
» »»2 8 10

Uge  37 • 52. årgang tirsdag den 11. september 2018 • NORD

» Læs mere på side 5

Letbane-
projektet 
sættes i gang 
Arbejdet med at gøre klar til etable-
ringen af letbanen har været i gang 
i Ishøj siden juni, og i løbet af efter-
året begynder letbane-projektet at 
tage form flere steder på stræknin-
gen mellem Lyngby og Ishøj. 

Læs mere på side 3

Sådan kommer letbane-stationen i Ishøj til at se ud, når letbanen er færdig i 2025. Visualisering: Ishøj Kommune  

Nyt i den lokale debat

Vallensbæk: Har du lyst til at 
prøve noget nyt og få rørt krop-
pen? Så er motionsfloorball må-
ske noget for dig.

Aktiv med floorball
Ishøj: Spørgsmålene var man-
ge, da 1.g-eleverne mødte 11 
tidligere elever til karrieredag 
på Sydkysten Gymnasium.

Karrieredag i Ishøj
Vallensbæk: Søndagens dejli-
ge sensommervejr lokkede over 
1.000 mennesker til Vallens-
bæk Mose.

Mosens Dag blev fejret

Prøv en af vores lækre spisesteder 
eller tag en tur i biografen.

ENJOY 
DINNER 

AND A MOVIE

ENJOY 
DINNER DINNER 

AND A MOVIEAND A MOVIE
DINNER DINNER 

ENJOY ENJOY 
DINNER DINNER 

Stressless® London lænestol
Høj model monteret med sort blødt okselæder i dessin Paloma. Flot og 
elegant højt stel i krom, med BalanceAdapt TM. Trinløs glidefunktion og fl ytbar 
nakkestøtte. Normalpris 14.090,- Fodskammel. Normalpris 4.170,- NU 3.499,-

Stressless® London 
lænestol

 NU 11.999,-
      SPAR  2.091     

Industridalen 4 · 2635 Ishøj
Tlf.: 32 62 60 94
www.wengberg.dk/ishøj

. Normalpris 4.170,- 

Mandag - fredag   10.00-18.00
Lørdag 10.00-16.00
Åbent hver søndag 10.00-16.00

HUSK AT VI LEVERER DINE NYE MØBLER I EGNE BILER! 

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

CREME FRAICHE 
GRAND OPENING
SPAR 25% PÅ 
ALT I BUTIKKEN*
Fredag den 14. september kl. 10 genåbner Creme Fraiche i 
nye � otte lokaler i Ishøj By Center.  
Kom til Grand Opening, se alle de nye e� erårsstyles og 
spar 25% på alt i butikken*.

*tilbuddet gælder ikke på SPOT- og gadevarer.

Det bli’r en god dag

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

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

En røget makrel
+ 3 nyrøget sild....................... kr. 60,-
Tilbuddet gælder fra tirsdag den 11. september t.o.m. søndag den 16. september

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

Åbningstider: Mandag: Lukket  
Tirsdag-fredag: 10.00-17.30  Lørdag-søndag 10.00-15.00
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Vallensbæk: Med et or-
dentligt spring op ad li-
sten i DI’s undersøgelse, 
Lokalt Erhvervsklima 
2018, er Vallensbæk nu 
med i den bedste tredje-
del af danske kommuner 
med et godt erhvervskli-
ma. I årets undersøgelse 
rykker Vallensbæk hele 
31 pladser frem til en 
placering som nummer 
26. Det bedste resultat, 
kommunen har opnået i 
otte år.

Lokalt Erhvervsklima 

er baseret på 51 statistiske 
parametre og svar fra godt 
7700 virksomheder. Val-
lensbæk går frem over hele 
linjen inden for stort set alle 
kategorier. Virksomhederne 
er dog særligt begejstret for 
kommunens infrastruktur. 
I den kategori bliver Val-
lensbæk vurderet som Dan-
marks bedste.

- Det er let at komme til 
og fra arbejde i Vallensbæk 
Kommune. Der er nem og 
hurtig adgang for bilister og 
pendlere via Køge Bugt Mo-

torvejen, Holbækmotorvejen 
og S-tog på Køge Bugt-lin-
jen. I 2023 vil Vallensbæk 
også have to stationer med 
Letbanen. Der hersker der-
for særdeles gode transport-
forhold for virksomhedernes 
medarbejdere. I en tid med 
massive trængselsproble-
mer i hovedstadsområdet 
kan det også være med til 
at få nye virksomheder til 
at etablere sig i kommunen. 
Derfor vil jeg på det kraftig-
ste opfodre de øvrige kom-
muner i hovedstadsområdet 

til også at investere og satse 
på infrastrukturen, siger 
DI Hovedstadens formand, 
Poul Skadhede.

Vestegnens bedste er-
hvervskommune - når man 
spørger virksomhederne - er 
dog stadig Høje-Taastrup 
Kommune. Helt generelt er 
kommunerne på Vestegnen 
lavere placeret end van-
ligt, og DI Hovedstadens 
formand, Poul Skadhede, 
ærgrer sig over, at erhvervs-
klimaet på Vestegnen bliver 
vurderet så lavt. Kommuner 

og virksomheder har en fæl-
les interesse i, at forholdene 
for de private virksomheder 
er så attraktive som muligt.   

- Når det går godt for de 
lokale virksomheder, så 
smitter det af på kommune-
kassen. Vækst og arbejds-
pladser i kommunen giver 
råd til velfærd som bedre æl-
drepleje og flere pædagoger 
i børnehaverne, siger Poul 
Skadhede.

Vallensbæk er hovedstadens  
erhvervs-højdespringer
I undersøgelse om erhvervsklima rykker kommunen 31 pladser frem til nummer 26 og  
bliver vurderet som landets bedste, når det kommer til infrastruktur

Vallensbæk: Mosens Dag 
markerede starten på 
Vestegnens Kulturuge i 
Vallensbæk, og flere end 
1000 deltog. De gik ikke 
forgæves – dagen bød 
på en masse spændende 
tilbud og aktiviteter for 
både børn og voksne. 

Jan Høgskilde (C), for-
mand for Teknik- og Miljø-
udvalget i Vallensbæk, bød 
alle velkomne i solskinnet, 
og så kunne løbeklubben 
ALOTs motionsløb skydes i 
gang. 

Herefter åbnede de man-
ge boder. Børnene kunne 
lave deres egen fuglekasse 
sammen med Danmarks 
Nauturfredningsforening, 
og lige ved siden af kunne de 
lave gevirsmykker sammen 
med Bækkehusets natur-
konsulent. 

Seniorhuset Korsagergård 
inviterede til snapsesmag-
ning og kunsthåndværk, 
og i teltet med Vallensbæks 
Kunstnergruppe kunne 
man være med til at male 
et farvestrålende fællesma-

leri. Madborgerskabs san-
seværksted var populært – 
her kunne man udfordre sin 
smags- og følesans, og hos 
Vallensbæk Modelskibsklub 
kunne man både se deres 
flotte udstilling og sejle med 
deres modelskibe.

HOFOR havde opstillet 
en vandforhindringsbane, 

og her kunne man bl.a. bli-
ve bevidst om, hvordan man 
passer på vores vandresur-
ser, og Vallensbæk Kommu-
ne oplyste gæsterne om de 
mange gode sundhedstilbud, 
de har på hylden.

Nede ved søbredden var 
der mulighed for at låne en 
kano og nyde den smukke 

natur fra vandet, og der blev 
fisket inde fra bredden.

Musi k a n lægget  blev 
tændt, og så kom folk i alle 
aldre ud på plænen, hvor der 
blev undervist i zumba. Igen 
i år stod børnene i kø til Ri-
decentrets ponyridning, og 
der var også en spændende 
opvisning i, hvordan to få-
rehunde kan styre en hel 
fåreflok.

Dagens store ti l løbs-
stykke var fejr ingen af 
træskulpturen Lille Tildes 
fødselsdag. Den store kæm-
pe, som kunstneren Tho-
mas Dambo skabte for to 
år siden, bød på kage, juice 
og sang, og minsandten om 
den ikke også var i stand til 
at snakke med børnene med 
sin rare dybe stemme. Der 
var pyntet op med f lag og 
balloner, og der var ca. 200 
gæster til fødselsdagen.

Duften af grillede pølser 
og kalvesteg på pladsen fri-
stede de mange gæster. Det 
var Vallensbæk Moses med-
arbejdere, som havde tændt 
for grillen, og de havde godt 
gang i serveringen af både 
mad og drikke.

Alt i alt var Mosens Dag 
igen en dejlig dag i naturen 
for hele familien.

Mosens Dag 
med sjov  
og sang
Søndagens dejlige sensommervejr 
lokkede over 1.000 mennesker til 
Vallensbæk Mose

Sensommervejret lokkede over 1.000 mennesker til Vallensbæk Mose. Foto: Nicky Persson

Mosens Dag i Vallensbæk.
Foto: Nicky Persson
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Hos Dansk HøreCenter får du markedets grundigste 
undersøgelsesforløb, tilpassede kvalitetshøreapparater 
og høj personlig service til fast lav pris pr./md. Og vi 
sender dig ikke bare ud ad døren med et ”farvel og 
tak”. Vores service fortsætter, lige så længe du har 
behov for det. For det kræver meget mere end et 
høreapparat at høre godt.

Find dit lokale Dansk HøreCenter på www.dkhc.dk 
eller ring til os på 70 230 560

”JEG FIK EN 
RIGTIG GOD 

OPLEVELSE OG  
FANTASTISK 

SERVICE”
Allan Bo Christensen,

høreapparatbruger

PRØV GRATIS
I 30 DAGE

RING
70 230 560Dansk HøreCenter er din 

garanti for fuld tryghed

Dagsprogram:
• Dag 1: Udrejse
•  Dag 2: Udflugt til den berømte dragegrotte 

med underjordisk sø i Porto Christo 
Besøg på perlefabrik i Manacor

•  Dag 3: Med appelsin-veterantoget til Palma. 
Vandring i Palmas gamle bydel samt besøg i 
den flotte La Seu katedral

•  Dag 4: Udflugt til Maciá Batle vingård (inkl. 
vinsmagning) med stop i vinmarkerne og i oli-
ventræ plantage samt besøg på mandelfabrik

•  Dag 5: Fri til egen disposition
•  Dag 6: Udflugt til de smukke bjergbyer Deià 

og Valldemossa samt besøg på Chopin museet 
i Karteuserklosteret

•  Dag 7: Fri til egen disposition
•  Dag 8: Hjemrejse

Prisen inkluderer:
•  Transport fra Ishøj til  

Københavns lufthavn t/r
•  Direkte fly fra Kastrup til Palma de 

Mallorca t/r (flyvetid ca. 3 timer)
• Alle skatter og afgifter
•  Transport fra Palma lufthavn  

til hotellet t/r
•  7 x overnatninger på 3-stjernet hotel  

i Port Sòller i delt dobbeltværelse
• Halvpension på hotellet  
  (morgen- og aftensmad)
• 4 udflugter inkl. entréer
•  4 x frokost i forbindelse  

med udflugter
• Dansk rejseleder

Tlf. 27 31 37 05
info@bellarejser.dk
BELLA REJSER ApS - Medlem af Rejsegarantifonden, reg.nr. 2928

Se udførligt rejseprogram her: 

www.bellarejser.dk
- eller ring eller skriv efter brochure:

Rejser

Rejsetilbud til alle friske pensionister i Ishøj kommune 

Sensommer på Mallorca
16.-23. oktober 2018               i Port Sóller

med udflugter
• Dansk rejseleder

BELLA REJSER ApS - Medlem af Rejsegarantifonden, reg.nr. 2928

Deltagerpris:

kr. 7.995,-
pr. person.

(enkeltværelsestillæg
kr. 1350,-)

Ishøj: Selv om det først er 
i 2025, at letbanen kom-
mer til at køre mellem 
Lyngby og Ishøj, er ar-
bejdet med at gøre klar 
til byggeriet gået i gang 
i Ishøj. 
  Siden juni har Ishøj For-
syning været i jorden på 
letbane-strækningen for at 
omlægge vand- og spilde-
vandsledninger, og i løbet af 
efteråret kan man for alvor 
se, at projektet langs Ring 3 
begynder at tage form, oply-
ser Ishøj kommune i en pres-
semeddelelse. 

I Glostrup skal der opføres 
et kontrol- og vedligeholdel-
sescenter, hvorfra letbanen 
skal styres, og hvor tog kan 
rengøres og vedligeholdes. 
Og i Brøndby begynder ar-
bejdet med at anlægge en 
stibro over Ringstedbanen, 
og ved Buddinge Station ta-
ges der fat på at bygge en ny 
fodgængertunnel.

På sin vej vil letbanen 
binde seks S-togs-linjer 
sammen på tværs af hoved-
staden, og den kommer til at 
køre gennem ni kommuner – 
heriblandt tre i Sydkystens 
område: Brøndby, Vallens-
bæk og Ishøj.

- Vi glæder os til at tage 
fat på byggeriet af Hovedsta-
dens Letbane, som vil løfte 
infrastrukturen og udvikle 
områderne langs letbanen. 
Men inden vi kan få glæde 

af letbanen, skal den bygges, 
og vi ved, at det kan medfø-
re gener for borgerne, lyder 
det i pressemeddelelsen fra 
projektdirektør Patrik Mag-

nusson fra Hovedstadens 
Letbane.

Anlægsarbejdet vil sær-
ligt kunne mærkes hos tra-
fikanterne på langs og tværs 

af Ring 3. I den forbindelse 
oplyser Ishøj Kommune, at 
kommunerne langs stræk-
ningen og Vejdirektoratet 
har indgået et samarbejde 

med det formål at give tra-
fikanterne kendskab til tra-
fiksituationen i forbindelse 
med byggeriet. 

Den information kan tra-

fikanterne blandt andet få 
via Vejdirektoratets kana-
ler på Trafikinfo.dk, appen 
Trafikinfo, appen Trafikken 
Hovedstaden. 

Letbaneprojekt letter 
Forberedelserne til at bygge Hovedstadens letbane er gået i gang i Ishøj

I Ishøj har Ishøj Forsyning siden juni været i gang med at gøre klar til letbanen.  
Her er det omlægning af vandledning ved Ishøj Stationsvej. Foto: Ishøj Kommune
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Greve: Lørdag den 8. sep-
tember blev der kåret 
en ny Danmarksmester 
i brætspillet othello. Det 
blev Karsten Feldborg 
fra Greve Othello For-
ening. På anden- og tred-
jepladserne kom hen-
holdsvis Mathias Linde 
og Erik Lund Jensen.

- Othello er et brætspil, 
som har meget simple reg-
ler, men samtidig meget høj 
kompleksitet. Man kan sige, 
at det har dams enkelhed og 
samtidig er lige så avance-
ret som skak. Derfor er dets 
motto: “det tager et minut at 
lære reglerne, men resten af 
livet at mestre” (”a minute 
to learn – and a life time to 
master”). Det er derfor et 
godt ”begynderspil”, fordi 
man kan komme hurtigt i 
gang og blive god, lyder det 
i en mail til avisen fra Greve 
Othello Forening.

Jens Aagaard-Hansen, 
formand for Greve Othello 
Forening, siger:

- Othello er verdens bed-
ste spil. Det er så let at gå 
til, og på 20 minutter kan 
man blive meget bedre end 
da man startede. Men sam-

tidig bliver man aldrig fær-
dig med at lære nye finesser, 
finter og fiduser.

Othello kendes også under 
andre navne så som ”rever-
si” og ”nat og dag.” 

Greve Othello Forening 
fortæller, at foreningen af 
historiske grunde er tyng-
depunktet for othellospillet 
i Danmark med medlem-
mer, som ofte har været 
Danmarksmestre, nordiske 
mestre og haft topplacerin-
ger ved VM. Desuden har 
juniorspillerne fra Greve 
også fået en dominerende 
position. For to år i træk er 
U15-danmarksmesteren 
således kommet fra Greve. 
I år afholdes VM i Prag i 
Tjekkiet, og også der vil Gre-
ve Othello Forening være 
stærkt repræsenteret.

Greve Othello Forening 
holder til i Aktivhuset, Ols-
bæk Strandvej 43, 2670 Gre-
ve. 

Både børn og voksne er 
velkomne. De almindeli-
ge klubaftener er manda-
ge fra klokken 19. Kon-
ta kt  for ma nden:  Jens 
Aagaard-Hansen, telefon 
3030 1258.

Ny dansk  
mester i 
othello 
Karsten Feldborg fra Greve Othello 
Forening blev kåret som Danmarks-
mester i brætspillet othello

Solrød: Nu sker der end-
nu en rokade i byrådet. 
Jan Færch skifter fra 
Lokallisten Solrød - det 
tidligere Grundejerne - 
og til Det Konservative 
Folkeparti, som derved 
bliver repræsenteret 
med to pladser i byrådet. 
Dermed mister Lokali-
sten Solrød det eneste 
byrådsmedlem.

Skiftet undrer hos Lokal-
listen.

- Det er selvfølgelig skuf-
fende, at Jan Færch vælger 
at skifte i utide uden man-
dat fra vælgerne. I min op-
tik har vi indgået en aftale 
med dem, der stemte på os, 
og den aftale bør overholdes, 
fortæller midlertidig for-
mand, Jørgen Kreutzer. 

Det har heller ikke været 
en let beslutning for Jan 
Færch: 

-  Mine egne og ikke 
mindst vælgernes krav til 
undertegnede som byråds-
politiker betyder, at det er 
afgørende at have en orga-
nisation, der kan arbejde 
med de lokale spørgsmål på 
et professionelt plan. Efter 
store overvejelser og et til 
tider forbilledligt samarbej-
de med de konservative har 
jeg derfor besluttet, at jeg 
har større chancer for at få 
Lokallisten Solrøds og egne 
politiske mål igennem i et 
parti, som både visionært og 
praktisk gavner mine væl-
gere bedst, forklarer det nye 
konservative byrådsmed-
lem.

Mens Kreutzer ærgrer sig, 
så er der mere smil på læben 
hos Hans Odder (K): 

- Vi glæder os over, at Lo-
kallisten Solrøds Jan Færch 
har meldt sig ind hos de kon-
servative, således at de lo-
kale synspunkter kan nyde 
yderligere fremme. Med Jan 
Færch får vi yderligere fo-
kus på det, der ligger vore to 
partier mest på sinde - nem-
lig en veldrevet kommune 
med en fornuftig og bære-
dygtig service og økonomi 
for os i Solrød.

Det vil Færch
- Solrød er en god kommune. 
Men der er fortsat meget, 
der kan gøres bedre. Lokal-
listen Solrøds lokale syns-
punkter er afgørende for en 
god og særlig veldrevet kom-
mune for os i Solrød – for det 

er jo dine penge, der bruges 
her, udtæller Jan Færch. 

- Som konservativ kan 
jeg arbejde videre med en 
række visioner, der spænder 
lige fra en bedre service til 
borgerne, til udviklingen 
af Havdrups og kommu-
nens øvrige  yderområder, 
så vi kan få f lere borgere 
til kommunen. Tanken om 
at sikre borgerne de bedste 
fritidsmuligheder langs hele 
stranden, både hvad angår 
etableringen af standens 
hus samt udviklingen af 
Carsten Rings (Konservati-
ves)  idé om en vinterbade-
klub med bade- og saunafa-
ciliteter, synes jeg samtidig 
er spændende.

Han forklarer videre:
- I rollen som byrådsmed-

lem for Lokallisten Solrød 
har jeg lovet borgerne at 
arbejde for lavere skatter, 
fravælge prestigeprojekter 
og arbejde for, at skattebor-
gerne kan få mere eller bed-
re service for de samme eller 
færre skattekroner. Det har-
monerer perfekt med Kon-

servative Solrøds program. 
Med et aktivt og engageret 
bagland vil der være langt 
bedre mulighed for at lyk-
kes. Så jeg er sikker på, at 
alle, som har stemt på mig 
eller Lokallisten, vil være 
meget tilfredse med mit 
skifte, udtaler Jan Færch.

Et synspunkt, som Jørgen 
Kreutzer ikke ligefrem de-
ler: Han undrer sig til gen-
gæld: 

- Jeg mener, at Jan Fær-
chs handling medfører, at 
Konservative i Solrød står 
med et gevaldigt troværdig-
hedsproblem. Specielt fordi 
de netop indgik en aftale 
med vælgerne i forbindelse 
med kommunalvalget 2017 
om, at skulle et folkevalgt 
medlem forlade Byråds-
gruppen i utide, så skulle 
vedkommende nedlægge sit 
mandat, samt dennes sup-
pleant træde til i stedet. Gad 
vide, om det kun var valg-
flæsk? Måske, men aftalen 
blev offentliggjort i lokala-
visen (sn.dk) den 20. oktober 
2017 med underskrifter fra 
alle, der opstillede. Så ordet 
manglende troværdighed 
ligger jo til højrebenet, siger 
Lokallistens formand, Jør-
gen Kreutzer

Lokallisten Solrød oply-
ser, at på den ekstraordi-
nære generalforsamling vil 
bestyrelsen undersøge mu-
lighed for videreudvikling 
eller grundlag for fortsæt-
telse af Lokallisten Solrød 
som en uafhængig lokalliste 
uden landspolitisk ståsted.

From

Færch springer over til Odder
Byrådsmedlem Jan Færch har besluttet at hoppe fra Lokallisten Solrød 
og rykke over til De Konservative og Hans Odder

Hans Odder og Jan Færch skal nu sidde skulder ved skulder 
i byrådet efter Færchs spring fra Lokallisten Solrød til De 
Konservative. Til venstre ses bestyrelsesmedlem Carsten 
Ring. Privatfoto

De to finalister, Mathias Linde (til venstre) og Karsten 
Feldborg (til højre), i kamp. Foto: Greve Othello Forening

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”

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

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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Debat: Jeg er stor tilhæn-
ger af indvandrere. De fle-
ste er søde og rare menne-
sker og passer dagligt deres 
arbejde. Arbejdsgiverne er 
glade for dem. Uden ville 
mange have et stort pro-
blem, og mange ville være 
nødt til at lukke.  Så har vi 
en restgruppe som mener, 

at deres religion står over 
dansk lovgivning, de sam-
me mener heller ikke at 
skulle følge landets skikke. 
De vil ikke give hånd, vil 
gå med burka eller niqab, 
de vil ikke acceptere vore 
skoleregler, skal have sær-
regler, når det gælder mad, 
svømning, gymnastik, osv, 

osv. Det er helt utilstedelig, 
at en person, som beklæ-
der et offentlig erhverv, 
som f.eks. Ishøj borgmester 
O.B., opfordrer til lovbrud. 
Han burde/skal nedlægge 
sit erhverv. Danmark er 
jo ikke en bananrepublik. 
O.B. taler med to tunger. 
Er fortaler for afskaffelse af 

parallel samfund, samtidig 
opfordrer han til lovbrug, 
f.eks. omkring håndtryk. 
Det fremmer selvfølgelig, at 
flere lovbrydere søger bolig 
i Ishøj og dermed fastholde 
et parallelsamfund. O.B. 
skulle hellere koncentrere 
sig om afvikling af parallel 
samfundet i Ishøj. 

Den restgruppe er fysisk 
til rådighed til arbejds-
markedet, men i virkelig-
hedens verden ikke. Derfor 
koster de samfundet rigtig 
mange penge. Det gavner 
restgruppen, såvel som 
samfundet, at de tvinges 
til at følge landets love og 
skikke. Kan man ikke lide 

dansk demokrati, må man 
jo flytte tilbage til diktatur.

Heinz Erichsen
Ørnekærs Vænge 124
2635 Ishøj

Håndtryk

Debat: Ishøjs socialdemo-
kratiske borgmester, Ole 
Bjørstorp, har, jf. dags-
pressen, bekendtgjort at 
han ikke agter at over-
holde dansk lovgivning i 
forbindelse med tildeling 
af statsborgerskaber til 
udenlandske statsborge-
re. Han sympatiserer ikke 
med lovens indhold. Han 
mener selv, at han har 
gode begrundelser for sit 
standpunkt og mener der-

for, at han er hævet over 
loven, som han altså ikke 
agter at følge – nøjagtigt 
som det jo fungerer for 
magthavere i bananrepu-
blikker.  

Jeg er i øvrigt mange-
årig skatteyder i borgme-
sterens kommune, men da 
jeg ikke sympatiserer med 
loven om at skulle beta-
le kommuneskat, i hvert 
fald ikke den del, der går 
til borgmesterens pjank 

og fjas, er det vel i orden, 
at jeg – imod gældende lov, 
ligesom borgmesteren – 
nedskærer mit månedlige 
”bidrag” til kommune-
kassen med 50 procent?  
- Svar udbedes venligst 
inden næste indbetaling!

Jacob Rasmus 
Iversen
Lille Strandvej 11
2635 Ishøj

Ishøjs borgmester mener sig 
hævet over loven

Debat: Ishøj-borgmester 
Ole Bjørstorp har over for 
Danmarks Radio (1. sep-
tember) bedyret, at han 
ikke vil følge loven, når et 
flertal i Folketinget frem-
tidigt vil kræve, at man 
som ansøger til et dansk 
statsborgerskab skal være 
parat til at give hånd ved 
en ceremoni afholdt i lan-
dets 98 kommuner, og at 
han såmænd også er klar 
til at gå i fængsel for sin 
overbevisning.

Alle skal naturligvis 
følge landets love – også 
en borgmester.

Når Ole Bjørstorp legi-
timerer, at man kun skal 
følge de love og regler, 
som man selv er enig i, så 
undergraver Ishøjs borg-

mester ganske enkelt det 
danske demokrati. Hvis 
alle gjorde som Bjørstorp, 
ville vi ikke have et sam-
fund, men vi ville have 
anarki. 

Jeg forstår i øvrigt hel-
ler ikke, hvorfor Ole Bjør-
storp vil samle på islami-
ster. Islamister er nemlig 
de eneste mennesker, der 
vil have noget imod at 
række næven frem som 
tegn på respekt for det 
samfund, man bliver en 
del af, når man bliver 
dansk statsborger.

Hvis Bjørstorp gør alvor 
af sine trusler, bør konse-
kvensen være, at han må 
forlade sin borgmester-
post og sin plads i Ishøj 
Byråd, for han vil fortabe 

sin valgbarhed – og det er 
også kun ret og rimeligt, 
når man udtrykker så stor 
foragt for folkestyret.

Kenneth Kristensen
Berth (DF)
MF, medlem af Indføds-
retsudvalget og Vallens-
bæk kommunal-
bestyrelse

Bjørstorp undergraver 
demokratiet

Debat

Alexander Husum

Mika & Tobias

Back to Back

D. 14. september
kl. 15.30 - 22.00
i og omkring Vallensbæk 
Kultur- & Borgerhus

Se hele programmet på 
www.vallensbaek.dk/festligfredag

Programmet er 
spækket med 
aktiviteter, musik 
og underholdning 
til alle aldre. 

Sebastian Klein

“Ikke mere mælk”
EFTERFØR

FRØSØ KØKKENFORNYELSE · TLF. 4917 7728 · WWW.FRØSØ.DK

FRØSØ KØKKENFORNYELSE FEJRER

20 ÅRS FØDSELSDAG 
I DANMARK

MØD OS I

GREVE MIDTBY CENTER
FIND OS PÅ “LILLE TORV”

2670 GREVE

TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER
KL. 11.00-16.00

FREDAG DEN 14. SEPTEMBER
KL. 11.00-16.00

SPAR 

20%
PÅ ALLE FOLIE
PRODUKTER
Tilbudet kan ikke kombineres 

med andre rabatter.

TRÆNGER DIT KØKKEN OGSÅ TIL NYE 
LÅGER OG SKUFFER?

- NEMT, HURTIGT OG STOR BESPARELSE!

TRÆNGER DIT KØKKEN OGSÅ TIL NYE TRÆNGER DIT KØKKEN OGSÅ TIL NYE 

Kontakt din lokale konsulent 
LARS DAHLIN

TLF. 5157 1538



GRATIS PARKERING
WAVES tilbyder p-pladser uden tidsbegrænsning

deichmann.com

399,-

599,-

149,-
Spareribs & softice

All you can eat

SPIS TIL 
DU REVNER

Book bord på jensens.com
Waves, 1. sal

halv pris
BØRN 

SPISER TIL

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.

Greve: Hedelands besty-
relse ønsker, at »Spejder-
nes Lejr« bliver holdt i 
Hedeland i 2022.

Hvis der kommer nok 
sponsorpenge og frivillige 
hænder, betyder det, at godt 
40.000 danske og interna-
tionale spejdere kommer til 
Vestegnens oase om fire år.

Byrådet i Greve Kommu-
ne blev ved onsdagens by-
rådsmøde præsenteret for 
I/S Hedelands ønske om at 
være vært for det store ar-
rangement, og borgmester 
Pernille Beckmann er be-
gejstret for idéen: 

- Sådan en stor begiven-
hed er på alle måder en op-
lagt mulighed for at gøre 
opmærksom på vores fan-
tastiske naturområde, He-
deland. Og samtidig vil det 
sætte Greve og vores nabo-

kommuner på landkortet. 
Der er lagt op til, at vært-

skabet for Spejdernes Lejr 
2022 deles imellem Greve, 
Roskilde og Tåstrup, da det 
er de tre kommuner, der 
støder op til Hedeland. Og 
inden for de næste par må-
neder vil politikerne blive 
præsenteret for mere infor-
mation. 

- Greve Kommune har 
ligesom mange andre kom-
muner en stram økonomi, 
så der er ikke penge til at 
finansiere sådan et stort ar-
rangement. Men lad os nu 
se spejdernes bud på en løs-
ningsmodel her i efteråret. 
De har helt andre mulighe-
der for at søge sponsorater, 
og så har de et stort, frivil-
ligt bagland, de kan træk-
ke på, så jeg håber, de kan 
finde den økonomi, der skal 

til, afslutter Pernille Beck-
mann. 

Spejdernes lejr har tid-
ligere været holdt i Holste-
bro i 2012 og i Sønderborg 
i 2017. Bag lejren står For-
eningen Spejderne, som 
tæller fem internationalt 
anerkendte spejderkorps i 
Danmark.

Drøm: Gigantisk 
spejdertræf i 
Hedeland

Spejdernes lejr komme rmu-
ligvis forbi Hedeland i 2022. 
Foto: Frederik Dahl Kehlet



ÅBNINGSTIDER:  
Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Søndag 11-16.

MASSER AF BØRNEAKTIVITETER
Læs mere på waves-shopping.dk

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.

dag
Børnenes

Tilbuddene gælder fra 13. september - 16 september 2018 og så længe lager haves. Gælder udvalgte modeller i butikken.

Torsdag 13. september - søndag 16. september
2 par for 1 pars pris. Du får det billigste par sko til 0,- kr. Gælder udvalgte varer.

700,- Softshell · Texmembran
Børnestr. · 5638510111

800,- Ruskind · Børnestr.
5638525065· 5638525052

750,- Børnestr. · 5638510310

400,- Børnestr. 
8618500172 · 8618500150 

600,- Ruskind · Børnestr. 
5618510252 · 5618510172 700,- Ruskind · Børnestr. · 5618510361 700,- Ruskind · Børnestr. · 5618510411 

 1000,- Børnestr. · 5638510511

700,- Ruskind · Texmembran
Børnestr. · 7458511250

 Pris fra

Skrab og vind!

Kom ind i din
lokale Skoringen og 

skrab dig til sjove og f lotte 
præmier. Der er gevinst på 
hvert lod og hovedpræmien 

er ét af vores dekorative 
”dyr” i eg til børne-

værelset.   

Waves ∙ 2670 Greve ∙ Tlf. 62265605 ∙ skoringen.dk

LÆS MERE OM HVAD DER SKER I WAVES
www.waves-shopping.dk
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WWW.SPKS.DK/ERHVERVSKUNDE – TLF. 59 48 11 11 – INFO@SPKS.DK

Sparekassen Sjælland-Fyn er dit nærværende alternativ til de store landsdæk-
kende pengeinstitutter. Hos os får du en fast personlig erhvervsrådgiver, der 
kender dig og din branche. Vi hjælper dig med finansiering og rådgivning og går 
langt for at finde løsninger, når du står over for nye muligheder og udfordringer. 
Ring og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed.

Hos os får du:

RING I DAG 
59 48 11 11

•   En fast personlig erhvervsrådgiver 

•    Hurtig betjening og korte  
beslutningsprocesser

•   Rådgivning om finansiering,  
investering og formue.

PRØV EN ERHVERVSBANK, DER ER TÆTTERE  
PÅ DIG OG DIN VIRKSOMHED 
PRØV EN ERHVERVSBANK, DER ER TÆTTERE 

Ishøj: Hvad tjener man? 
Er pensum på engelsk el-
ler dansk? Var du i tvivl, 
da du skulle vælge? 

Spørgsmålene var mange, 
da 1.g eleverne på stx-, hhx, 
og htxlinjen mødte 11 tidli-
gere elever til karrieredag 
på Sydkysten Gymnasium. 
Eleverne kunne høre om alt 
lige fra mellemlange vide-
regående uddannelser som 
jordemoder, sygeplejerske og 
lærer til lange videregående 

som HA, ingeniør og byg-
ningsplanlægger. 

Det er ikke tilfældigt, at 
Karrieredagen ligger en 
måned efter, at eleverne be-
gyndte på gymnasiet. Ifølge 
Lene Gammelgaard Müller, 
der er rektor på Sydkysten 
Gymnasium, er det vigtigt, 
at eleverne tidligt oplever, 
at der er mange muligheder, 
da mange ofte starter med 
en noget snæver tilgang til, 
hvilke videregående uddan-

nelser, der er attraktive.
- Vi oplever ofte, at et fler-

tal af vores nye elever kun 
har øjnene rettet mod de po-
pulære og måske lidt mere 
prestigefulde uddannelser 
som jura, medicin og inge-
niør. Det er selvfølgelig gode 
uddannelser, men alle ender 
jo ikke på de uddannelser, 
og de skal vide, at der også 
er spændende alternativer, 
eksempelvis nogle af de mel-
lemlange uddannelser, udta-

ler Lene Gammelgaard Mül-
ler i en pressemeddelelse fra 
Sydkysten Gymnasium.  

En af de tidligere elever, 
der stillede op, var Mathilde 
Damsbo Sander, som blev 
stx-student i 2015 og læser 
til jordemoder. Hun tog tu-
ren forbi sit gamle gymna-
sium for at hjælpe de nye 
elever, forklarer hun i pres-
semeddelelsen. 

- Jeg kunne godt selv have 
tænkt mig muligheden for 
at stille nogle tidligere ele-
ver spørgsmål, da jeg gik 
her, og så kan jeg godt lide at 
fortælle om min uddannelse, 
fortæller Mathilde Damsbo 
Sander.

En af de elever, som var 
forbi Mathilde for at stille 
spørgsmål, var Esmanur, 
som går på stx. Selv om hun 
nok ikke skal være jordemo-
der, så synes hun alligevel, 
det var spændende at høre 
om uddannelsen. Hun for-
tæller: 

- Jeg har fået en masse 
idéer til, hvad mulighederne 
er efter gymnasiet. Det var 
ret interessant at høre om 
jordemoder, men jeg fik også 
snakket med en, som læser 
til ingeniør, og det er nok 
det, jeg hælder mest til, da 
jeg godt kan lide de naturvi-
denskabelige fag.

Karrieredag på Gymnasium
Tidligere studenter fra Sydkysten Gymnasium vejledte unge 1.g’ere

Ishøj: Formand for So-
cialdemokratiet, Mette 
Frederiksen, besøgte i 
sidste uge Ishøj Bycenter, 
hvor hendes partikollega 
Mathias Tesfaye havde 
inviteret lokalbetjent hos 
Københavns Vestegns 
Politi, Palle Blak Peder-
sen, til en snak om situa-
tionen efter lukningen af 
nærpolitistationen i cen-
tret. Det oplyser partiet i 
en mail til avisen. 

I forbindelse med besøget 
udtalte partiformanden:

- Der er ingen tvivl om, at 
Palle (Palle Blak Pedersen 
red.)  er meget vellidt, og der 
er mange, der taler om nær-
politistationen. Den gav en 
masse tryghed. Vi synes, det 
er vigtigt at få politiet tætte-
re på danskerne, og det har 
vi set vigtigheden af i dag 
(3.9 red.). Så nærheden til-
bage i hele landet.

Mette Frederiksen 
talte om nærpoliti 
i Ishøj

Nærpolitiet var på dagsordenen, da Socialdemokratiets 
formand, Mette Frederiksen, i sidste uge gæstede Ishøj 

Bycenter. Her ses hun sammen med Palle Blak Pedersen, der 
er lokalbetjent i Københavns Vestegns Politi. Foto: Jørgen  C. 

Jørgensen

På karrieredagen på Sydkysten Gymnasium var stx-elev Esmanur (th.) blandt andet forbi 
Mathilde Damsbo Sander (tv.), som fortalte om jordemoderuddannelsen.  
Foto: Sydkysten Gymnasium
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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 MobilePay 48803 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,-

REVISORER

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

Find en fagmand på 
sydkysten.dk

sydkysten.dk

RUBRIKSERVICE

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

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.

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

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

Hundigegård Grundejer-
forening afholder  

loppemarked
lørdag den 15. septem-
ber 2018 fra kl. 10.00-
15.00 på parkerings-
pladsen ved Lunas ark, 
på Hundigegårdsvej.

Vi glæder os til at se 
mange gæster igen i år.

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

COMPUTERHJÆLP
Problemer med din
Computer, Internet eller
IT ? Vi hjælper til det
virker - for dig!
Timepris fra 399 kr. hos
dig eller os. Problemet
løses ellers er det gratis.
www.computerhjaelp.eu
Ring 5069 2600

Alt tømrer, murer og
maleropgaver udføres.
Har 18 års erfaring,
kontakt din handimand.
TEL. 24450029. Mail:
jr@post.tele.dk

BOTTOS JAZZ BAND
spiller på
STRANDCENTRET
Frydenhøj Alle 100,
lørdag den 15. september
kl. 13.30-15.30.
Entre 50 kr., der betales
ved indgangen

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

Alt tømrer, murer og 
maleropgaver udføres. 
Har 18 års erfaring, kon-
takt din handimand. TEL. 
24450029. Mail: jr@post.
tele.dk

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

KØRESKOLER

ASK Køreskole
Bil/MC/Generhverv 

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

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

KLINIKKER

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

TRÆFÆLDNING
OG TOPKAPNING

samt hækklipning
Udføres af prof.

skovarbejder med
over 14 års erfaring.

Fuld forsikret, 
uforpligtende tilbud gives.

Ring til Lasse

Tlf. 6093 4535sydkysten.dk

Badminton: Anden runde 
af ligaen viste tydeligt,  
at Greve og Solrød vil 
være med fremme i Bad-
mintonligaen.

Solrød var ude mod team 
Skælskør-Slagelse (TSS). 
Holdet gjorde det særdeles 
godt, men manglede lige det 
sidste og var uheldig med, 
at Mia Blichfeldt, som ellers 
havde besejret sin TSS-mod-
stander i Spanish Masters,  
blev skadet. Solrød  måtte  
derfor  se sig besejret i gol-
den set, altså her et 3-4 re-
sultat.

Hans-Solbjerg Vittinghus 
udlignede til 3-3 med sejr i 
en langstrakt herre single 
21-23, 21-13, 21-19 som må-
ske også havde tappet ham 
for kræfter, for i alt fald tab-
te han golden set 21-13 til 

englænderen Toby Penty. 
I Greve fik den nye træner 

Anders Kristensen en øn-
skeopstilling til golden set, 
da det blev herre double, der 
blev valgt. Her kunne han 
sætte suveræne Mathias 
Christensen sammen med 
sin hidtidige makker Ken-
neth Daugaard, da Rasmus 
Kjær Pedersen var skadet. 

Det er en herre double, 
som kender hinanden fra 
lang tids samarbejde, og de 
var da også suveræne med 
sejr på 21-7 og samlet Gre-
ve-sejr på 4-3.

Solrød ligger nu på fjer-
depladsen, Greve på sjette-
pladsen med henholdsvis 
fire og to point.

Næste runde i ligaen er 
mandag den 29. oktober kl. 
19.00. Her får Solrød besøg 

af bundholdet Odense, Gre-
ve af Værløse fra næstsidste-
pladsen.  

jh

Lokale hold vil være 
med i front

Karate: Det var bare 
klubånd, når det er aller-
bedst.

Sådan lyder det fra for-
manden Peter Rømer, efter 
at 40 udøvere og fem træne-
re i aldersgruppen 6-56 år 

har været på træningslejr i 
Præstø Privatskole.

- Det var en fornøjelse at 
se udøvere fra forskellige 
hold træne sammen med re-
spekt for hinanden på trods 
af stor aldersforskel og me-

get forskellige færdigheder. 
Et forhold, som trænere og 
klubbens formand var utro-
lig stolt af at opleve klubånd, 
når det er allerbedst, siger 
Peter Rømer.

- Som noget nyt i år var 

der teknisk input fra 7. dan 
Michael Iversen fra Solrød 
Taekwondo Klub, der gav 
udøvere og trænere et frisk 
pust fra en anden, men abso-

lut spændende del af kamp-
sportsverdenen. Ydermere 
havde vi fornøjelse af den 
lokale karate klub, Præstø 
Karate Klub, repræsenteret 

af Senpai Claus Larsen og 
fem udøvere, som deltog i en 
del af træningen om lørda-
gen.

jh

Stor klubånd i karateklub
59 udøvere og fem trænere fra Ishøj Karateklub på træningslejr
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Vallensbæk: I motionsflo-
orball bliver aktiviteter-
ne tilpasset deltagerne, 
og formålet er, at alle går 
derfra med sved på pan-
den og et smil på læben. 

Holdet er for personer 
med type 2 diabetes, hjer-
te-kar-sygdomme samt for 
raske seniorer over 60 år, 
som bare vil spille floorball. 
Det foregår hver mandag 

og torsdag kl. 17-18 på Eg-
holmskolen, og første gang 
er mandag d. 17. september. 
Holdet er til at starte med 
planlagt til 12 uger.

I starten og slutningen af 

forløbet vil Center for Hold-
spil og Sundhed på Køben-
havns Universitet tilbyde 
alle deltagerne et sundheds-
tjek. Har man lyst, kan man 
give tilladelse til, at resulta-
terne fra sundhedstjekket 
indgår i forskning.

Sjovt og sundt
Oprettelsen af motionsfloor-
ball-holdet er et samarbejde 
mellem Hjerteforeningen, 
Ældresagen, Center for 
Holdspil og Sundhed og 
Vallensbæk Kommune. Det 
er forskning gennem de se-
neste fem år, der ligger til 
grund for dette hold. Forske-

re har vist, at holdspil, som 
floorball, giver lige så gode 
fysiske gevinster som styr-
ketræning og spinning. Til 
gengæld er holdspil bedre til 
at fastholde og motivere, for-
di alle har det sjovt og er del 
af et fællesskab.

- Vi ved, at holdspil har 
stor betydning for sundhed 
og glæde. MotionsFloorball 
giver den motivation, der får 
deltagerne til at blive ved 
med at spille. Sundheden er 
vigtig, men det kammerat-
skab man kan få, når man 
dyrker holdspil er ganske 
unikt, sammenlignet med 
løb eller træning i et fitnes-

scenter, siger Ida Laurent, 
der er rådgiver ved Center 
for Holdspil og Sundhed.

Hjerteforeningen og Æl-
dresagen ser frem til den 
nye aktivitet, som de også 
håber kan fortsætte efter 
den 12 ugers prøveperiode.

- Vi har længe gerne ville 
tilbyde vores medlemmer en 
motionsaktivitet her i Val-
lensbæk, så da muligheden 
for f loorball opstod, var vi 
klar, siger næstformand for 
Hjerteforeningen Hassan 
Hegazy, der allerede har 
meldt sig på holdet.

Gratis motions-
floorball for alle 
over 60 år
Har du lyst til at prøve noget nyt og samtidig få rørt 
kroppen? Og vil du gerne gøre det i selskab med an-
dre? Så er her et tilbud, hvor du kan prøve sjov, sund 
og legende motion sammen med andre - Vi har længe gerne ville tilbyde vores medlemmer en motionsaktivitet her i Vallensbæk, 

så da muligheden for floorball opstod, var vi klar, siger næstformand for Hjerteforeningen 
Hassan Hegazy, der allerede har meldt sig på holdet.

Vallensbæk: Vallensbæk 
Banko startede atter sæ-
sonen med at uddele en 
del af overskuddet til et 
humanitært eller socialt 
projekt. I år faldt valget 
på bofællesskabet Løk-
kekrogen, som modtog 
10.000 kr. 

Løkkekrogen er et bofæl-
lesskab med plads til syv 
borgere mellem 18-67 år 
med nedsat funktionsevne 
af varierende grad. De har 
hver deres egen handicap-

venlige bolig. Løkkekrogen 
yder socialpædagogisk samt 
sundhedsfaglig støtte til be-
boerne i bofællesskabet og 
støtter op omkring vedkom-
mendes individuelle pro-
blemstillinger. Der arbejder 
10 voksne pædagoger/sosu’er 
på stedet. Næste år fylder 
bofællesskabet 25 år.

Formanden for Vallens-
bæk Banko, Lis Sakran, 
sagde således om valget: 

- Det er nogle dejlige og 
positive borgere, som bor i 

Løkkekrogen. De har for-
tjent lidt ekstra til hverda-
gen, og vi håber, at pengene 
bruges til fælles fornøjelse.

Pernille, som har boet på 
Løkkekrogen siden opførs-
len for 24 år siden, udtrykte 
glæde over pengene. Lede-
ren Per spurgte Pernille, 
hvad pengene skulle bruges 
til. Pernille svarede hurtigt. 

- Fest eller også skal vi en 
tur til Lalandia.

Banko donerer  
til bofællesskab
Har givet 10.000 kr. til bofællesskabet Løkkekrogen

På billedet ses fra højre medarbejder Nadia, beboer 
Christian, leder Per, beboer Pernille, formanden for 

Vallensbæk Banko Lis Sakran.

Vi søger til hovedkontoret i København en medarbejder, der skal 
varetage support-, administrations- og mindre bogholderiopgaver. 
Opgaverne er alsidige, med en del kontakt til bl.a. vores annoncører og 
medlemmer. 

Du er struktureret, systematisk, detaljeorienteret og sætter en ære i 
at udføre dine opgaver korrekt. Du har en positiv indstilling til at lære 
nyt, er serviceminded og har ikke mindst et godt humør. 

Primære arbejdsopgaver: 

 Diverse administrations- og ad hoc-opgaver
 Koordinering/styring af IT-opgaver – udvikling og daglig drift
 Mindre ugentlige bogholderiopgaver i Navision
 Forestå data for alle 186 medlemsaviser samt løbende 

 ajourføring af disse
 Kontakt til medlemskredsen samt kunder
 Bistå vores support- og salgsafdeling med diverse opgaver

  Kvalifi kationer: 

 Du er rutineret bruger af Offi  ce-pakken
 Du har erfaring med Navision / CRM
 Du har fl air for IT og for at lære nye systemer
 Du er selvstændig, analytisk og problemløsende med et højt drive
 Du er ansvarsbevidst og kan bevare overblikket i travle perioder

Vi tilbyder:

 Dynamisk salgs- og medievirksomhed med 9 ansatte
 Udfordrende arbejdsopgaver
 Godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
 Løn efter kvalifi kationer

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen 
til at kontakte regnskabsansvarlige Sanne Johansen på telefon 
35 25 95 90. Din ansøgning skal sendes til Direktør Lars Winther på 
job@delokaleugeaviser.dk senest den 21. september 2018. 

De Lokale Ugeaviser A/S er en fælles salgsorganisation for 186 lokale ugeaviser, 
som tilsammen dækker samtlige af landets 2,6 mio. husstande. Ugeaviserne 

læses hver uge af mere end 2,4 mio. personer, så ethvert handelsområde 
– uanset om det er nationalt, regionalt eller lokalt – er dækket.

De Lokale Ugeaviser A/S
søger en Administrations- 

og Supportassistent



Simply sofa

5.999.-
SPAR 2.000.-
SIMPLY SOFA i  blødt velour, som fås i flere farver. 
Ben i sort træ med messingkapper.
3 pers. sofa. L 209 x D 95 cm. Før 7.999.- 

STORE 
BESPARELSER 

på alle vores lækre 
nyheder til stuen, f.eks. 

sofaer, sofaborde, 
lænestole og 

spiseborde

20% 
PÅ ALT* 
BOLIGTILBEHØR
*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer 
og Everyday Low Price

ilva.dk
facebook.com/ilva
instagram.com/ilvabolig
pinterest.com/ilvabolig

Vind:
Spræng en 
ballon i butik-
ken og vær med i 
konkurrencen 
om fem gavekort 
til ILVA á 

1.000.-  

ILVA ISHØJ

Industridalen 10

2635 Ishøj 

ÅBNINGSTIDER: 

Alle ugens dage  10-20

Tag familie og venner med til News & inspirations event.

med inspiration og vejledning af bolighusets stylist

Der serveres lækre snacks og kolde bobler

Tag familie og venner med til News & inspiration event

med inspiration og vejledning af bolighusets stylist.

Der serveres lækre snacks og kolde bobler.

ILVA inviterer til 

News
& inspiration
event
Torsdag d. 13. september 
kl. 16-20



Friske høst-priser

Ugens special tilbud

Spar  

4195

1795 - Øl 
0,5 l. 2 varianter, 
Lager eller Dark.

Excl. pant

Pr. stk.

6,-
Santagata
Extra jomfru olivenolie. 
1 l.

Pr. Flaske

48,- 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:

Hel oksetykstegsfilet
Til bøffer, fondue eller roastbeef

Pr. ½ kg

35,-

Kalve osso buco

Corte Orchidea
70 cl. Italiensk.

Pr. ½ kg

25,-

6 flasker

249,-
Spar  41070

Kalve osso buco

Corte Orchidea
70 cl. Italiensk.

6 flasker

249,-
Spar  41070

Kalvegrydesteg 
af tykkam

Rosso Fuoco
70 cl. Italiensk.

Amarone Delle 
Valpolicella
70 cl. Italiensk.

Pr. ½ kg

29,-Pr. flaske

35,-
Pr. flaske

99,-
Spar  3495Spar  10095

SUPERBRUGSEN 
BRØNDBY
Søndre Ringvej 45 A
Åbent: Alle dage kl. 8-21

SUPERBRUGSEN 
VALLENSBÆK
Vallensbæk stationstorv
Åbent: Man-Fre kl. 8-20.45
Lør-søn kl. 8.20

Tilbuddene gælder fra tirdag d. 11. september til og med søndag d. 16. september 2018

Kalvegrydesteg 
af tykkam

Pr. ½ kg

29,-


