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Gang i sjippetovene

» Læs mere på side 9

Strid om 
parkerings-
pladser
Beboerne omkring Risingevej i Val-
lensbæk frygter, at der snart sker 
et uheld ved det grønne område, 
hvor der er pres på parkeringsplad-
serne. Borgmester Henrik Rasmus-
sen (K) foreslår en løsning, som en 
borger ikke mener er tilstrækkelig.

Læs mere på side 10 og 11 På en tirsdag formiddag er der ikke mange biler at se på Risingevej, men i weekender, hvor solen skinner, kan der holde 
over 20 biler på den smalle villavej, fortæller Henrik Sørensen (til venstre) og Mathilde Harding (til højre), der begge bor på 

Risingevej. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vallensbæk: Lars Hansen er 
fratrådt som kommunaldirek-
tør efter gensidig aftale med 
kommunen.

Ny kommunaldirektør
Ishøj: Bredekærgård dannede 
i weekenden rammen om ar-
rangementet ”Det Grønne Is-
høj,” hvor der var noget for alle.

Sjov for alle
Ishøj: En 12.000 m2 stor 
grund, der ejes af Next, kan 
være på vej til at blive overta-
get af Ishøj Kommune.

Eftertragtet grund    

Mød os på
facebook

Greve Midtby Center · 2670 Greve · tlf. 43 60 13 00
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85,-

ENJOY
THE 

SALESALE
Find masser af 
favoritter til stærkt 
nedsatte priser.

SOMMERENS 
STORE UDSALG 
ER I FULD 
GANG!

GLÆD 
DIG TIL 

SOMMERENS 
BØRNEBILLET 

FRA 29/6

Det bli’r en god dag

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

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

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

Husk vores store udvalg i røgvarer
Fisk & skaldyr til Sankt Hans

Alle vores røgede fi sk og skaldyr bliver lavet på 
gammeldags maner i manuelle røgeovne.
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Ishøj: Lokalerne med 
erhvervsuddannelser 
på Vejlebrovej 45 i Ishøj 
kan være på vej til at 
blive overtaget af Ishøj 
Kommune. Ifølge avisens 
oplysninger har kom-
munen vist interesse for 
at overtage bygningen 
og leger med tanken om 
blandt andet at ombygge 
og indrette den til et nyt 
kommunalt rehabilite-
rings- og genoptrænings-
center.

Kommunen er i øjeblikket 
i dialog med uddannelsesin-
stitutionen Next om at købe 
grunden, hvis Next vælger 
at sælge den i forbindelse 
med en såkaldt optimering 
af deres to uddannelsesbyg-
ninger på Vejlebrovej 45 og 
65. 

- Vi er i en god dialog med 
dem for at se, om det kan 
hænge sammen. Det kom-
mer også an på prisen, siger 
Ishøjs borgmester, Ole Bjør-
storp (S).

Han forklarer, at det dre-
jer sig om en grund på cirka 
12.000 kvadratmeter, men 
slår samtidig fast, at der på 
nuværende tidspunkt ikke 
er nogen endelig aftale på 

plads.
- Hvis de ønsker at sælge 

det fra i Next, er det klart, 
vi vil gå ind og købe. Vi er 
ikke interesseret i, at en 
privatskole flytter ind, siger 
borgmesteren og uddyber, 
hvorfor han ser et potentiale 
i bygningen.

- Den er interessant, for-
di den kan opfylde mange 
kommunale funktioner, som 
ville blive dyrere, hvis vi 
skal bygge nye bygninger.

Hvis Next vælger at sæl-
ge, kan det blandt andet 
bane vejen for et nyt kom-
munalt rehabiliterings- og 
genoptræningscenter, som 
byrådet på sidste års budget 
afsatte 48 millioner kroner 
til at etablere. 

-Det er klart, der er store 
haller, der bliver tomme, og 
de kan indrettes til et re-
habiliteringscenter. Får vi 
en aftale med Next er det 
en klar mulighed, siger Ole 
Bjørstorp (S) og uddyber:

- I givet fald kan det løse 
alle vores lokaleproblemer. 
Jeg tænker genoptrænings-
center, det kan også være 
borgerservice, der skal flyt-
te og have mere plads, eller 
det kan være hjemmeplejen, 

der skal køre ud derfra. 
Også Poul Jørgensen 

(DF), der er formand for 
Teknik- og bygningsudval-
get i Ishøj Kommune, giver 

udtryk for, at kommunen 
er interesseret i bygningen. 
Han deler tanken om, at det 
på sigt kan huse et rehabili-
terings- og genoptrænings-
center.

- Vi er interesserede i, at 
den bygning bliver kommu-
nal bygningsmasse, siger 
han. 

”Optimering” i vente
Ole Heinager, adm. direktør 
for Next - Uddannelse Kø-
benhavn, vil over for avisen 
ikke kommentere på, om 
uddannelsesinstitutionen 
forhandler med Ishøj Kom-
mune om et salg af grunden 
på Vejlebrovej 45, men siger:

- Vi har en dialog med Is-
høj Kommune i forhold til 
vores bygninger på Vejlebro-
vej. Der er flere muligheder 
i spil, som vi gerne vil have 
belyst sammen med kom-
munen. 

Next udbyder forskellige 
ungdomsuddannelser i flere 
storkøbenhavnske kommu-
ner, men råder p.t. over for 
mange ledige kvadratmeter, 
fortæller Ole Heinager. Der-
for kigger de blandt andet 
på, hvor det giver mening 
at samle uddannelser og 
ombygge, som det eksempel-
vis er sket med det nye me-
diecampus, Next Nørrebro. 

Her har fotografuddannel-
sen, film- og tv-produktions-
uddannelsen samt teater-, 
event- og av-teknikeruddan-
nelsen, der alle tidligere lå i 
Kastrup, nemlig fået nye lo-
kaler. Udviklingen betyder 
dog også, at Next løbende 
vurderer på, hvilke grunde 
der kan sælges fra, lyder det 
fra direktøren. 

- Vi er altid ved at se på 
vores bygninger i forhold til 
at optimere, og lige nu er vi 
ved at se på, hvordan vi kan 
optimere vores to bygninger 
i Ishøj, siger han med hen-
visning til adressen med 
erhvervsuddannelser på 
Vejlebrovej 45 og bygningen 
på Vejlebrovej 65, hvor Syd-
kysten Gymnasiums tre 
gymnasieretninger sammen 
med flere Eux-uddannelser 
holder til.  

I dag kan man blandt fle-
re uddannelser uddanne sig 
til smed, murer, elektriker 
eller tømrer på Vejlebrovej 
45, og står det til den ad-
ministrerende direktør, så 
kommer der også fremad-
rettet til at være erhvervs-
uddannelser og gymnasier i 
NEXT-regi i Ishøj, men:

- Udbuddet kan jeg ikke 
sige noget om, det afhænger 
af, hvad der giver mening i 
lokalområdet. Det kan godt 
være, der sker ændringer i 
udbuddet, men der vil sta-
dig være erhvervsuddannel-
ser i Ishøj, siger han.

Dall

Uddannelsesbygning kan blive 
til genoptræningscenter
Ishøj Kommune er interesseret i at købe en 12.000 kvadratmeter stor grund af Next, som 
vil ”optimere” sine uddannelsesbygninger på Vejlebrovej      

Det er bygningen her på Vejlebrovej 45, der i dag huser erhvervsuddannelser i Next-regi, som 
Ishøj Kommune er interesseret i at købe, hvis Next beslutter sig for at sælge grunden. 

Arkivfoto: Anders Dall

Fordi du vil
•  Styrke fremmedsprog i uddannelses systemet
•  Have sprog som en central del af din uddannelse
•  Undervise i 3 sprogfag og vælge imellem fransk,  

tysk, engelsk, dansk eller som noget nyt i  
Danmark: SPANSK

Søg via kvote 1 senest 5. juli

Nyt i Roskilde fra 2018

Sprogprofil på  
læreruddannelsen

phabsalon.dk/sprogprofil

Hola!

Alt i reparationer og 
tilretninger også i skind.

Syning af hynder & puder.

Systuen
lyhnlåsen

tirsdag - torsdag 10 -17
fredag 10 -16  

man., lør. og søn. lukket
(kun åbent mandag på Ståvej 9,Odsherred)

Tune Center 7C  
4030 Tune

Tlf. 46 13 75 73
www.lyhnlaasen.dk

✂
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Lavendel
Lavandula a. ’Hidcote Blue’. 
2 liter potte.
Normalpris 49,95

Søgård 
havekrukke
Frostsikker. 
Rustik mokka terracotta.

Ø12xH12 cm

2995 
Potterose Infinity®

Kvalitetsplante med lang holdbarhed. 
Meget velegnet i havekrukken. 
10,5 cm potte.
Normalpris 39,95

Haverose
’Lise Nørgaard’. 
Buketrose.
4 liter potte.
Normalpris 119,-

25.- 
1/2 PRIS

25.- 
 SPAR 1495

99.- 
 SPAR 20.-

RosenfestivalRosenfestival
Kom til

Tilmeld dig vores nyhedsmail på 
plantorama.dk/nyhedsmail og få gode råd om roser 

hver måned. Så deltager du automatisk i konkurrencen.
Vi trækker 11 vindere (en for hvert center) 

i uge 27. Vinderne får direkte besked.

Konkurrence 
Vind et komplet rosenbed 

VÆRDI 2500.- 
plantorama.dk/nyhedsmail og få gode råd om roser 

hver måned. Så deltager du automatisk i konkurrencen.
Vi trækker 11 vindere (en for hvert center) 

Vind et komplet rosenbed

 Søndag 24. juni

Kl. 10.00-16.00
Kom og få gode råd og vejledning 
fra eksperterne. 
Se mere på plantorama.dk/rosensdag

Haverose
’Lise Nørgaard’. 
Buketrose.
4 liter potte.
Normalpris 119,-

249.- 
 SPAR 100.-

Rose opstammet
Fås i flere farver. 5 liter potte.
Normalpris 349,-

Ø16xH16 cm

4995

Ø23xH23 cm

7995

Ø30xH30 cm 

9995

på STORT UDVALG af store klassiske haveroser 
Mange udvalgte varianter. 4 liter potte. Normalpris op til 159,-

    SPAR 25% 

'Lavender'

'Willestrup''Morten Korch'

'Burgundy Ice'

Tilbuddene gælder fra onsdag den 20. juni til og med tirsdag den 26. juni
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Vallensbæk: En enig 
kommunalbestyrelse i 
Vallensbæk Kommune 
har på deres møde tors-
dag den 14. juni 2018 
tiltrådt en aftale om, at 
Lars Hansen fratræder 
efter gensidig aftale med 
Vallensbæk Kommune 
efter fem års ansættelse 
som kommunaldirektør. 

Sådan lød en kortfattet 
pressemeddelelse fra Val-

lensbæk Kommune torsdag 
formiddag. Pressemeddelel-
sen er underskrevet Henrik 
Rasmussen, borgmester 
(K), Søren Wiborg, 1. vice-
borgmester (S) og Kenneth 
Kristensen-Berth, gruppe-
formand for DF.

Borgmester Henrik Ras-
mussen kan ikke sige noget 
om, hvad der ligger til grund 
for den gensidige aftale, ud-
over at fratrædelsen er med 

øjeblikkelig virkning.
- Det er en gensidig afta-

le, som vi er blevet enige om. 
Og jeg kan ikke sige meget 
mere end det. Vi går i gang 
med at finde en ny kommu-
naldirektør med det samme, 
og jeg regner med, at vi har 
fundet en ny i løbet af som-
meren. Det satser jeg i hvert 
fald på, for vi er jo en kom-
mune med gang i den, så det 
vil vi gerne have på plads 

ret hurtigt.
Han fortæller, at nuvæ-

rende vicekommunaldirek-
tør Anette Lautsen er kon-
stitueret kommunaldirektør 
fra nu af og skal varetage 
opgaverne, indtil de ansæt-
ter en ny kommunaldirek-
tør.

- Indtil vi finder en ny kan 
Anette Laustsen sagtens 
varetage opgaverne. Hun er 
rigtig dygtig og har prøvet 

det før. Vi er helt trygge ved 
hende og de øvrige chefer, vi 
har i organisationen. Så det 
skal nok køre rigtig fint vi-
dere, uden at man kommer 
til mærke forskel på driften 
af kommunen i den periode.

fc

Vallensbæks kommunaldirektør stopper
Anette Laustsen er konstitueret kommunaldirektør og skal varetage opgaverne, indtil kommunen ansætter en 
ny kommunaldirektør

Lars Hansen stopper 
som kommunaldirektør i 

Vallensbæk.

Greve: De fleste oplever 
nok, at det kan være lidt 
svært med regnestykker-
ne eller retskrivningen i 
folkeskolen. 

Regeringen oprettede der-
for i fjor ’skolepuljen’, hvor 
Arenaskolen er en af de 121 
folkeskoler på landsplan 
med en stor andel af elever, 
der får under karakteren 4 i 

9.-klasseprøverne i dansk og 
matematik. Succeskriteriet 
er ligetil: Hjælp flere elever 
med at rykke sig fagligt og 
få en bonus.

På Arenaskolen tog de 
kontakt til virksomheden 
’Matematikfessor’, som til-
byder forskellige lærings-
redskaber, der kan være 
med til at hjælpe elever  

til bedre at forstå matema-
tik. 

Her blev der lavet en 
såkaldt ’gentleman ag-
greement’, som gik ud på, 
at virksomheden kun fik 
penge, hvis det lykkedes at 
rykke på karaktererne hos 
de elever, som fik laveste 
karakter. Ellers ville ’Mate-
matikfessor’ arbejde gratis. 
Samtidig blev det aftalt, 
at ’Matematikfessor’ også 
skulle hjælpe til med læ-
ringen i dansktimerne med 
hjælp udefra. 

Projektet betyder, at ele-
verne på de to ældste klas-
setrin i flere dansk- og ma-
tematiktimer har en ekstra 
lærer i 20 timer om ugen. 
Arenaskolen har netop fået 
de sidste karakterer fra 
dette års afgangsprøver i 
hus og kan konstatere, at 
den har formået at reducere  
antallet af elever, der får 
under 4 i snit i de bundne 

prøver i dansk og matema-
tik.

Økonomisk bonus
-Det er selvfølgelig med 
glæde og stolthed, at vi kan 
kigge tilbage på årets arbej-
de og se en dobbeltgevinst, 
både i form af, at vi har løf-
tet vores elevers karakter-
gennemsnit og samtidig, at 

vi har fået den økonomiske 
gevinst, siger skoleleder på 
Arenaskolen, Martin Frank 
Nielsen.

Bonussen lyder på 1,3 
millioner kroner, hvoraf 
’Matematikfessor’ får de 
500.000 kroner, fordi målet 
blev opfyldt. De resteren-
de penge tilgår skolen, som 
kan fortsætte og optimere 
den ekstraordinære indsats 
med fremadrettet at øge ka-
rakterniveauet på skolen.

Martin Frank Nielsen 
forklarer, at det med hjælp 
fra ’Matematikfessor’ har 
været muligt at lave diffe-

renceret undervisning, hvor 
klasserne er blevet delt op i 
to grupper, der har arbejdet 
på de samme ting på to for-
skellige niveauer.

I år har det vist sig, at der 
er kommet over fem procent 
færre, som har fået under 4 
i karakter. Næste år er må-
let, at tallet skal være 10 
procent, mens det efter tre 
år skal være 15 procent. Til 
det overvejer Arenaskolen, 
om den skal fortsætte sam-
arbejdet med ’Matematik-
fessor’. Sikkert er det, at det 
løftede faglige niveau kom-
mer alle til gode. 

- Det betyder sindssygt 
meget for eleverne, fordi 
de har bedre chancer for at 
komme igennem uddannel-
sesforløb, siger skolelederen, 
som understreger, at skolen 
i forvejen havde fokus på 
elever, der har svært ved at 
bestå eksamenerne. 

Spøhr

Arenaskolen får bonus for at løfte elever
 I samarbejde med Matematikfessor har de ældste elever forbedret sig i både dansk og matematik. Det bety-
der, at Arenaskolen får udbetalt 1,3 millioner kroner fra regeringens præmieordning

- Det er selvfølgelig med 
glæde og stolthed, at vi kan 
kigge tilbage på årets arbej-
de og se en dobbeltgevinst, 
både i form af, at vi har 
løftet vores elevers karakter-
gennemsnit og samtidig, at 
vi har fået den økonomiske 
gevinst, siger skoleleder på 
Arenaskolen, Martin Frank 
Nielsen. Privatfoto

Solrød og omegn

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

D I N  

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegra

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
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DIN 

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegra
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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 kære far, vor kære farfar,
svigerfar, bror og morbror

Flemming Fürst-Hansen
* 31. marts 1945

er pludselig taget fra os den 26. maj 2018

På familiens vegne

Claus og Lis

Bisættelsen finder sted fra Ledøje Kirke
torsdag den 21. juni kl. 11.00

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
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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

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

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
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Brille til 100 kr. inkluderer enkeltstyrkeglas (indeks 1,5), førpris 195-1295 kr. Brille til 450 kr. inkluderer standard flerstyrkeglas (indeks 1,5) førpris 995-2095 kr. Tilbuddet kan ikke kombineres med 2for1, 60+ 
eller andre tilbud og gælder indtil 12. august 2018. ©2018 Specsavers.

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

Ishøj: De mangler måske 
en sofa, en seng eller pot-
ter og pander. Men det 
kan være en dyr affære 
at flytte. 

Derfor opfordrer Røde 
Kors nu alle til at rydde op 
i boligen og donere møbler og 
køkkenting, som kan få nyt 
liv i et andet hjem. 

- Vi tager meget gerne 
imod alt, der kan gøre glæde 
hos de unge studerende, der 
snart har brug for nye ting 
til hjemmet, siger Carsten 
Fischer, der er frivillig leder 
af Røde Kors’ møbelbutik på 
Store Torv 2 i Ishøj.

Genbrug er et hit blandt 
danskere – især de unge. En 
analyse foretaget af Advice 
for Røde Kors viser, at unge 
mellem 18 og 35 år er dem, 
der går mest i genbrugsbu-
tikker. Og 2017 blev det hid-
til bedste år for genbrugsbu-
tikkerne i Røde Kors med et 
overskud på over 65 millio-
ner kr. Stigningen afspejler 
en voksende interesse for at 
aflevere og købe brugte ting. 
Røde Kors forventer, at især 
møbelsalget vil stige yderli-
gere op til studiestart.

- Vi får allerede mange 

fine møbler og genstande fra 
folk, men vi vil gerne mod-
tage endnu mere, så f lere 
unge har mulighed for at 
skabe sig et billigt og hyg-
geligt hjem. Lige nu mang-
ler vi især små klapborde, 
spiseborde og stole, så det 
vil vi rigtig gerne modtage 
mere af, fortæller Carsten 
Fischer.

Donationerne af brugte 
møbler er med til at gøre de 
studerendes hjem til deres 
helt eget og bidrager med 
både charme og sjæl, men 
det gavner også miljøet og 
mennesker, der har brug for 
hjælp.

- Når folk donorer møbler 
eller andre genstande i vores 
genbrugsbutikker, så gavner 
det på flere områder. De stu-
derende får mulighed for at 
købe unikke og SU-venlige 
møbler til deres nye bolig. 
Og pengene fra disse møbler 
gavner mennesker, der har 
brug for hjælp i Danmark og 
ude i verden. Det er bare su-
per for alle parter, siger ge-
neralsekretær i Røde Kors, 
Anders Ladekarl. 

Røde Kors i 
Ishøj mangler 
møbler til  
studiestart
Tusindvis af unge starter inden 
længe på et nyt studie og skal flyt-
te hjemmefra eller i ny bolig

Røde Kors i Ishøj opfordrer borgere til at donere deres gamle møbler, som kan få nyt liv blandt de studerende. Pressefoto

Brøndby: Torsdag den  
21. juni kl. 8 slår Rema 
1000 på hjørnet af Val-
lensbækvej og den ny om-
lagte Folemarksvej døre-
ne op til en åbningsfest. 

I spidsen for den nye butik 
står en erfaren købmand, 
Frank Viese, som ser frem 
til at byde byens handlende 
indenfor i en dynamisk og 
inspirerende butik.  

- Jeg glæder mig til at 
byde kunderne indenfor i 
den nye butik, og jeg håber, 
at mange vil komme forbi 
og hilse på på åbningsda-
gen. Vi gør i hvert fald klar 
til en stor fest med masser 
af knaldgode åbningstilbud 
og smagsprøver på en lang 
række varer i butikken. 
Man kan smage på alt fra 

pizzaer til engelske bøffer, 
fortæller købmand Frank 
Viese. 

På åbningsdagen vil køb-
manden dele røde roser ud 
til de første 200 kunder, der 
lægger vejen forbi butikken, 
og servere en kop kaffe til de 
formiddagstørstige.

Frank Viese er født i Dan-
mark, men opvokset i det 
sydvestlige Tyskland, hvor 
han har boet fra han var tre 
til han var 24 år gammel. 

Som 21-årig startede han 
sin karriere som elev i en 
tysk supermarkedskæde i 
Frankfurt, Schage und Fül-
lgrabe, og på ganske få år 
gik han fra at være elev til 
at være butikschef. Den stil-
ling har Frank Viese stort 
set holdt ved lige siden. 

Rema 1000 i 
Brøndby  
holder  
åbningsfest



Tilbuddene gælder mellem kl. 08 - 10 Tilbuddene gælder mellem kl. 10 - 12 Tilbuddene gælder mellem kl. 12 -14 Tilbuddene gælder mellem kl. 14 -16 Tilbuddene gælder mellem kl. 16 -18 Tilbuddene gælder mellem kl. 18 -21

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:

KØ-TILBUD 
Gælder fra kl. 8.00

Tilbuddene gælder kun torsdag 

d. 21. juni og i det angivne tidsrum
Glæd dig til en Vanvittig dag 

Tilbuddene gælder hele dagen
fra kl. 8.00 – 21.00

STÆRKT BEGRÆNSET ANTAL

KUN 
50 STK.

Pr. stk.

299,-
Pr. flaske

299,-
Pr. fl.

30,-

Roastbeef
Pr. ½ kg 
35,-

Änglamark 
papir

3 l. 
Änglamark 
mælk
Let, Mini, Skummet. 

Fuoco
Rosso, Bianco eller Rosato. 
Italiensk. 75 cl.

Danske jordbær
Vægt 350 g.

Coca Cola, Zero, Fanta
10 stk.

2 stk. Ferske Svinemørbrad

Faxe Kondi, Pepsi, Pepsi Max
BEMÆRK 2 l.

Max. 6 stk. pr. kunde

Max. 6 stk. pr. kunde

Rød Aalborg
70 cl.

½ svinekam
m/spæk 

ca. 2. – 2,2 kg

ALT 
FRUGT og 

GRØNT

Osso Buco
Ca. 1,5 kg (Frost)

Klovborg ost 
Min. 595 g

Entrecote
4 stk. 
Ca. 800 g

Roser Coop 
kartofler

Frost

ALT 
SPECIAL ØL

Carlsberg
30 x 33 cl. Excl. pant

Finca Milena Boks
3 l.

Grillbriketter

Vej 
Selv 
Slik

Cirkel kaffe
500 g

HUSK: Tilbuddene gælder kun torsdag d. 21. juli, i det angivne tidsrum og sålænge lager haves.

Oksefilet
4,5 – 5,0 kgKuglegrill

Ø 45 eller Ø 57

Canard Duchene 
Magnum
Før 599,-

Sunlolly frys-selv-is
Flere varianter. 

Normalpris 19,95

Coop grøntsager
Flere varianter. 

Max 10 pr. kunde.

AP Vin
Rød, hvid eller rosé. 
Italien. 75 cl. Frit valg

Frit valg

200,-
Spar op til 299,-

Pr. pose

5,-
Spar op til 11,95

10 stk.

10,-
Spar 20,-

Pr. Pose

5,-
Spar 9,95

-20%

-20%

-20%

Pr. 1/2 kg

35,-
5 pakker

90,-

Pr. 100 g

495

5 pakker

100,-

Pr. boks

89,-

Pr. bakke

10,-

24 x 33 cl.

65,-
Excl. pant

Pr. pakke

50,-

Pr. kasse

89,-

Pr. flaske

10,-

Pr. pakke

49,-

Pr. stk.

59,-
Pr. flaske

80,-
Kun

35,-
Pr. pakke

69,-

Pr. kasse

10,-
½ PRIS

Pr. stk.

15,-
Spar op til 15,85

6 flasker

189,-
Spar 230,70

Max. 6 stk. pr. kunde

Max. 1 kg pr. kunde

Max. 6 stk. pr. kunde

ALT VIN
-20%

Krydderboller fra Kohberg
10 stk.

Pr. pose

5,-

i SuperBrugsen Vallensbæk
Vanvittige tilbud

i SuperBrugsen Vallensbæk

SUPERBRUGSEN
VALLENSBÆK

Vallensbæk Stationstorv
Åbent Alle dage Kl. 8-21

STÆRKT BEGRÆNSET ANTAL

Coca Cola, Zero, Fanta
10 stk.

Vægt 500 g.

HUSK: Tilbuddende gælder kun torsdag d. 21 juni, i det angivne tidsrum og sålænge lager haves
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RUBRIKSERVICE

TRÆFÆLDNING

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

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

TRÆFÆLDNING
OG TOPKAPNING

samt hækklipning
Udføres af prof.

skovarbejder med
over 14 års erfaring.

Fuld forsikret, 
uforpligtende tilbud gives.

Ring til Lasse

Tlf. 6093 4535

Malerservice
20 års erfaring

Fantastisk 
malerarbejde 

udføres billigt og godt 
stort som småt.

25% til nye kunder
100% afdækning

Gratis tilbud gives. 
Ring venligst  

Tlf. 4177 7718

Pensioneret  
gartner
klipper hæk i Brøndby 
Str. Vallensbæk og Ishøj. 
Ring imellem 8.00-9.00 
52726352

REVISORER

MARKED

HÅNDVÆRK OG 
SERVICE

KØRESKOLER

KLINIKKER

HÅNDVÆRKERE TILLYKKE

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol

Vægttab og fobier
Eksamensangst, flyskræk

Hypnose
Tilbud 500 kr.

RAB registreret.
Angst, søvnløshed, 
 depression + mere.

27 års erfaring.
Kendt fra TV2

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

www.svenholst.dk

Kære Sarah
Rigtig hjertelig tillykke
med fødselsdagen.
18 år den 20. juni
KÆRLIG HILSEN
Poul og farmor

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

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

MØNTER KØBES
Bedre mønter, frimærker
guld&sølv, smykker, ure,
og diverse samleobjekter
købes. Gerne større
samlinger, restboer og
realisationer. Kommer i
hele landet. Se mere på:
www.odensefrimont.dk
Mobil: 20999520

Vi Udfører:
- Fugning af Murstensfacader
- Rengøring af Facade
- Udskiftning af Mursten
- Bekæmpelse af Murbier
- Pudsearbejde
- Flisearbejde

FACADERENOVERING
- Specialister i Murstensfacader -

RING OG FÅ ET GRATIS TILBUD!
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FACADERENOVERING
- Specialister i Murstensfacader -

RING OG FÅ ET GRATIS TILBUD!

Tlf.: 20 15 33 98
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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

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

ASK Køreskole
Bil/MC/Generhverv 

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

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

En dag i det 
grønne
I søndags dannede Bredekærgård 
rammen om arrangementet ”Det 
Grønne Ishøj,” som blandt andet 
bød på forskellige aktiviteter i form 
af musikunderholdning og dans 
både for børn og voksne

Efter at formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ishøj Kommune, Sengül Deniz (S), havde holdt åbningstalen, overtog Kalles 
Trommeshow scenen, og fik både voksne og børn til at klappe med. Foto: Steen Skovhus  

I løbet af dagen var der forskellige aktiviteter, man kunne prø-
ve. Foto: Steen Skovhus 
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Nyhed!
Danmarks 
højeste 
oktantal

Hvis du ikke 
vil nøjes...

Tank Oktan 100 på 41 udvalgte stationer i København og Nordsjælland.

Oktan 100 kan bruges til alle typer benzinmotorer, men er 
især velegnet til moderne motorer med direkte indsprøjtning, 
hvor det høje oktantal kan bidrage til en øget motoreffekt. 
Vælg oktan 100, hvis du ikke vil gå på kompromis. God tur.

Vallensbæk: Roser er 
sommerens fest med de 
dejligste dufte og farver. 
Det fejrer Plantorama i 
Vallensbæk.

Vind rosenbed og få gode 
råd om pasning og valg af 
roser til haven.

Sommeren er rosernes 
fest. De er på toppen med 
skønne farver og dejlige duf-
te, som kan nydes både dag 
og aften. Roser skaber som-
merstemning på altanen og 
terrassen. 

Krukkeroser er oppe i ti-
den. Det er populært at sæt-
te roser i de store krukker, 
og det er nemt.

- Roser er skønne, men det 
kan være svært at vælge, 
fordi mulighederne er man-
ge, siger centerchef Thomas 
Birkeslund, Plantorama og 
tilføjer:

- Søndag står roseneks-
perter klar fra kl. 10-16 
med gode råd og tips til valg 
af roser og pasning. Alle er 
velkommen til at spørge.En 
heldig vinder får et komplet 

rosenbed med roser, rosen-
jord og gødning til en værdi 
af 2.500 kroner.

Roser er taknemmelige. 
Sol, varme, vand og lidt pas-
ning med at beskære visne 
blade. Det er vejen til succes 
og til en smuk terrasse eller 
altan.

For eksempel Infinity, 
som er en tæt rose med fyl-
dige blomster. Ingrid Berg-
man er en kraftig rose med 
store velduftende, mørkerø-
de blomster.

Roser passer til enhver 
have og terrasse. Klatrero-
ser, mini roser, langstilkede, 
buskede roser er blot nogle 
af mulighederne.

Vælger du roser, der bliver 
60-100 cm høje, og som sæt-
ter nye blomster hele som-
meren igennem, er du sikker 
på en dejlig oplevelse.

Krukkeroser er oppe i ti-
den. På altanen og terrassen 
ser de godt ud. Med et tryl-
leslag vil krukkerne strutte 
af farve og sommerstem-
ning.

Gødning og vand er nøg-
len til flotte roser. Gødning 
skal de have to-tre gange 
i foråret. Har du roser, der 
blomstrer hele sommeren, 
skal de have gødning en sid-
ste gang her i juni. 

- Vælg roser efter farve og 
placering i haven. Klatre-
roser til en solrig mur med 
god plads. Foran huset el-
ler langs indkørslen kan de 
buskede roser skabe en god 
fylde, og de sætter mange 
blomster fra juni og langt 
ind i efteråret. Er man til at 
gå og hygge om sine roser, 
kan man vælge de ranke og 
lodret voksende roser. Det 
er bare at vælge mellem de 
mange muligheder og væl-
ge, om de skal være med 
kraftigt duftende kronblade, 
små sarte til store blomster 
og med stærk og klar farve, 
siger Thomas Birkeslund. 

Programmet for dagen og 
de mange tilbud på roser 
kan ses på www.plantora-
ma.dk/rosenfestival

Plantorama sætter  
fokus på roser
Havecenteret holder ”Rosens fest” søndag den 24. 
juni i Plantorama i Vallensbæk

Vallensbæk: Sommerbo-
gens fornemmeste opga-
ve er at fastholde børns 
lyst til at læse og dermed 
øve læsefærdighederne i 
den lange skoleferie. 

Konceptet er enkelt: Ind-
til den 25. august kan alle 
børn mellem 7 og 14 år an-
melde bøger og vinde præ-
mier. Der foregår masser af 
sjove læselyst-aktiviteter på 
bibliotekerne, og sidste år 
blev der lavet intet mindre 
end 15.093 anmeldelser over 
hele landet.

- Det bedste ved at vinde 
Sommerbogen var, at jeg fik 
en følelse af, at andre syn-
tes det er sejt, at man læser 
mange bøger og er god til at 
anmelde dem. Det var der-
for jeg deltog. Og så er præ-
mierne ret vilde, fortæller 
Siri Bennekou, som vandt 
kategorien ”Bedste skrevne 
anmeldelse 11-14 år” sidste 
år.

Støtter op 
I Vallensbæk bliver der også 
sat fuld fokus på at få vakt 

læselysten hos både store og 
små. 

Sommerbogen kommer 
som den perfekte opvarm-
ning i bibliotekets efter-
årsprogram, hvor der lan-
ceres en ny indsats for at 
få gang i læsningen på nye 
og sjove måder, blandet an-
det med en læsedyst og en 
læsemaraton. Derudover 
kommer der i Børnekultu-
rugen spot på den børne-
bogsforfatteren Lisa Aisato 
med blandt andet undervis-
ningsforløb og udstillinger.

Alle børn mellem 7 og 14, 
der læser og anmelder tre 
bøger, får en lille sommer-
gave af biblioteket. Man kan 
også vinde en biograftur for 
sin familie, og derudover 
kan man være med i den 
landsdækkende konkurren-
ce om at vinde en iPad og 
masser af bøger.

For at deltage i Sommer-
bogen skal man vælge tre 

bøger og anmelde dem på 
Biblo.dk, eller man kan hen-
te anmeldelsesblanketter 
på biblioteket. Anmeldelsen 
kan laves som tekst eller vi-
deo.

Sommerbogen handler 
om læselyst og om at motive-
re børnene til at fordybe sig 
i gode historier. Det handler 
også om at dele læseoplevel-
sen med andre børn og på 

den måde blive en del af et 
læsefællesskab, hvor man 
kan lade sig inspirere og få 
nye idéer til spændende fe-
rielæsning.

Bag Sommerbogen står 
landets folkebiblioteker og 
Biblo, som er bibliotekernes 
website for børn.

Børn i Vallensbæk læser løs i ferien
Hvert år deltager tusindvis af børn i Danmarks største læsekonkurrence, Sommerbogen, og nu går det løs igen 
i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Vallensbæk: Igen i år 
har der været afholdt 
sjippekonkurrence på 
tværs af 5. klasserne i 
Vallensbæk. En ihærdig 
5. klasse fra Egholmsko-
len vandt. 

Vi Sjipper foregår i et 
frikvarter på de tre skoler i 
Vallensbæk, hvor der bliver 
konkurreret i at sjippe i bue. 

I konkurrencerne kon-
kurrerer eleverne om, hvor 
mange gange, hver enkelt 
elev kan hoppe igennem 
sjippetorvet – først på ét 
ben, derefter ved at snurre 
rundt om sig selv og til sidst 

i freestyle-disciplinen. 
Den samlede vinder blev 

5.B fra Egholmskolen, som 
især brillerede i freesty-
le-delen. Der gives også 
point for holdånd, hepning 

og udklædning.
Det er andet år, der bliver 

afholdt Vi Sjipper på kom-
munens skoler.  

5.B vinder vi sjipper
Tre skoler i Vallensbæk har deltaget i konkurrencen

Den sam-
lede vinder 
blev 5.B fra 
Egholmskolen, 
som især bril-
lerede i freesty-
le-delen. Der 
gives også point 
for holdånd, 
hepning og 
udklædning.

Der er stor opbakning fra skolerne til den årlige sjippekonkurrence.
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Vallensbæk: Når solen 
skinner i weekenden, 
kan beboerne på Risin-
gevej i Vallensbæk til ti-
der opleve, at mere end 
20 biler holder parkeret 
på den smalle villavej. 
Vejen grænser nemlig op 
til det grønne område Ri-
singeparken med en til-
hørende legeplads, som 
ifølge beboerne er blevet 
et populært udflugtsmål 
for familier, der kommer 

kørende til området i bil.
Bilerne parkerer i begge 

sider af vejen og i et sving, 
hvilket går ud over tra-
fiksikkerheden, lyder ar-
gumentet fra beboerne og 
grundejerforeningen i om-
rådet. Det gælder særligt for 
de bløde trafikanter, fortæl-
ler de.

- Jeg er simpelthen så be-
kymret for, at nogen bliver 
kørt over. Det er min frygt, 
fordi der ikke er noget fortov 

mellem parken og vejen, og 
jeg tror ikke, at børnene er 
klar over, at der kan ske no-
get her, da de kommer inde 
fra et fredeligt areal. Jeg 
gruer for den dag, hvor det 
går galt. Vi bor lige i orka-
nens øje, fortæller Mathilde 
Harding, der bor på Risin-
gevej og sammen med en 
gruppe andre beboere har 
efterspurgt en løsning hos 
kommunen.

Men den løsning, som 
kommunalbestyrelsen har 
vedtaget, er de langt fra til-
fredse med. Her har et fler-
tal bestående af De Konser-
vative vedtaget til en start 
at lave fem længdeparke-
ringsplads langs nordsiden 
af Risingevej med en tidsbe-
grænsning på tre timer. 

- Det er tåbeligt at bruge 
offentlige midler på det, for-
di det kommer slet ikke til 
at være nok, siger Mathilde 
Harding og uddyber:

- Vi vil gerne gøre kommu-
nen opmærksom på, at de 
har etableret et fællesareal 
her, og vil man gerne have, 
at det skal være lækkert og 
godt, bliver man også nødt 
til at tænke over populari-

teten. Det er blevet et popu-
lært område, og det skaber 
nogle nye problemer.

Park eller parkering?
Beboerne var selv fortalere 
for at lave et rundt parke-
ringsareal inde i selve Risin-
geparken med plads til 15 
biler og med ind- og udkørsel 
til Vejlegårdsvej. Men denne 
løsning faldt ikke i god jord 
hos det konservative flertal.

- Vi har netop brugt man-
ge penge på at sikre, at bi-
ler ikke kommer ind på det 
grønne areal, og det er rigtig 
dejligt, at det bliver brugt. 
Så skal vi ikke lave det om 
til en parkeringsplads, for-
klarer borgmester Henrik 
Rasmussen (K), der kalder 
kommunalbestyrelsens be-
slutning for det rigtige for 
hele Vallensbæk.

Han anerkender, at der 
kan være mange biler, som 
parkerer på Risingevej - 
hvor han i øvrigt selv har 
boet - men han mener ikke, 
at problemet er kommet med 
legepladsen, som blev reno-
veret i 2015. Tværtimod ved 
man, når man køber hus på 
Risingevej, at det er sådan, 

forholdene er, argumenterer 
han.

- Trafikken er der, hvor 
den altid har været. Vi vil 
gerne skabe bedre forhold 
for dem, der bor på Risinge-
vej, og det er derfor, vi gør 
det (etablerer nye p-pladser, 
red.). Omvendt kan man 
sige, at når vi ikke laver fle-
re, end vi gør, er det også af 
respekt for dem, der bor der, 

fordi vi har erfaring med, 
at når vi laver parkerings-
lommer, bliver de desværre 
brugt hver evigt eneste af-
ten til parkering af mini-
vans osv., siger borgmeste-
ren.

Beboergruppen på Risin-
gevej hæfter sig ved, at også 
de fem længdeparkerings-
pladser vil gøre et indhug i 
det grønne område, men der 

- Jeg gruer for den dag, 
hvor det går galt
Beboere på Risingevej og flertallet i kommunalbestyrelsen er uenige om, 
hvad der er den bedste løsning på parkeringsproblemerne på vejen

Det er især sikkerheden for de bløde trafikanter, som bekymrer Henrik Sørensen (til venstre) og Mathilde Harding (til højre). De havde 
fortrukket, at man etablerede et parkeringsanlæg i Risingeparken med ind- og udkørsel til Vejlegårdsvej frem for fem længdeparke-
ringspladser på Risingevej, hvor de begge bor. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Beboere på Risingevej føler ikke, at deres argumenter er ble-
vet hørt i spørgsmålet om de nye parkeringspladser, som skal 
etableres ved Risingevej. Her har et flertal i kommunalbesty-
relsen vedtaget, at der skal etableres fem længdeparkerings-
pladser på nordsiden af vejen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Sæt lyd på  
sommeren!

RING
70 230 560

GRATIS 
HØRETEST

PRØV ET MIKRO-HØREAPPARAT  
GRATIS I 30 DAGE
Bølgeskvulp, fuglesang og legende børn. Med et mikro- 
høreapparat får du alle sommerens lyde med - også 
lyden af små fødder! Lige nu kan du prøve vores nyeste 
trådløse apparater gratis i 30 dage, så du i ro og mag kan 
opleve fordelene. Hos os kan du føle dig tryg. Vi tager 
altid udgangspunkt i netop dine behov og har sammensat 
løsninger, der betyder, at du aldrig skal bekymre dig om 
din hørelse igen. 

Ring i dag på 70 230 560 og bestil tid til en høretest. 
Find dit lokale Dansk HøreCenter på www.dkhc.dk

Vær med til at fejre livet, mindes dem vi har mistet, og giv støtte 
og håb til dem der kæmper mod kræft ... 

OBS!
I år har vi også 

armbånd
 i børnestørrelse.
 Begrænset antal.

Fåes kun hos
Sydkysten

Køb et armbånd og støt 
Stafet For Livet Greve

20,-
Kan købes hos
•  Sydkysten
•  Kop & Kande, Greve
•  Guldsmeden, Greve
•  GreveSolrøderhverv, Greve
•  Frisør Herbst, Karlslunde

MobilePay
Stafet Greve
48803

OVERSKUDDET GÅR TIL STAFET FOR LIVET
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er ifølge Henrik Rasmussen 
en væsentlig forskel på, hvor 
stort indgrebet er.

- Det er jo en busk, man 
rydder (ved at etablere de 
fem længdeparkeringsplad-
ser, red.), i forhold til at man 
skal køre biler ind over en 
cykelsti ude på Vejlegårds-
vej og rydde et område, som 
er taget fra et rekreativt 
areal, (ved at lave det run-
de parkeringsanlæg, red.), 
siger han.

Sydkysten har været i 
kontakt med Center for Tek-
nik, som oplyser, at de fem 
længdeparkeringspladser, 
som vil ligge i forlængelse 
af hinanden, ventes at op-
tage cirka 70 kvadratmeter. 
Parkeringspladserne bliver 
etableret delvist på vejareal 
langs kørebanen og delvist 
på et lille stykke af grunden 
ved Risingeparken. Til sam-
menligning ville det runde 
parkeringsanlæg med plads 
til 15 biler have optaget cir-
ka 410 kvadratmeter i Ri-
singeparken og ført til fæld-
ning af to små birketræer 
og en lille taks samt noget 
buskads. Der er også risiko 
for, at de fem længdeparke-
ringspladser vil kræve, at 
der skal fældes træer, men 
da det endnu ikke er beslut-
tet, præcis hvor parkerings-
pladserne skal ligge, vides 
det ikke med sikkerhed.

Center for Teknik oplyser 
desuden, at det fortsat vil 
være muligt at parkere på 
resten af Risingevej, når de 
fem længdeparkeringsplad-
ser er etableret.

Uenige om sikkerhed
Tilbage på Risingevej står 
beboergruppen med følel-
sen af ikke at være kom-
met nærmere en løsning på 
parkeringsproblemet. De 
undrer sig over, at diskussi-
onen går på grønne områder 
frem for sikkerhed.

- Jeg er flytekniker og har 
arbejdet med sikkerhed i 
33 år. Inden for f lyteknik-
ken skal vi forudse proble-
met, inden det opstår, og 
det gør man ikke her. Her 
laver man problemet, og så 
ser vi, hvad der sker. Det 

er fuldstændig stik modsat 
min tankegang. Hvorfor 
ikke prøve at forebygge det 
i stedet for at vente, til der 
kommer lig på bordet, siger 
Henrik Sørensen, en anden 
beboer på Risingevej og re-
præsentant fra Grundejer-
foreningen Geddeholmen, 
som organiserer 25 husstan-
de i området.

Beboerne hæfter sig sær-
ligt ved, at Center for Tek-
nik indstillede det runde 
parkeringsanlæg til god-
kendelse, fordi både forvalt-
ningen og grundejerforenin-
gerne vurderede, at det ville 
være den bedste løsning, da 
den er mest trafiksikker. 
Her skal det måske bemær-
kes, at det var,dengang ud-
gangspunktet var at lave 15 
parkeringspladser frem for 
fem.

Samtidig fremhæver be-
boerne, at både Socialdemo-
kratiet og Dansk Folkeparti 
stemte for forvaltningens 
indstilling blandt andet med 
den begrundelse, at indkør-
sel fra Vejlegårdsvej ville 
være en mere forsvarlig løs-
ning.

Borgmester Henrik Ras-
mussen anerkender dog 
ikke, at det runde parke-
ringsanlæg nødvendigvis er 
det mest trafiksikre.

- Det er klart, at det er det 
mest trafiksikre for dem, 
som bor lige der, men det er 
da ikke sikkert, at det er for 
de børn, der er inde at lege, 
siger han og fortsætter:

- Lige nu har vi faktisk la-
vet et areal, hvor der er en 
græsplæne, og her må børn 
lege, og der må ikke være 
biler overhovedet. Jeg skal 
ikke have biler ind på den 
græsplæne, siger borgme-
steren, der samtidig mener, 
at de mange parkerede biler 
har en hastighedsnedsæt-
tende effekt på de gennem-
kørende bilister, hvilket er 
til gavn for trafiksikkerhe-
den.

I første parket
Fra sin matrikel på Risin-
gevej, hvor han har boet i 
27 år, har beboer Henrik 
Sørensen set f lere færd-

selsuheld, fortæller han. 
Blandt andet har han ople-
vet, at en cyklist blev ramt 
af en bil. Endnu er det ikke 
sket i forbindelse med de 
mange parkerede biler, men 
han og Mathilde Harding er 
sikre på, at det er et spørgs-
mål om tid, før nogen kom-
mer galt afsted.

- Den dag, det sker, må 
der sidde nogen med en vir-
kelig dårlig smag i munden. 
Jeg er overbevist om, at der 
sker noget på et eller andet 
tidspunkt, siger Mathilde 
Harding, mens Henrik Sø-
rensen tilføjer:

- Det er jo altid os, der 
skal ud og samle dem op. Vi 
ligger lige i første parket.

jv

Det er især sikkerheden for de bløde trafikanter, som bekymrer Henrik Sørensen (til venstre) og Mathilde Harding (til højre). De havde 
fortrukket, at man etablerede et parkeringsanlæg i Risingeparken med ind- og udkørsel til Vejlegårdsvej frem for fem længdeparke-
ringspladser på Risingevej, hvor de begge bor. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Beboerne på Risingevej ople-
ver, at der især er mange, der 

parkerer på vejen i weeken-
der med godt vejr. Billedet 

her er taget af beboerne på en 
dag med parkeringstræng-

sel. Privatfoto

   

 MOSEDE FORT
Museet har aftenåbent.

KUN denne ene dag i året: 
Byt din museumsbillet 

til et årskort.
Helstegt pattegris 

i fortgården fra kl. 18.
mosedefort.dk

fortet-restaurant.dk

12.00 Tivoliland og kræmmermarked åbner
20.00 Wild Wax Combo – 50’er rockabilly partyband spiller op
21.15 Båltale ved formand for Kultur- og Fritidsudvalget,  
 byrådsmedlem Anne Marie Lyduch
21.30 Bålet tændes og Mie Rasmussen fra Den Musiske Skole   
 synger for til midsommervisen
21.45 Wild Wax Combo fortsætter festen
Festfyrværkeriet ‘Slaget ved Mosede Fort’ – når mørket falder på  
Til slut Wild Wax Combo lukker og slukker med et brag af en fest

MIDSOMMERFEST FOR HELE FAMILIEN 
I DANMARKS SKØNNESTE OMGIVELSER

LØRDAG 23. JUNI

TIVOLILAND OG KRÆMMERMARKED 
Fredag fra kl. 16 · Lørdag fra kl. 12
GRATIS parkering og adgang alle dage

Design: M
ette Secher

Greve Kommune 

2018

NYT!!! 
Tivoliland kommer  

med endnu flere 
forlystelser i 2018

Fredag fra kl. 16 · Lørdag fra kl. 12
 parkering og adgang alle dage

Bål og 
fyrværkeri 
kun hvis 

afbrændingsforbud 
ophæves



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.

MATAS WAVES. TILBUDDET GÆLDER 21. JUNI - 4. JULI.MATAS WAVES. TILBUDDET GÆLDER 21. JUNI - 4. JULI.

9995

9995

ALLE  
MATAS SOLSTRIBER

KØB 2 - SPAR

30%
TILBUDDET GÆLDER IKKE  

SOLLOTION 150 ML

9995
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V/Stof2000 • Over Bølgen 33A • 2670 Greve • Tlf. 30 35 87 57 
www.loppeboelgen.dk • Gode P-forhold • Gratis Parkering

Vi ses i Loppebølgen
Følg os på Facebook og deltag 
i vores konkurrencer

UNIK MULIGHED I SOMMERHEDEN

START NU - BETAL FØRST NÅR DU STOPPER*
BOOK 1 KOMBISTAND ELLER 1 BØRNESTAND

2 UGER FOR 350,- 4 UGER FOR 690,- (*max 12 uger)

Loppebølgen ønsker alle en herlig sommer! Book 

med opstart 

senest 1. juli

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

GIV EN GAVE DER ALDRIG SKAL BYTTES
Køb et gavekort til WAVES i informationen eller på wavesgavekort.dk


