karina Waage-Jensen 
er repræsentant fra voksen-
undervisningsområdet, og 
Jørgen Wenning og Palitha 
Amarasinghe repræsente-
rer fra de øvrige foreninger. 
Endelig er Ingolf Mathiesen 
valgt til som repræsentant 
for Vallensbæk Kultur- & 
Borgerhus. Som noget af 
det første afholder udvalget 
temamøde i april.

Til kamp for 
kulturen

De 12 nye medlemmer er klar til at smøge ærmerne op og ar-
bejde for at understøtte kommunens kultur-, idræts- og fritids-
liv. Pressefoto
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Vallensbæk: Hun er ikke 
særligt høj, hun holder til 
en halv meter fra køreba-
nen, og så er folk tilsyne-
ladende glade for hende.

S e lvom hu n  he dder 
ERNA, har hun dog ikke me-
get tilfælles med sine navne-
fæller, for ERNA (Easy Rail 
Noise Absorbing Guardrail) 
er nemlig et autoværn, der 
siden sommeren sidste år er 

blevet testet på Vejlegårds-
vej mellem Løkkekrogen og 
Vallensbækvej. Nu er der 
blevet lavet en spørgeske-
maundersøgelse, der viser, 
at de adspurgte føler sig 
mindre generet af trafikstøj 
end tidligere. Helt konkret 
har kommunen spurgt en 
række borgere i nærområ-
det om de støjgener, de ople-
ver inde i deres bolig og ude 

i haven. I alt 70 mennesker 
er blevet spurgt, hvor meget 
de føler sig generet af støj på 
en skala fra 0 (slet ikke ge-
neret) til 10 (ekstremt gene-
ret), men kun de 12 af dem 
har svaret både før og efter 
opsætningen af autoværnet.

Blandt de adspurgte er 
forskellen dog ganske syn-
lig: Inde i boligen lå gen-
nemsnittet før opsætningen 

på 4,8, og efter opsætningen 
var den faldet til 2,2. Ude i 
haverne tegner der sig et 
lignende billede. Her er de 
oplevede støjgener faldet fra 
7,6 på skalaen til 4,4.

ERNA er i øvrigt også ble-
vet testet i Ishøj og på den 
stærkt trafikerede rute 13 
ud for Pårup vest for Silke-
borg. I sidstnævnte tilfælde 
havde Vejdirektoratet sat 

målere op på nogle af de 
nærliggende huse, og her vi-
ser det samlede billede ifølge 
Vejdirektoratet, at støjen er 
faldet 2-5 dB. Et fald eller 
en stigning på 10 dB opleves 
som en fordobling eller hal-
vering af lydstyrken.

Selve autoværnet består 
af et almindeligt autoværn, 
der er perforeret med små 
huller, og som har fået påsat 

en kassette af strækmetal 
med ståluld. Fordelen ved 
et støjdæmpende autoværn 
er, at det kan placeres meget 
tæt på vejen - og jo tættere 
på støjkilden, jo større er 
den støjdæmpende effekt.

petterbj

Den lille dame hjælper på støjen
Tilbagemeldinger tyder på, at nyt støjværn dæmper larm fra bilerne

Vallensbæk: Der kan 
også være for meget af 
det gode.

Sådan tænker man til-
syneladende på rådhuset i 
Vallensbæk, efter at f lere 
borgere har henvendt sig 
med meldinger om, at skilt-
ningen mange steder i bed-
ste fald er forvirrende - og 
i værste fald er de trafik-
farlige, fordi trafikanterne 
kigger på skiltene og ikke 
på trafikken. Derfor har for-
valtningen bedt teknik- og 
miljøudvalget om at få lov til 
at gå i dialog med politiet for 
at reducere antallet af skilte 
i kommunen. Og politikerne 
er ganske enige om sagen:

- Den gled igennem uden 
nogen diskussion overhove-

det. Vi ved, at der er borge-
re, der bliver forvirrede, og 
det er et åbenlyst problem 
ved rundkørslen, siger for-
manden for udvalget, Jan 
Høgskilde (K).

Det er dog ikke kun ved 
den omtalte rundkørsel ved 
stationscentret og Egholm-
skolen, som bliver nævnt i 
sagsfremstillingen som et 
sted med forvirrende skilt-
ning. Det samme gælder for 
standsnings- og parkerings-
forbuddet ved Gammelgårds 
Allé og flere andre steder.

Ifølge forvaltningen skyl-
des væksten i antallet af 
skilte ”forskellige forbud og 
henvisninger” i de senere år.

petterbj

Vil af med 
skilteskoven
Nu skal der arbejdes på at få fjer-
net forvirrende skiltning. Sagen 
gled gennem politisk udvalg uden 
diskussion

Det er ikke kun rundkørslen ved stationscentret og Egholmskolen (billedet), som bliver nævnt i sagsfremstillingen som et sted 
med forvirrende skiltning. Foto: Petter Becker-Jostes

Blandt de adspurgte er for-
skellen ganske synlig, efter at 
støjværnet er blevet sat op på 
Vejlegårdsvej: Inde i boligen 
lå gennemsnittet før opsæt-
ningen på 4,8, og efter opsæt-
ningen var den faldet til 2,2. 
Ude i haverne tegner der sig 
et lignende billede. Her er de 
oplevede støjgener faldet fra 
7,6 på skalaen til 4,4. Foto: 
Petter Becker-Jostes 
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  50%
PÅ ALLE

  GLAS 
OG KONTAKTLINSER

Oplev en synlig forskel og kom forbi til et gratis synstjek og få samtidig
50% rabat på alle vores glas og kontaktlinser. Du behøver ikke bestille tid.

Vi ses til synsevent i Synoptik den 21.-23. marts.
Du finder os i Waves, Over Bølgen 3C, 2670 Greve. Telefon: 43906271

FÅ ET GRATIS

SYNSTJEK

Tilbuddet gælder under hele perioden med synsevent og for alle glas v/køb af stel, og i 2 mdr. v/køb af et 6 mdr. kontaktlinseabo. 
Kan benyttes af alle uden Synoptik kontaktlinseabo. inden for de sidste 3 mdr. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

Volleyball: Der spilles i 
kvartfinalerne bedst af 
tre kampe, og da den før-
ste kamp var vundet med 
3-1, kunne endnu en sejr 
bringe Brøndby i en se-
mifinale.

Mens holdet ikke var helt 
tilfreds med indsatsen i før-
ste kamp, som blandt andet 
bød på alt for mange ser-
vefejl, var der ikke mange 
ting, der kunne peges fingre 
af i onsdagens kamp. Der 
blev spillet med en meget lil-
le fejlprocent i angrebet. Der 
var således kun fem fejlslag i 
løbet af kampen, og kun fire 
gange lykkedes det Ikast at 
stoppe et angreb, men hver 
gang sørgede Brøndbys an-
grebssikring for at holde 
bolden i spil.

Frem til 9-9 i første sæt 
fulgtes de to hold ad, men 
kort efter rykkede Brøndby 
i først Lainey Jantzis og der-
efter Trine Kjelstrups serv 
til helholdsvis 16-12 og 21-
13. Den sidste stime blev sat 
i gang af Trine Kjelstrup, 
som for alvor havde fået styr 
på sin serv og lagde ud med 
tre serveesser. Kort efter vi-
ste pointtavlen 25-16.

Deprece Washington hav-

de en rigtig god kamp, og 
især i andet sæt havde hun 
stor indflydelse på resulta-
tet. Ved stillingen 2-1 gik 
hun til serv og med skarpe 
velplacerede server, som 
blandt andet resulterede 
i fire serveesser, fik hun 
presset det jyske angreb så 
voldsomt, at Brøndbyforsva-
ret kunne kontrollere det og 
vende det til eget angreb. Da 
Deprece var færdig med at 
serve, havde Brøndby skabt 
sig et solidt forspring på 11-
1. Senere i sættet var det 
Mette Breuning, som efter-
følgende fik prisen fra Grey 
Matter som kampens spiller, 
der på samme måde presse-
de Ikast, da Brøndby gik fra 
15-6 til 20-6 og sluttede sæt-
tet af ved 25-11.

Tredje sæt Lignede de to 
foregående. Brøndby holdt 
Ikast under et konstant pres 
og med endnu et overbevi-
sende sæt på 25-12, havde 
Brøndby på kun en time 
spillet sig i semifinalen. 
Modstanderen i semifinalen 
bliver Amager VK, som i de-
res kvartfinale vandt over 
Team Køge. I den anden se-
mifinale mødes Holte IF og 
Elite Volley Aarhus.

Semif inalerne spil les 
bedst af fem kampe. Brønd-
by starter på udebane fre-
dag d. 16. marts og har før-
ste hjemmekamp mandag 
d. 19. marts kl. 20.00 i Sta-
dionhal 1. Det samlede pro-
gram ser således ud:

• 1. kamp fredag den 16. 
marts kl. 18.30 Sundbyhal 2

• 2. kamp mandag den 19. 
marts kl. 20.00 i Stadionhal 
1

• 3. kamp fredag den 23. 
marts kl. 20.30 i Stadionhal 
1

• Evt. 4. kamp søndag den 
25. marts kl. 15.30 i Sund-
byhal 2

• Evt. 5. kamp tirsdag 
den 27. marts kl. 19.30 i Sta-
dionhal 1

Klar til semifinalen
Brøndby Volleyball Klubs kvinder gjorde kort proces, 
da de i den anden kvartfinale mod Ikast KFUM vandt 
3-0 

Karate: Det er ofte de 
små marginaler, der er 
afgørende i topkampene.

- Jævnbyrdigheden kan 
være særdeles stor, siger 
Ishøjs topkæmper Katrine 
Lionett Pedersen.

På vejen rundt til de sto-
re karate 1 Premier League 
stævner var hun nået til Du-
bai.

- Jeg havde en god første 
kamp mod Egypten, hvor jeg 
fik nogle tekniske elementer 
ind  på arealet, som der er 
blevet arbejdet på. I anden 
kamp mødte jeg russeren, 
som jeg har mødt et par gan-
ge her på det seneste. Det 
blev desværre en lidt rodet 
kamp. Den ender uafgjort, 
og jeg tabte knebent 2-3 på 
flagstemmer. Hun gik sene-
re hen og tog bronzen. Men 
jeg er optimistisk i forhold til 
det arbejde, som der bliver 
lagt for dagen, og det er bare 
hjem at arbejde videre med 
det, sagde Katrine Lionett 
Pedersen, der ærgrede sig 
over nederlaget.

- Ja, naturligvis ærgrer 
det mig, for jeg besejrede 
hende for tre uger siden i Pa-
ris. Men sådan er det – hver 
kamp varierer, lød det, in-
den turen gik til Rotterdam.

jh

Ærgerligt nederlag  
i Emirat
Hver kamp varierer i topkarate

Ishøjs topkæmper Katrine Pedersen var også en tur i ørken-
sandet i Dubai

Mette Breuning i et angreb. 
Foto: Niklas Persson Klar til 

semifinalen
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Følg Sydkysten på 
 facebook

 TILLYKKE

RUBRIKSERVICE

MARKED

REVISORER KLINIKKER

SNEDKERE OG 
TØMRERE

KØRESKOLER

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

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.

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

PC-HJÆLP!
Er der problemer med com-
puteren eller internettet, 
får vi det til at køre igen. Vi 
kigger gerne forbi og hjælper 
med afmontering/montering. 
Få rådgivning omkring nyt 
udstyr, som passer til dine 
behov. Sikkerhed for dine per-
sonlige filer? Få et ordentligt 
backupsystem hos os. Kontakt 
os på telefon: 29 83 30 30 –  
daniel@ittjenesten.dk

Loppemarked 
Vallensbæk fodboldklub 
afholder indendørs loppe-
marked lørdag d. 21. april 
fra kl. 10.00 - 15.00.
Adressen er Idræts Alle 2, 
2625 Vallensbæk.
Der er over 150 stande for-
delt i 2 haller.
Book en stand / se mere 
på facebook/loppemarked 
i Vallensbæk.
Kom og gør en god handel.
Gratis adgang.

Kære 
Mathilde

Forsinket tillykke 
med din fødselsdag

den 11. marts, 
og vi glæder os til den 

10. maj
hvor du skal 
konfirmeres.

Kærlig hilsen
Mogens og farmor

Træfældning 
og topkapning
Udføres af prof. skovar-
bejder med over 14 års 
erfaring.
Fuld forsikret, uforplig-
tende tilbud gives.
Ring til Lasse

Tlf. 6093 4535
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

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

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

Malerservice
20 års erfaring

Fantastisk 
billigt og godt 

malerarbejde udføres. 
100% afdækning. 

Gratis tilbud gives. 

Ring venligst  

Tlf. 4177 7718

Revisorhjælp?
Registreret revisor

tilbyder:
Bogføring - Årsregnskab 

(også forsømte)
Selvangivelser

God kvalitet til rimelig pris.

Vilstad revision og 
regnskabsservice ApS

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

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

COMPUTER-HJÆLP
PC - Ipad - Tablet - TV -
tlf. problemer?
Timepris fra 399 kr. hos
dig. Fast pris hos os
949 kr. pr. enhed,
reparationstid 3 døgn.
Opgaven løst - eller
gratis
www.computerhjaelp.eu
Ring 5013 0145

Schæferhvalpe, DKK
stambog, vaccineret og
dyrelægekontrolleret.
Efter avlskåret og
mentaltestet forældre.
Stueopdræt.
Tlf. 42287227

Kære 
Louise

Et stort tillykke 
med 

de 18 år 
den 15. marts.

Vi glæder os til 
festen lørdag, så giver 

vi den hele armen.

FORZA FCK

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,-

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

Speedskating: Successen 
ved vinter-OL i Sydkorea 
giver håb om et stort vin-
ter-OL om fire år i Kina.

Viktor Thorup blev nr. 5 
i PyeongChang, hvilket var 
den hidtil bedste placering 
i speedskating og samti-
dig den bedste individuelle 
præstation ved et vinter-OL 
nogensinde.

Det giver store forhåbnin-
ger om et langt bedre vinte-
rOL om fire år i Kina.

Elena Rigas Møller, der 
var dansk fanebærer i Syd-
korea, skuffede ved ikke at 
nå finalen, og hun valgte 
straks at se fremad:

- Jeg er blot 22 år og kan 
fortsat gøre mig gældende i 
2022, sagde hun til de for-
samlede danske medier.

Den danske landstræner 
Jesper Carlson påpeger, at 
økonomi kan være en hæm-
sko for yderligere gode re-
sultater:

Fra OL til A-kasse
- Vi har hele fem unge ud-
øvere med stort potentiale. 
Udover Elena Møller Rigas 
er det Stefan og Philip Due 
Schmidt, Oliver Lindenskov 
samt naturligvis Viktor 
Thorup. Talent og gåpåmod 

fejler ikke noget, men lige 
nu ved vi ikke, om vi kan 
fortsætte. Vi har ikke øko-
nomien til at fortsætte, som 
det er nu, så vi håber på at 
dette OL’s resultater kan 
kaste noget støtte af sig fra 
Team Danmark. Da vi er et 
lille forbund uden de store 
midler, er det vores eneste 
mulighed. Jeg selv har ikke 
nogen kontrakt mere og er 
i dag arbejdsløs. Så der er 
ikke langt fra OL til a-kasse 
som den økonomiske situa-
tion er lige nu, siger Jesper 
Carlson.

jh

Speedskatere  
får blod på  
tanden

Elena Møller Rigas Skuffede 
ved ikke at komme i finalen 
i Sydkorea, men hun satser 
på at være med igen om fire 

år i Kina.
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NEWSEC DATEA
PROPERTY ASSET MANAGEMENT

45 26 01 02

newsec.dk
, 2670 Greve, 1.Over Bølgen 2 A-C

Kontor 50 - 189 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 35197-0 FEnergimærke

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

Ishøj/Vallensbæk: Afte-
nen byder på stemmeop-
varmning, fællessang, 
gæsteoptræden fra Val-
lensbæk Kirkes kor og 

caféhygge med kaffe, te 
og småkager.

Koret deltager også i fæl-
lessangen, som det musikal-
ske makkerpar - sanglærer 

Gerda Odgaard og pianist 
Lars Sardemann – har for-
beredt.

Der er gratis adgang til 
arrangementet, der starter 

klokken 19 og finder sted på 
Ishøj Kulturskole.

Kirkekor gæster  
”Ishøj Synger” 
Vallensbæk Kirkes kor besøger sangfællesakabet ”Ishøj Synger” på  
kulturskolen den 21. marts

Ishøj Kulturskole synger foråret i møde med ”Ishøj Synger” 
den 21. marts klokken sammen med Vallensbæk Kirkes kor. 
Pressefoto

Greve: Hvad er glæde for 
en størrelse, hvor kom-
mer den fra og hvordan 
får vi fat i den? Det skal 
de fremmødte høre om 

denne aften. Men de skal 
også høre om sammen-
sætningen sorg og glæde 
og om, hvordan vi kan 
holde fast i glæden.

Rita Nielsen har arbejdet 
mange år blandt alvorligt 
syge og døende og kender 
derfor til glæden i sorgen. 
Hun har arbejdet mange år 
på et hospice og er en kendt 

foredragsholder om omsor-
gen for døende. Så selv om 
det er glæden, der er fokus 
på denne aften, er det også 
på baggrund af livets svære 
stunder.

Foredraget starter klok-
ken 19 og adressen er Kilde-
brønde Byvej 2. Prisen er 15 
kroner,  og alle er velkomne.

Foredrag om  
livsglæde
Livsglæde og livslyst. Det er overskriften på et arran-
gement i Kildebrønde Gamle Skole den 15. marts

Livsglæde og livslyst. Det er 
overskriften på et arrange-
ment i Kildebrønde gamle 
skole torsdag d. 15. marts 
kl 19

KONKURRENCE
Der trækkes lod blandt alle 
konfirmandannoncer, der 
indrykkes i april og maj.
Sponsorerne:

Kære Sofie 

❤
Tillykke med 

konfirmationen. 

Skønne pige, vi glæder os til 
at fejre dig. 

1000 kys fra far & mor. ❤

Konfirmandens 
navn:

Tlf

        JA TAK, jeg ønsker at modtage Sydkystens nyhedsbrev

Vinderen af konkurrencen får direkte besked. Kuponen skal afleveres senest d. 20. maj
på Sydkysten Greve Strandvej 24 2670 Greve. 
Mrk. Kuverten ”Konfirmand”. Deltag også på www.sydkysten.dk 
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Sydkysten

VIND
en goodiebag til din konfirmandVÆRDI 
kr. 1.700,-

®

Karlslunde

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

Find 
inspiration, gode idéer 

og opskrifter på 
waves-shopping.dk

Scan og kom 
direkte ind 
på siden 

waves-shopping.dk
og opskrifter på 

waves-shopping.dk

    der er li
ge 

dig!

   Du finder
 alti

d noget,

    der er li
ge 

dig!

Greve Midtby Center

KONFIRMATIONEN
Tillykke med

I Sydkysten i april og maj 
laver vi en særlig side til 
konfi rmanderne.

Her kan du sige 

tillykke med et 

billede og en hilsen 

for kr. 120,-
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Har du ikke modtaget avisen?
Vores skifte at leverandør fra PostNord til FK Distribution, giver desværre 
nogle udfordringer visse steder i vores udgivelsesområde.

FK Distribution knokler på, så de fremover igen kan levere avisen til samtlige 
husstande.

Har du ikke modtaget avisen, er du meget velkommen til at komme forbi os på 
Greve Strandvej 24.

ELLER EVENTUELT AFHENTE DEN FØLGENDE STEDER:

Kiosk Niki,  Ishøj By Center

SuperBrugsen  Vallensbæk Stationstorv, Vallensbæk

Rema 1000  Ishøj Strandvej  72, Ishøj

Sydkysten  Greve Strandvej 24, Greve

Det er vigtigt, at vi ved hvor avisen udebliver – så kontakt FK Distribution på 
telefon 70104000 eller på mail: � kvalitetost@� .dk

Du kan også gå ind på vores hjemmeside: www.sn.dk/sydkysten

Klik på ”Er din avis udeblevet?” og udfyld formular.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte avisen på 43904422

HUSK DU KAN OGSÅ LÆSE AVISEN SOM E-PAPER PÅ WWW.SYDKYSTEN.DK/SYDKYSTEN

» »2 4

Uge  5 • 51. årgang tirsdag den 30. januar 2018 • NORD

Udsigt til 
brugerstyret  
løsning
Medlemmerne af Ishøj Fællesan-
tenne kan se frem til nye ejerfor-
hold, efter at byrådet i sidste uge 
blev enige om, at kommunen ikke 
længere skal eje fællesantennen. 

Læs mere på side 2 og 3

Siden 1978 har Ishøj Kommune ejet Ishøj Fællesantenne med Ishøj Byråd som bestyrelse. Nu har byrådet besluttet at sætte 
gang i en proces, hvor ejerskabet af fællesantennen i stedet skal overdrages til medlemmerne. Foto: Ishøj Kommune

Sydkysten: Politiets fartmå-
lere slog alt for livligt ud ved 
skolerne på Vestegnen ved poli-
tiets færdselskontroller i uge 2.

Bøder til bilister 
Vallensbæk: Den nyvalgte so-
cialdemokrat Anette Sandgre-
en vil kæmpe for de unge, som 
falder lidt uden for normen.

Vil tale de unges sag

Få en hel gardinforretning hjem til Dem
Vi kommer med over 1.200 stk. prøver.
 Gardiner
 Markiser
 Persienner
 Foldegardiner
 Lamelgardiner

 Rullegardiner
 Plisségardiner
 Panelgardiner
 Gardinvask

Overalt på Sjælland: Tlf. 70 25 35 50

www.miga-gardiner.dk ÅBENT 
HVER 
SØNDAG 

Det bli’r en god dag

FRA 3. SEPTEMBER

Læs mere på waves-shopping.dk
Man – Fre: 10-19 • Lør – Søn: 10-17

NU HAR VI ÅBENT 
FRA KL. 10-17 

OM SØNDAGEN
FRA FRA FRA FRA FRA 

OM SØNDAGENOM SØNDAGEN
KL. 10-17KL. 10-17KL. 10-17KL. 10-17KL. 10-17KL. 10-17KL. 10-17FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA 

Ishøj: Det var en 14-årig 
violinist, der gjorde sig 
særligt bemærket hos 
juryen, da Øresundsregi-
onens talentkonkurren-
ce ”Øresunds Solist” for 
blæsere og strygere søn-
dag blev afholdt på Ishøj 
Kulturskole.

Her løb Angelo Lundstrøm 
fra Sverige med både talent-
prisen på 10.000 kroner og 
førstepladsen i sin alders-
gruppe 12-16 år, fortæller 
Poul Rosenbaum, der står 
bag talentkonkurrencen.

- Han spiller noget af det 
sværeste repertoire, man 
har for violinen og leverer 
det med overskud og musik-
glæde, siger han og uddyber: 

- Der er generelt et rigtig 
godt niveau, men ind imel-
lem kommer der nogen på et 
super niveau, som udmær-
ker sig, og han er sådan en 
fyr, der har en stor fremtid 
foran sig. 

Generelt var det de sven-
ske deltagere, der søndag 
viste et stærkt niveau. I al-
dersgruppen 17-21 år var 
det således Daniel Thorell 
på cello, der indtog første-
pladsen samt European 
Union of Music Competition 
for Youth diplomet. En sær-
lig udmærkelse som betyder, 
at cellisten kan se frem til 
mere eksponering i forhold 
til andre europæiske ung-
domskonkurrencer, fortæl-

ler Poul Rosenbaum.    
Ved søndagens afslut-

ningskoncert uddelte jury-
en, foruden talentpris, 1. 
og 2. pladser, også finalist-
priser til de otte deltagere 
i hver aldersgruppe, som 
spillede sig vej til finalekon-
certen. For flere af prisvin-
derne betyder det, at de kan 
se frem til at skulle spille på 
festival, i Tivolis koncertsal 
og ved europæiske udveks-
lingskoncerter. Formålet 
med Øresunds Solist er net-
op, at det skal være en kon-
kurrence, som inspirerer og 
motiverer de unge strygere 
og blæsere til at komme ud 
og spille koncerter og udvik-
le sig, forklarer Poul Rosen-
baum.

Nye rammer
Sideløbende med sit davæ-
rende job som leder af Ishøj 
Musikskole, og fra 2010 til 
2017 som leder af Ishøj Kul-
turskole, tog han initiativ 
til at starte Øresunds Solist 
op tilbage i 2002. Det kørte 
frem til 2016 på kommuna-
le midler, men skiftede sid-
ste år rammer til at blive 
en selvejende institution. I 
den forbindelse blev talent-
konkurrencen derfor ikke 
afholdt, så afslutningskon-
certen i søndags var dermed 
den første som selvstændig 
organisation. En form, som 
Poul Rosenbaum ser mulig-

heder i, både når det gælder 
økonomisk støtte og i forhold 
til at udvikle konkurrencen, 
så den fremadrettet kan bli-

ve mere international. 
- Kan man få et samar-

bejde og mindre indslag fra 
andre lande kan det forhøje 

niveauet og udviklingen på 
lidt længere sigt, fortæller 
arrangøren.

I alt var cirka 150 deltage-

re i år tilmeldt konkurren-
cen.

Dall

14-årig violinist vandt talentpris  
Svensk violinist skilte sig ud, da Ishøj Kulturskole lagde rammer til talentkonkurrencen ”Øresunds Solist”  

14-årige Angelo Lundstrøm fra Sverige vandt søndag talentprisen på 10.000 kroner og førstepladsen i sin aldersgruppe i 
talentkonkurrencen ”Øresunds Solist”. Finalekonkurrencen blev afholdt i den store sal på Ishøj Kulturskole. Billedet her er 
fra den indledende runde, som blandt andet foregik på kulturskolen i Lund, Sverige tilbage i januar. Foto: Øresunds Solist
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RASMUS
BJERG

HELLE
FAGRALID

LARS
RANTHE

PETER
MYGIND

HARALD KAISER
HERMANN HHHHH

”’Så længe jeg lever’ er Ole Bornedals mest helstøbte film siden ’Nattevagten’”
Jyllands-Posten

HHHH
”En smuk skildring af manden 

John Mogensen og det liv han levede”
Kulturbunkeren.dk

HHHH
”Intens og gribende”

Kulturkupeen.dk

♥♥♥♥
”Med en strålende Rasmus Bjerg (…) får 

Bornedal skabt en John Mogensen, der lever, 
ånder, hærger og helt regulært interesserer”

Politiken

♥♥♥♥
”Rørende, medrivende 

og musikalsk”
Femina

HHHH
”Et knugende, et meget 

fintfølende portræt. Dansk film ville 
være iltfattig uden Ole Bornedal”

Kristeligt Dagblad

HHHH
”Så Længe Jeg Lever er 

Bornedals bedste film til dato. 
Rasmus Bjerg er sublim.”

Berlingske

HHHH
”Hele paletten er i brug”

Den Korte Avis

HHHH
”Rasmus Bjerg leverer 

en overbevisende 
præstation”
ALT for damerne

HHHH
”Rasmus Bjergs til dato største 

og mest imponerende præstation”
Dagbladenes Bureau

HHHHH
”Bjerg brillerer”

Filmpuls.dk

HHHHH
”Gribende og smuk film om John Mogensen. 

Rasmus Bjerg er fantastisk”
Pixel.tv

HHHH
”Bjerg leverer simpelthen sit 

livs hidtil bedste professionelle 
præstation i ‘Så længe jeg lever’”

Ekstra Bladet

HHHH
”Rasmus Bjerg er 

ganske enkelt genial”
Nordjyske Stiftstidende

HHHH
“Rasmus Bjerg er fantastisk 

og troværdig i rollen 
– han ER John Mogensen”

BT

HHHHH
”‘Så længe jeg lever’ er allerede en af årets bedste danske film”

Ordets Filmpodcast

HHHHH
”Triumf for Bornedal og Bjerg”

Folketidende

Den 16. marts klokken 20 
indtager rockanmelder 
Steffen Jungersen sce-
nen på Ishøj Kultur Café 

for at fortælle om et liv i 
musikkens tjeneste.

Han vil aftenen igennem 
tage afsæt i anekdoter om 

sine møder med nogle af 
musikhistoriens største le-
gender som Kiss, Metallica, 
Ozzy Osbourne, Steven Ty-

ler, Rolling Stones og vores 
egne Volbeat & D-A-D.

Billetter koster 100 kr. og 
kan købes på Billetlugen.dk 

eller i Kultur Café’ens billet-
salg på Ishøj Østergade 28. 

Rockhistorier i Ishøj Kultur Café 
Anmelder Steffen Jungersen besøger Ishøj med foredrag om rockens historie og hans eget liv i musikken tegn

Ishøj: Et forunderligt 
drømmelandskab udfol-
der sig lige nu i Arkens 
Kunstakse: Et seks meter 
højt oliventræ er vokset 
op af betongulvet, ved 
siden af er 45 natur-
tro klovne listet ind på 
strømpefødder for at tage 
et hvil og fra ovenlysvin-
duer strømmer lys ned i 
alle regnbuens farver. 

Det er Ugo Rondinones 
særudstilling ensomhedens 
sprog, der har transformeret 
museets største udstillings-

rum. Onsdag den 21. marts 
kl. 17.30 er der mulighed for 
at blive klogere på Rondino-
nes kunst og få et indblik i 
tilblivelsen af udstillingen. 
I et gratis foredrag fortæl-
ler museumsinspektør Naja 
Rasmussen om den aktuelle 
kunstner og om spændingen 
mellem det naturlige og una-
turlige, der løber som en rød 
tråd gennem Rondinones 
virke. Foredraget trækker 
også tråde til den klassiske 
kunsthistorie og ser nærme-
re på slægtskabet med den 

tyske romantik, naturalis-
men og hyperrealismens 
formsprog. Foredraget er 
gratis for gæster med entré 
til museet, men tilmelding 
er nødvendig til: rondino-
ne2103@arken.dk. 

Ensomhedens sprog kan 
opleves på Arken frem til 
den 30. december 2018. 

Foredrag om  
ensomhedens sprog
Museumsinspektør Naja Rasmussen fortæller om den 
schweziske kunstner, Ugo Rondinones, univers

Onsdag den 21. marts kl. 17.30 er der mulighed for at blive klogere på Rondinones kunst og få 
et indblik i tilblivelsen af udstillingen. Pressefoto: Anders Sune Berg



VI TAGER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

IRMA GREVE
GREVE STRANDVEJ 4A, 2670 GREVE

Helene

Butikschef

IRMA GREVE 
ÅBENT ALLE DAGE 9.00-20.00
Tilbuddene gælder fra onsdag den 14. marts t.o.m. søndag den 18. marts

OKSECULOTTER
1,0 - 1,5 kg

KALVEMØRBRAD
2 x 1,2 - 1,6 kg 
Pr. kg maks. 230,00

ØKOGISKE 
APPELSINER
1,5 kg. Røde eller almindelige
Pris pr. kg 13,33

20,-1 
N

ET

  

RICARICO PRESTIGE
6 x 75 cl. Italien. Pris pr. liter 77,78

350,-6 
FL

ASKER

 SPAR 
424,-

TÁ  2
OG FÅ DEN 
BILLIGSTE 
GRATIS

TÁ 2
OG FÅ DEN 
BILLIGSTE 
GRATIS

OSSOBUCO
Vælg mellem:  Kalveossobuco, 1.000 g. Pris pr. kg 65,00

Okseossobuco, 1.200 g. Pris pr. kg 54,16

65,-1 
PA

KKE

DET ER
BILLIGT

PRIS

UNDER

1/2

39,-PR
. S

TK.

 SPAR 
26,-

FILET ROYAL
125 gr.
Pris pr. kg. 312,-

STÆRKT 
 BEGRÆNSET 

PARTI


