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Greve: Karlslunde Ple-
jecenter, hvor byggeriet 
lå stille i månedsvis som 
følge af entreprenørfir-
maet Brdr. A & B Ander-
sens kollaps, bliver et 
sted mellem 20 og 30 mio. 
kr. dyrere, end hvad der 
er afsat til projektet.

Det kom frem på byråds-
mødet tirsdag aften, hvor 
der blev gjort status på byg-
geriet.

Ingen byrådsmedlemmer 
havde kommentarer til sa-
gen, men det have en bor-
ger, Dan Bjerring, Egevej 
3, Tune, i den afsluttende 
spørgetid.

- Det er en skandale, og 
jeg undrer mig over, at sagen 
går så glat igennem. Hvor 
meget skønnes det, at det 
kommer til at koste ekstra? 

- Mange ting er uafkla-
rede, men jeg vil skyde på 
20-30 mio. kroner, svarede 
borgmester Hans Barlach 
(K).

- Er garantisummen på 
20 mio. kroner medregnet? 
spurgte Dan Bjerring.

Det var de ikke, men Hans 
Barlach fastslog, at dem får 
kommunen dækket.

Dan Bjerring mente, at 
borgerne burde være orien-
teret lidt mere om sagen.

- Der kommer et bygge-
regnskab, når sagen er fær-
dig, og slutresultatet ender 
her på bordet, lovede Hans 
Barlach.

Fejl og mangler
Årsagen til merudgiften på 
de 20-30 mio. kroner er, at 
der er konstateret fl ere fejl 

og mangler i byggeriet, som 
primært skyldes svigt i byg-
geriets planlægnings- og 
kontroldel. De bliver genop-
rettet og indarbejdet i pro-
jektet og i de nye fagentre-
priseaftaler.

Ifølge den nye tidsplan 
skal entreprenørerne afle-
vere byggeriet 1. august, 
mens eventuelle mangler 
skal klares i september. Ind-
retningen fi nder sted fra 15. 
september til 1. november, 
så indflytningen kan finde 
sted fra denne dato.

Ifølge dagsordenen på by-
rådsmødet vurderes samar-
bejdet mellem byggeledelse, 
rådgivere og håndværkere 
på byggepladsen at fungere 
upåklageligt.
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GAVEKORT TIL WAVES
SHOPPING
GAVEKORT TIL WAVES
SHOPPING

Giv et gavekort!
Kom til Centerinformationen 
og få det i en flot gaveæske

Er din hund også til det rå?

Stedet hvor du køber den rigtige 
mad til din hund!

- BARF, tørkost, kosttilskud, godbidder 
- alt nøje udvalgt for din hunds sundhed
- gratis råd og vejledning

INGEN FARVE- OG 
TILSÆTNINGSSTOFFER! KUN KØD, KØD OG ATTER KØD!

RigtigHundemad Greve
Håndværkerbyen 22 - 2670 Greve - 88136650

www.greve.rigtighundemad.dk

Mandag-fredag fra 12-18 

Onsdag lukket Lørdag fra 10-14

www.grevemidtbycenter.dk

3 timers GRATIS parkering
– Husk P-skiven

31. marts kl. 11.30 & 12.30

James Rasmussens trio

Lions Jazz Lørdag

7. april kl. 11.00 - 14.00

UNDERHOLDNING...  
- I DIT LOKALE NÆRCENTER

Gavekort kan købes 
hos 

Kioskland
AUTO TECH
Biludlejning og autoreparation
Vivi og Peter Eklund
www.autotech.dk

Håndværkerbyen 3, 2670 Greve . Tlf. 43 90 06 62

Auto Auto 
reparationreparation
Service og rep. af ALLE Service og rep. af ALLE 

bilmærker,også biler med bilmærker,også biler med 
nyvogns garanti.nyvogns garanti.

Mød Manolo på:

Facebook.
com/

manologelat
o

Greve: Greve Badmintons ver-
densnavn Christinna Pedersen 
satser på at vinde medalje ved 
OL .

Ambitiøs topspiller

I december lå byggepladsen stadig øde hen, men nu er der igen håndværkere i gang. 
Foto: Hans-Jørgen Johansen. 

Plejecenter 20-30 mio. kr. dyrere
Mange fejl og mangler på Karlslunde Plejecenter, hvor der bliver indfl ytning fra 1. november

Greve: Nordea i Greve Midtby 
Center blev tirsdag formiddag 
udsat for bankrøveri. Røveren 
truede med et gevær. 

Røveri mod Nordea
Solrød: Byrådet i Solrød har 
netop sendt en lokalplan for 
det kommende biogasanlæg i 
høring.

Lokalplan i høring
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Ishøj: Natten til onsdag 
klokken 00.53 blev det an-
meldt, at en opgang i Vejle-
gården var fyldt med røg, og 
at det formentligt kom fra 
kælderen. Politi og brand-
væsen kom til stedet, hvor 
det viste sig at være hydrau-
likvæske fra elevatoren, som 
var løbet ud på gulvet og 
havde forårsaget røgudvik-
ling. Væsken blev fjernet, og 
en reparatør blev tilkaldt. 
Det meddeler Københavns 
Vestegns Politi.
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Greve: Politiet er på jagt 
efter en bankrøver, der 
begik røveri mod Nor-
dea. 

Tirsdag formiddag klok-
ken 11.20 modtog politiet 
en anmeldelse om et røveri 

mod Nordea i Greve Midtby 
Center. En mand var kom-
met ind i banken, hvor han 
med et oversavet jagtgevær 
truede sig til udlevering af 
penge. Det fortæller Midt- og 
Vestsjællands Politi. Heref-

ter løb gerningsmanden fra 
stedet forbi Greve Svømme-
hal. Bankrøveren beskrives 
til at være en mand omkring 
25 år gammel og dansk af 
udseende og cirka 175-178 
centimeter høj. Ifølge signa-

lementet havde han grønne 
eller blå øjne. Han bar en 
sort jakke og havde trukket 
en sort elefanthue ned over 
sit ansigt. Han havde mørke 
bukser på, og han bar sorte 
Nike-sko med en neonfarvet 

sål. Politiet oplyser ikke no-
get om, hvor mange penge 
gerningsmanden fi k med sig 
ved røveriet. 

jm

Røveri mod Nordea i Greve
Røver truede med jagtgevær

Røg i opgang

Anmeldelsen om røg i en opgang kom natten til onsdag klok-
ken 00.53. Foto: www.brand-ishoj.dk.

SOLRØD
DYREKLINIK
Medicinsk og kirurisk behandling af alle smådyr

v/Ayoe Weiland

Konsultation efter aftale
Mandag-torsdag 9.00-17.00 

Fredag 9.00-16.00

Solrød Dyreklinik
Solrød Strandvej 107, 2680 Solrød • www.solroddyreklinik.dk
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  Er din bolig sikker nok?
Den 1. januar 2007 skærpede Sikkerhedsstyrelsen kravene til sikkerheden i elektriske 
installationer i bl.a. private boliger.
Seneste den 1. juli 2008 skulle alle el installationer være udstyret med en virksom og lovlig 
HFI eller HPFI afbryder.
Det er dit ansvar som bruger/ejer af el installationen, at reglerne bliver overholdt.
Kontakt os allerede i dag, så hjælper vi dig med:
•  At gennemgå dine el installationer og give dig råd og vejledning til over-

holdelse af reglerne.
• At afprøve din HFI/HPFI afbryder.
• At give forslag til udførelse af nødvendige ændringer med angivelse af fast pris.

Lejelejligheder 
Kurprinsens Kvarter 2-26, 
Jersie, 2680 Solrød Strand

Lejligheder indh. køkken med 
alt i hårde hvidevarer.
Velindrettet badeværelse 
med bruseniche,  skabsar-
rangement. Vaskemask. og 
tørretumbler.
2-vær. 65-69 m2  fra  7.500
3-vær. 84-100 m2  fra  9.000
4-vær. 120-140 m2  fra 11.500

Ekskl. Forbrug.
Beliggende tæt på Solrød 
Strand, Solrød Centret,  
busforbindelse til bla. Solrød 
Centret udenfor hoveddøren, 
S-tog (5 min. gang) samt 
med kort afstand til motorvej
Åbent hus:
Onsdage  kl. 17.00-18.00 
2. påskedag  kl. 16.00-17.00
Henv. på mail:
sdh@hvejendom.dk

HV EJENDOMS
ADMINISTRATION
JERNBANEGADE 6, 2. SAL,

5000 ODENSE C
20 32 62 14 eller 20 11 45 42

LOF Greve
Lof.dk/ greve      Greve@lof.dk

Særligt sensitive mennesker
Ifølge nyere forskning er mellem 15-20% af alle 
mennesker særligt sensitive.
Ved at forstå og anerkende den særlige sensitivitet er 
det meget lettere at udnytte fordelene,
Overvinde problemerne og skabe balance i livet
Mød Lise August den første danske psykolog med 
speciale i særlig sensitivitet.
Torsdag den 19. april  2012 kl. 19.30
 i Tune borgerhus . Lundegårdshegnet 15, Tune

Entré kr. 75.- Billetter hos LOF 46 32 20 2, eller ved døren.

LOF - viden i bevægelse

Ny frisør hos 
SALON PIA 
i Karlslunde
Vi byder velkommen 
til Cecilie som har 
været i branchen i 
en del år i Tune.

Cecilie er opvokset i 
Karlslunde og glæder 
sig til at tage imod 
nye såvel som gamle 
kunder.

Book en 
tid på tlf. 
4615 3007
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Greve: Greve Svømmehal 
har som den første svøm-
mehal i Danmark holdt et 
wellness-, kunst- og kul-
turarrangement.

60 personer havde valgt, 
at købe billet til dette særli-
ge arrangement, hvor Greve 
Svømmehals unikke arki-
tektoniske form og udseende 
blev vist og udnyttet på en 
hel ny måde. 

Aftenen startede med vel-
komstdrink i svømmehal-
lens forhal, og herefter bød 
aftenen på stille musik, ikke 
mindre end 100 levende lys 
omkring bassiner og som 
belysning ved kunstvær-
ker, lysoplevelser i vandet 
og sidst, men absolut ikke 

mindst, spændende kunst i 
form af billeder og skulptu-
rer omkring bassinerne.

Kunstneren var Allan Ju-
stesen - med kunstnernavnet 
Jerry Adder - som til daglig 
er bademester i Greve Svøm-
mehal. Udover, at gæsterne 
kunne nyde en svømmetur 
i det indbydende vand, blev 
der budt på saunagus og 
saltpeeling samt massage. 

Arrangementet blev gen-
nemført af Greve Svømme-
hals faste personale, som 
efter normal lukketid kl. 
15.00 havde travlt med at 
omdanne svømmehallen til 
kunst- og wellness-område, 
inden gæsterne ankom kl. 
18.00. Og efterfølgende blev 

svømmehallen igen omdan-
net til sit daglige udseende 
således, at de mange daglige 
morgenbadere, som vanligt, 
kunne komme i bassinerne 
mandag morgen kl. 6.30.

Stor begejstring 
Den udstillede kunst vakte 
stor begejstring, ikke mindst 
den 2,5 meter høje bronze-
kvinde, som var hejst ned 
fra Greve Svømmehals lyre 
og »svævede« fem meter over 
vandspejlet. 

Under det tre timer lange 
arrangement var der rig 
mulighed for at beundre den 
udstillede kunst, enten ved 
at gå rundt i den dejlige var-
me hal og kigge, eller ved at 

svømme eller stå i bassiner-
ne og nyde kunsten herfra. 
Herudover var det muligt, 
at få en snak med Allan Ju-
stesen om de enkelte værker 
samt se en fi lm om, hvordan 
en skulptur bliver til. 

Med dette nye tiltag har 

Greve Svømmehal startet en 
ny tradition, idet leder Bodil 
V. Nielsen er helt sikker på, 
at denne succes vil blive gen-
taget.

- Både under og efter ar-
rangementet har vi modta-
get mange positive tilbage-

meldinger, og det er derfor 
vores intention og håb, at vi 
fremadrettet kan præsente-
re kunst fra andre, og gerne 
lokale, kunstnere i Greve 
Svømmehal, siger Bodil V. 
Nielsen.  

Wellness, kunst og kultur i Greve 
Lederen af svømmehallen,  Bodil V. Nielsen, er helt sikker på, at denne succes vil blive gentaget

Den udstillede kunst vakte stor begejstring, ikke mindst den 2,5 meter høje bronzekvinde.                  

Mulighed for gratis høreapparat efter off entligt tilskud – uden ventetid.
Få garanti og fri tilpasning i 4 år, på alle høreapparater tilpasset i et af 

vores hørecentre.
Vi leverer og tilpasser alle typer af høreapparater og mærker.

Vi kommer gerne til dig, hvis du ikke har mulighed for at komme til os.
Kig ind eller ring og få mere information

3940 1050

I anledning af vores 
10 års jubilæum

giver vi alle kunder en 
gratis oplevelsespakke
med i købet ved køb af høre-

apparater fra Oticon. 
Gælder til udgangen af april 2012.

Gratis høreprøve
– allerede i dag helt 
uden venteliste
Henvisning ikke nødvendig.
Audiovox kan nu tilbyde gratis høreprøve 
fra 4 adresser i Storkøbenhavn

Østerbro -  Frederiksberg
Herlev - Greve

Østerbro Hørecenter - Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø
Frederiksberg Hørecenter - H.C. Ørsteds Vej 50 C, 1. sal - 1879 Frederiksberg C

Herlev Hørecenter - Herlev Hovedgade 138 E - 2730 Herlev
Greve Hørecenter - Over Bølgen 2A, 1. sal 2670 Greve – v/indgangen til Bilka i Waves

audiovox.dkHØRECENTER

Gør det noget? 
At vi har dug på bordene, levende lys og friske blomster?

 I næste uge tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 17.30:
Lammekølle, lammesky, myntegelé, surt og hvide kartofl er.

Pr. person kr. 135,-

Det Gamle Røgeri
Havnevej 7 . 2670 Greve

Tel. 43 69 90 80 . www.detgamleroegeri.dk
Åbningstider: tirsdag-søndag kl. 11.30-22.00, mandag lukket.

Påske på Det Gamle Røgeri
i påskedagene 

fra skærtorsdag d. 5. april til 
2. påskedag d. 9. april

til frokost kl. 11.30 til kl. 16.00
Serverer vi stort påskebord som buff et: 

Marineret sild - Karry sild - 
Hjemme røget laks med fl ødestuvet spinat

Æg og rejer samt mayonnaise og rogn - 
Fiskefi let med remoulade og citron
Leverpostej med svampe og bacon - 

Lammeculotte med grønt
Frikadeller med surt - Glad gris med bløde løg

Ost med oliven og syltede nødder - Kage
Alt hjemmelavet - Hjemmebagt brød - 

Smør og hjemmebrændt fedt

Pris pr. person kr. 225,- 

Bord reservation er ikke en nødvendighed - 
men altid en god idé!   

BØRN 

HALV PRIS!

sydkysten.dk
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Greve: I AOF i Greve kan 
der fejres en stor dag. 
John Hansen, der var 
formand i 30 år, har i dag, 
fredag den 27. marts, i alt 
været med i bestyrelsen i 
40 år.

Det er en kæmpe indsats 
i rigtig mange år, som John 
Hansen har givet. 40 år gi-
vet til arbejdet med under-
visning, kultur og oplevel-
ser for de mange borgere i 
Greve.  

John Hansen startede i 
bestyrelsen i 1972, hvor han 
blev valgt direkte ind som 
formand - fire år efter han 
var f lyttet til kommunen 
fra København. Da John 
Hansen startede i bestyrel-
sesarbejdet, blev meget af 
arbejdet lavet hjemme, og 
der var hold hjemme i stuen. 
Bestyrelsen lagde penge ud 
til lærerlønningerne, indtil 
deltagerne havde betalt de-

res gebyr. Nu har AOF hel-
digvis et kontor, som kan 
tage sig af de administrative 
opgaver.  

Stor udvikling
John Hansen kan se tilbage 
på en stor udvikling af AOF 
Greve, hvor der har været 

både daghøjskole samt pro-
jekt- og udviklingsafdeling 
med store projekter for EU, 
fagbevægelsen og samarbej-
der med forskellige virksom-
heder. Mere end 4500 del-
tagere har stadig hvert år 
glæde af kurser, oplevelser 
og kultur hos AOF. 

Greve har haft stor glæde 
af John Hansens engage-
ment på mange måder. Han 
hører til de mange i arbej-
derbevægelsen, der påpeger 
vigtigheden af et godt sam-
arbejde mellem Socialdemo-
kraterne, fagbevægelsen og 
AOF. Derfor har John Han-
sen også været aktiv i SID 
og i Greve Byråd. 

I forbindelse med byråds-
arbejdet har John Hansen 
været medlem af kulturelt 
udvalg, bestyrelserne for 
Greve Produktionsskolen, 
Hundige Havn, Ungdoms-
skolen, forskellige børneha-
ver og et hav af andre steder 
i årenes løb. John Hansen 

var den første formand for 
Folkeoplysningsudvalget i 
Greve. 

Han har gennem hele livet 
været en engageret socialde-
mokrat, og særligt arbejdet 
for børnene og for de svage 
grupper, har været kende-
tegnende for John Hansen. 
Det er deres sag, som han 
har talt hele vejen, og det er 
den sag, som er drivkraften 
altid.

John Hansen har valgt 
ikke at stille op til AOF’s 
bestyrelse i maj måned, men 
at trække sig fra arbejdet og 
skabe mere luft til samvær 
med familien og til andre 
gode oplevelser.  Inge Wulff 
har varetaget formandspo-
sten efter John Hansen de 
seneste 10 år. Inge Wulff 
havde 25 års jubilæum i 
2009, og AOF har valgt at 
fejre dem begge ved recep-
tion fredag den 30. marts 
kl. 14-17 i Gersagerparkens 
festlokaler nr. 107.  

En kæmpe indsats for 
AOF i Greve i 40 år
John Hansen kan se tilbage på en stor udvikling i oplysnings-
forbundet

Greve: Greve Ældreråd 
har fået ny formand.

Rådet har netop konstitu-
eret sig med Freddy Alden-
borg som formand og Niels 
Kjøller som næstformand.

I rådet sidder endvidere 
Peer Ravn, Aage Tolberg, 
Elo Knudsen og Flemming 
Vahlgren, ligesom supplean-
ten, Finn Brozek, er indtrådt 
som nyt medlem.

I Karlslunde Plejecenters 
byggeudvalg indtræder Aage 
Tolberg. Elo Knudsen er ud-
peget til at repræsentere Æl-
drerådet i Greve Kommunes 

§ 79 udvalg, og Peer Ravn 
forbliver rådets repræsen-
tant i Regionsældrerådet. 
Niels Kjøller fortsætter li-
geledes sit arbejde i Danske 
Ældreråds hovedbestyrelse.

»Frem mod nyvalget til 
Ældrerådet i efteråret 2013 
vil arbejdet i rådet primært 
blive at gøre det synligt over 
for kommunens borgere og 
derigennem forhåbentlig 
medvirke til, at Ældrerådet 
i højere grad bliver i stand 
til at kanalisere de ældre 
borgeres opfattelse af deres 
egen situation videre til by-

rådet«, hedder det i en ud-
talelse fra Ældrerådet, der 
fortsætter:

»Socialministeriets udpe-
gede Ældrekommissionen 
er nyligt kommet med rap-
porten »Livskvalitet og selv-
bestemmelse på plejehjem«. 
Denne rapport indeholder 
en oversigt over kommis-
sionens værdier og anbefa-
linger samlet i 43 punkter. 
Rapporten vil derfor natur-
ligt indgå i Greve Ældreråds 
fremtidige dialog med Greve 
Kommune som en meget vig-
tig del af rådets arbejde«.

»Året 2012 er det euro-
pæiske år for aktiv aldring 
og solidaritet mellem gene-
rationerne. Greve Ældre-
råd, der er valgt af Greves 
borgere over 60 år, ser det 
derfor også som sin opgave 
fremover på linje med og for-
håbentlig i samarbejde med 
andre ældreorganisationer 
og foreninger og ikke mindst 
kommunen at synliggøre det 
meget store og vigtige arbej-
de, der i Greve gøres for at 
varetage de ældres vilkår«, 
fastslår Ældrerådet.

jøb

Greve Ældreråd har fået ny formand
Rådet vil frem til nyvalget i efteråret 2013 arbejde på at gøre sig synligt over for 
kommunens borgere

Navne

Nyt

De kan trygt ringe og a ale et møde 
enten i Deres hjem eller hos os.
Vi træffes også a en, weekend og helligdage.

Din personlige bedemand
Greve • Karlslunde • Solrød

Marie e
Jørgensen

Steen
Jørgensen

Søren
Schwartzkopf

KØGE BEGRAVELSESFORRETNING
v/exam. bedemænd Elsebeth og Kim Mithiof · Nørre Boulevard 77 · 4600 Køge

Bisættelse/begravelse: fra kr. 9.450
Inkl. enkel hvid kiste, økologisk urne, honorar, 
kisteilægning og 1 kørsel (max. 25 km.). 
Ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.

Lad trygt os hjælpe.
Topplacering i pristesten 
af Forbrugerbladet Tænk 

(taenk.dk)

www.dinlokalebedemand.dk
Tlf. 56 65 13 14

Ring trygt til os - vi træffes altid!

Kim MithiofElsebeth Mithiof

NÆRVÆR
OMSORG
RESPEKT

Begravelsesforretning

 43 54 13 64 

www.ellekjaerbegravelse.dk

Vallensbæk Stationstorv 27 
2665 Vallensbæk Strand 

Havdrup-Solrød begravelsesforretning

46 18 51 25
Også aften, weekend og helligdage
kan De ringe og aftale et møde
i Deres hjem eller hos os...

Rekvirér gratis pjecen »Når nogen dør«

Jenny og John Schärfe,
Hovedgaden 17, Havdrup

Danske
Bedemænd

www.schaerfe.dk

Din lokale bedemand
Greve, Solrød og omegn
56 14 56 63

Rekvirer GRATIS piecerne
”Når nogen dør” og
”Min sidste vilje”

•
•

Bugtens Begravelsesforretning
Jan Regin Mortensen - Karlstrup Strandvej 47 - 2680 Solrød Strand

Telefon: 56 14 56 63 - www.bugtensbegravelse.dk

Jess Andersen

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk

Vi træffes døgnet rundt - aftaler 
gerne et møde i hjemmet

43 69 29 19
Greve Strandvej 14 - 2670 Greve43 69 29 19

Vi træffes døgnet rundt - aftaler 
gerne et møde i hjemmet

Greve Strandvej 14 - 2670 Greve

Niels Kjøller.Freddy Aldenborg.

John Hansen.

Region Sjælland: Lars 
Naver er pr. 1. april ansat 
som overlæge ved Kirur-
gisk Afdeling på Køge 
Sygehus med bariatrisk 
kirurgi som særligt ar-
bejdsfelt.

Han kommer fra en stil-
ling som specialeadministre-
rende overlæge ved Gastro-
enheden, kirurgisk sektion, 
på Hvidovre Hospital.  

Lars Naver er 61 år og blev 

lægevidenskabelig kandidat 
i 1976 fra Københavns Uni-
versitet. I 1988 opnåede han 
speciallægeanerkendelse i 
kirurgi og i 1997 i kirurgisk 
gastroenterologi. Lars Na-
ver har betydelig praktisk 
erfaring som leder, idet han 
blandt andet har været cen-
terchef ved Centralsygehu-
set i Rønne og ledende over-
læge ved Gastroenheden på 
Hvidovre Hospital. 

Ny overlæge 
Lars Naver har betydelig praktisk 
erfaring som leder

Lars Naver.
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Sydkysten: Social- og sund-
hedsassistent Inge-Grete 
Glover har 25 års jubilæum i 
Kirurgisk Afdeling på Køge 
Sygehus den 1. april.

Inge-Grete Glover er en 
meget værdsat og arbejdsom 
kollega, som også i en travl 
hverdag har patienten og 
dennes behov i fokus. Inge-
Grete er ansat som fast af-
tenvagt i A2.

Inge-Grete er desuden 
aktiv i personaleforeningen 
– ofte har hun delt sodavand 
og godteposer ud til børnene 
ved juletid.

Fritiden bruger Inge-Gre-
te på sin familie. Inge-Gre-
tes familie bor i fl ere forskel-

lige lande, så ferierne er gået 
både til England og USA.

Inge-Grete har desuden 
en kreativ side - kollegerne 
i A2 mærker denne, når vi 
bliver glædet med Inge-Gre-
tes cookies eller andet bag-
værk.

Inge-Grete Glovers 25 års 
jubilæum bliver fejret ved en 
reception i mødelokale 1 og 
2 på Køge Sygehus mandag 
den 2. april mellem kl. 14.30 
og 16.00. 

Navne

Nyt

Sommer-

Åbningstider:

1. april - 1. oktober

Mandag: LUKKET

Tirsdag - lørdag: 12-22

Søndag: 12-22

D. 5. og 6. samt 8. og 9. april, vil vi servere vores 
store påskebord fra kl. 12.00-15.00

· Kryddermarinerede sild med kapers 
· Steget sild i tomat 
· Husets marinerede sild med løg
·  Peberrods sild
· Hjemmegravad laks tilsmagt med lakrids
 og serveret med rævedressing
· Paneret rødspættefi let serveret med 
 remoulade og citron
·  Æg i sennepssauce
· Rejer med kaviar og mayonnaise
· Salat med brud af varmerøget laks og 
 asparges
·  Påskekylling stegt med citron og timian, 
 ledsages af rabarberkompot og agurkesalat
· Lammekølle med salvie og hvidløg, 
 ledsages af braiseret fennikel
· Mørbradbøffer med bløde løg
·  Svinekam med hjemmelavet rødkål 
 tilsmagt med appelsin
· Udvalg af danske og udenlandske oste
· Frugt - Frugttærte
· Brød, smør og fedt

Bordbestilling 
nødvendig.

Bestil i god tid!

Pris pr. couv. 258,- inkl. kaffe.

 Søhesten 16, 2635 Ishøj, Tlf. 4353 5344

Stort Stort påskebordpåskebord

Lukket
7. april grundet 

selskab

Stort udvalg i frugttræer, roser, rhododendron, 
hortensia, magnolia, sommerfuglebuske og meget andet!

UDPLANTNINGSMARKED!

Møllesvinget 6 - 2690 Karlslunde - Tlf. 4615 0008

Man. til tors.  10.00 - 18.00

Fredag  08.30 - 18.30  

Lørdag  08.30 - 18.00

Søndag  09.30 - 18.00

Krukkerne har vi selvfølgelig også... 

F. eks. frugttræer 
– mange forskellige slags
1 stk. 199,- 

2 stk. 300,-

Hortensia
frugtbuske, sommerfuglebuske, 
syren, roser, blåbær, klatremix
1 stk. 79,95 

3 stk. 200,-

Alt i fo
rskellige jordtyper 

til alle formål!

Plantesække, rhododendron 

jord, dækbark, pyntebark og 

meget andet…

Rhododendron
Fra 89,-

HUSK
vi kan lave alt indenfor blomster til bryllup og konfi rmation 

m.m.

25 års jubilæum

Inge-Grete Glover.

Greve: Søndag den 1. april 
kan salgsassistent Anette 
Mark, Greve Posthus, fejre 
et fl ot jubilæum i Post Dan-
mark. Hun har nemlig været 
ansat i 25 år.

Anette er et kendt ansigt 
på Greve Posthus, hvor hun 
sammen med sine kolleger 
servicerer Post Danmarks 

kunder i Greve- og Hundige-
området.

Hun er en venlig og imø-
dekommende medarbejder, 
der er engageret i sit arbejde 
på Greve Posthus.

Jubilæet bliver fejret på 
dagen med brunch i selskab 
med familie, venner og kol-
leger.

25 års jubilæum

Anette Mark.

Greve: Tropic Sun, som 
er en landsdækkende 
kæde, åbner solcenter 
nummer 50 på Hundige 
Strandvej 195, - over for 
Rema 1000 i Greve. Åb-
ningstiden vil være 7.00 
–  22.00.

Flere Greveborgere ken-
der nok allerede Tropic 

Sun, der allerede har et 
center i Håndværkerbyen. 
Det åbnede i juni 2008 og 
har været en succes. Der-
for åbnes der endnu et på 
Strandvejen. 

Indehaveren, Henrik 
Fehmerl ing,  kommer 
selv fra Greve og har 
boet i kommunen det 

meste af sit liv. Han siger: 
- Vi har i længere tid 

søgt efter egnede lokaler, 
og vil gerne bidrage til det 
forretningsliv og aktivitet, 
der igen er ved at komme 
tilbage på Strandvejen.

Tropic Sun åbner nyt 
solcenter i Greve
Knud Fehmerling åbner sit andet center
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 2., 3., 4. og 7. april 2012:

20% RABAT 
på Decubal produkter 

alle fire dage 

på HUNDIGE APOTEK

Hundige Apotek – Waves - Over Bølgen 19H – 2670 Greve 

Mandag den 2. April kl. 13-16 sætter vi fokus på Avène ansigtspleje.
Kom ind og få råd og vejledning til netop din hudtype. 

Dokumenteret pleje til sensitiv hud 

Hjælp til 
din hud 

Avène 

rådgivning

OBS: Vi giver 20% rabat på alle Avène produkter på dagen. 

20% rabat 

Solrød: Frem til 25. maj 
er lokalplanforslaget for 
Solrøds kommende bio-
gasanlæg ved Åmarken i 
offentlig høring. 

Gennem lang tid har det 
biogasanlæg, som byrå-
det i Solrød vil placere ved 
Åmarken i Jersie, fyldt me-
get blandt politikerne i Sol-
rød. For i Solrød Kommune 
er der en målsætning om 
at arbejde målrettet for at 
reducere forbruget af kul, 
olie og naturgas, og det vil 
et biogasanlæg baseret på 
gylle, tang og restprodukter 
af citrusskaller fra CPKelco 
være med til at kunne redu-
cere. På det seneste møde i 
byrådet i Solrød valgte et 
enigt byråd at sende et lo-
kalplanforslag til lokalpla-
nen for biogasanlægget ved 
Åmarken i offentlig høring 

frem til slutningen af maj. 
Lokalplanforslaget giver 
mulighed for, at der kan op-
føres en række bygninger, 
hvor en smal skorsten på 
op til 40 meter og to reaktor 
tanke på omkring 21 meter, 
ifølge lokalplanforslaget, vil 
fremstå som de mest mar-
kante bygninger til Solrød 
Biogasanlæg. 

Vil undgå gener
Ifølge Solrød borgmester, 
Niels Hörup (V), har man 
valgt placeringen ved Åmar-
ken, da biogasanlægget her 
vil skabe mindst mulig 
gene.

- Der kan være visse ge-
ner ved et biogasanlæg, 
derfor er det vigtigt, at det 
bliver placeret i passende 
afstand af bymæssig bebyg-
gelse, fortalte Niels Hörup, 

der tilbage i januar var nede 
hos EU-kommisionen i Bru-
xelles for at være med til at 
præsentere planerne om-
kring biogasanlægget, der 
skal nedsætte Co2-forbru-
get i Solrød, på Niels Hörups 
møde i Bruxelles blev der 
taget godt imod planerne om 
anlægget. 

Ifølge det lokalplanforslag, 
der netop er blevet sendt i hø-
ring, så vil anlægget være i 
drift døgnet rundt alle ugens 
dage, når det kommer til at 
stå. Transport af biomasse 
til og fra anlægget vil foregå 
fra klokken 6.00 til 18.00 
på hverdage samt kl. 6.00 
til 15.00 på lørdage, hvilket 
også er de tidsrum, hvor der 
under normal drift vil foregå 
vedligeholdelse på anlægget. 
Afstanden mellem CPKelco i 
Lille Skensved og biogasan-

læggets, indtil videre, valgte 
placering i Åmarken er på 
omkring to kilometer, mens 
nærmeste bymæssige bebyg-
gelse er Strandgården. 

Det vurderes, at der sam-
let vil være 25-30 lastvogne 
i døgnet, der kører dobbelt-
ture med biomasse den ene 
vej og afgasset biomasse den 
anden vej. Der afholdes bor-
germøde om lokalplanen 23. 
april klokken 19.30 i kanti-
nen på Solrød Rådhus. Det 
forventes at byggeriet af bio-
gasanlægget starter til næ-
ste år, og efter planen skal 
det stå færdig i 2013. 

jm

Biogasanlæg rykker tættere på 
Byråd sender lokalplan i høring

Sådan forventes området 
omkring Åmarken at komme 

til at se ud, når biogasan-
lægget står færdigt. 

Greve: Mandag den 2. 
april åbner Hundige Apo-
tek en ny og spændende 
forretning i helt nye lo-
kaler i den østlige del af 
centret i Waves.

- Vi har valgt at indrette 

vores nye forretning i den 
østlige del af centret i Wa-
ves på en ny og spændende 
måde, som sætter vores kun-
der i centrum. Kunderne vil 
opleve, at vores veluddanne-
de og erfarne personale altid 

står klar med faglige råd og 
nyttig hjælp, så de sikkert 
og nemt kan fi nde lige netop 
det, de har brug for, siger 
apoteker Lars Christensen, 
der fortsætter:

- Fremover vil Hundige 

Apotek naturligvis også 
ekspedere recepter. For at 
sikre alle kunder mere di-
skretion har apoteket nu en 
inddeling mellem skranker-
ne. Som altid med fokus på 
kunden. Apoteket arbejder 

målrettet på at sikre alle en 
god og tryg service gennem 
personlig rådgivning og vej-
ledning. Fremover vil man 
naturligvis også opleve en 
hurtig, sikker og venlig eks-
pedition.

Man kan også altid fi nde 
information og gode råd om 
sundhed og sygdom på apo-
tekets hjemmeside, http://
www.hundigeapotek.dk.

Apotekets nye adresse er 
Over Bølgen 19H.

Hundige Apotek åbner i nye lokaler
Apoteket fl ytter ind i den østlige del af Waves



VI MATCHER NETTET!



Billetsalg: www.billetnet.dk og www.sjbilletten.dk       Tilmeld dig vort nyhedsbrev på www.ringstedkongrescenter.dk

Buffet før forestillingen 210 kr.        Brunch før forestillingen 115 kr.                       
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Buffet - koncert - overnatning - shopping. Booking: Tlf. 57 61 93 00

KONCERT weekend fra 795-995 kr.

Kulturkalorier Køb et gavekort til stjernestunder 
i Ringsted Kongrescenter til dem du holder af

RINGSTED

Onsdag 12. december 2012 kl. 20.00 

Stig Rossen 
Julekoncert 2012

Onsdag 18. april 2012 kl. 20.00

 Lord of the Dance

Torsdag 19. april 2012 kl. 20.00
The Dubliners

Søndag 22. april 2012 kl. 20.00

Krysters Kartel LIVE 
”Så hakker spætten”

Torsdag 3. maj 2012 kl. 20.00

Ekstra Show
UDSOLGT

. . . 
Onsdag 2. maj 2012 kl. 20.00

Ekstra Ekstra Show

Ørkenens Sønner
VARM LUFT i CANAL GRANDE

Torsdag 5. april 2012 kl. 20.00

L.O.C.
Special Guest NIKLAS

Fredag 30. marts 2012 kl. 21.00

Pink Floyd Project 
”Gilmour vs Waters”

Fredag 13. april 2012 kl. 19.00

UDSOLGT
. . . 

Fredag 13. april 2012 kl. 21.30

UDSOLGT

Mick Øgendahl
SPAS

Søndag 15. april 2012 kl. 12.00

Viden om:

Jørgen Leth 
og Rolf Sørensen
Samtale om deres fælles 
passion ”Cykelsporten” 22. - 29. april 2012

Festival 2012
– teater for børn og unge

Sorø
Kommunefestival2012.dk

- teater for børn & unge -
22.-29. APRIL · RINGSTED / SORØ

 Loaded Cup 2012
Internationalt Fitness & 
Bodybuilding Grandprix

Lørdag 7. april 2012 
(forbedømmelser kl. 10.00 

og finale kl. 17.00)

Søndag 8. april 2012 
(forbedømmelser kl. 10.00 

og finale kl. 15.00)

Lørdag 27. oktober 2012 kl. 20.00

Povl Dissing og 
Benny Andersen

Få billetter 

Fredag 4. maj 2012 kl. 20.00 

Lasse 
Rimmer

Standup-showet
”KOMIKER”

Fredag 16. november 2012 kl. 20.00

Cirkus Fantastica

Teaterforeningen

Jan Gintberg 
”I LUV JAN”

Lørdag 20. oktober 2012 kl. 10.00-16.00
Søndag 21. oktober 2012 kl. 10.00-15.00

Loppe- og 
Kræmmer-

marked

Igen med stort 

børneloppemarked

Torsdag 4. oktober 2012 kl. 20.00 

Everybody’s 
Talking

Fredag 2. november 2012 kl. 20.00

Monrad & Rislund 
”Senildemente sjuskemikler”

Lørdag 17. november 2012 kl. 20.00

Andreas Bo Live
”Plagiat”

Søndag 2. december 2012 kl. 20.00

Paul Potts & Lene Siel
Christmas Concert

Lørdag 12. maj 2012 kl. 20.00

UDSOLGT
. . . 

Fredag 28. september 2012 kl. 20.00

Ekstra Show

Mick Øgendahl SPAS
Lørdag 3. november 2012 kl. 19.00

Ekstra Show

UDSOLGT

UDSOLGT
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Greve: Det var med gen-
nemgang af det hidtil 
mest aktive år i den lo-
kale erhvervsforening, 
at tømrermester Niels 
Moestrup afl agde sin sid-
ste formandsberetning 
- og efter ni år som aktiv 
i Greve Erhverv trådte 
helt ud af bestyrelsen 
ved generalforsamlingen 
på Greve Strandkro.

Det har været et usædvan-
lig aktivt og travlt år i Greve 
Erhverv, der er erhvervsli-
vets talerør og forening for 
fl ere end 250 lokale virksom-
heder i Greve og omegn.

Ikke alene for medlem-
merne, der blandt andet har 
kunnet komme til 22 meget 
forskellige arrangementer 
det seneste år. Men også 
for bestyrelsen, der både 
har håndteret de mange 
medlemsarrangementer og 

samtidig har forholdt sig til 
en ændret erhvervsstruktur 
i Greve og f lere nabokom-
muner og arbejdet aktivt 
med formuleringen af en ny 
erhvervsstrategi i samar-
bejde med Greve Kommune, 
erhvervschef Tina Koeffoed 
samt andre erhvervsaktører 
i området.

Det fremgik af afgående 
formand Niels Moestrups 
fremlæggelse af bestyrel-
sens beretning.

- Jeg vil gerne takke besty-
relsen for et fantastisk sam-
arbejde og hold-ånd. I har 
på hver jeres måde gjort en 
fantastisk indsats for Greve 
Erhverv og for erhvervslivet 
generelt i det forløbne år. 
Det har været en fornøjelse 
at arbejde sammen med jer, 
sagde Niels Moestrup i sin 
sidste beretning, hvor han 
også roste samarbejdet med 

Greve Kommune og de man-
ge andre aktører, som Greve 
Erhverv arbejder sammen 
med på erhvervsområdet og 
inden for blandt andet prak-
tikpladser og uddannelses-
vejledning til unge.

Paula Larrain talte
Forud for generalforsamlin-
gen talte journalist og tidli-
gere TV-vært Paula Larrain 
over emnet »Arbejdsglæde og 
Trivsel« ved et foredrag, der 
var arrangeret i samarbejde 
med FOF Ved Køge Bugt. 
Og folketingsmedlem Benny 
Engelbrecht, der er socialde-
mokratisk erhvervsordfører 
samt formand for Folketin-
gets transportudvalg for-
talte om den nye regerings 
erhvervs- og vækstpolitik.

Formand Niels Moestrup 

fra Moestrup Tømrer/Sned-
ker i Tune og næstformand 
Mette Nielsen fra Flashli-
ght i Karlslunde var på valg 
og havde på forhånd begge 
meddelt, at de på grund af 
stigende travlhed i deres 
virksomheder og f lere år i 
bestyrelsen ikke ønskede 
genvalg. 

Bladchef Marianne Peder-
sen fra Lokalavisen Sydky-
sten i Greve var også på valg 
efter sine første to års perio-
de, men var blevet opfordret 
til at tage en periode mere.

I august døde Ole Peder-
sen fra Bosch Car Service i 
Tune uventet. 

Forsamlingen rejste sig 
og markerede tabet med et 
minuts stilhed. Ole Peder-
sen blev afl øst af suppleant 
Niels Hansen, som tidligere 

har været medlem af besty-
relsen og som erklærede sig 
parat til at tage et år mere.

Anette Skov Ansdal fra 
ASA Bogholderi i Karls-
lunde og Lars Tue Toftild 
fra Blue Water Shipping i 
Greve blev foreslået som 
nye medlemmer af besty-
relsen. Susanne Herbst fra 
Frisør Herbst i Karlslunde 
blev foreslået som suppleant 
for to år, mens Mickey Lund 
fra Netværket Syd blev fore-
slået som suppleant for et 
år.

De indstillinger tiltrådte 
forsamlingen med applaus, 
som også ledsagede en stor 
tak til den afgående formand 
for hans mangeårige indsats 
i foreningens tjeneste.

Bestyrelsen konstituerer 
sig med formand, næstfor-

mand og kasserer på først-
kommende bestyrelsesmøde 
den 11. april.

Det mest aktive år i Greve Erhverv 
Formand Niels Moestrup gik af efter ni år som aktiv i foreningen

Niels Moestrup aflagde sin 
sidste beretningh som for-
mand for Greve Erhverv.

Nyt fra Greve Kommune

Greve Kommune

I Greve er livet grønt, og der er gode udfoldelsesmuligheder. Kommunen er i front og et godt sted at drive virksomhed i. Greve 
Kommune arbejder sammen med erhvervslivet for at skabe optimale rammer for virksomhederne. Kommunen samarbejder med 
nabokommunerne, Region Sjælland og Hovedstadsområdet om de områder, hvor fællesskab gør stærk. I Greve Kommune læg-
ges der desuden vægt på, at medarbejderne har høj trivsel, gode arbejdsforhold, størst mulig indflydelse på eget arbejde og giver 
borgerne en professionel betjening.

Greve Svømmehal 

– åbningstider i og 

omkring Påske

Mandag  den 2. april 2012 kl. 6.30 – 17.00 
Tirsdag  den 3. april 2012 kl. 6.30 – 17.00
Onsdag  den 4. april 2012 kl. 6.30 – 17.00 

Billetsalget lukker kl. 16.00, opkald fra 
bassinerne kl. 16.30

Skærtorsdag  den 5. april 2012 LUKKET
Langfredag  den 6. april 2012 LUKKET
Påskelørdag  den 7. april 2012 LUKKET
Påskedag  den 8. april 2012 LUKKET
2. påskedag  den 9. april 2012 LUKKET

Velkommen i Greve Svømmehal 

– din svømmehal 

Genbrugssække

Uddelingen af genbrugssække i Greve 
Kommune er nu slut. Vi gør opmærksom 
på, at poserne kun må benyttes til pap, 
dåser og glas/flasker.

Har du ikke modtaget sækkene, kan du 
kontakte os på mail@gsforsyning.dk eller 
tlf. 4397 8720.

Venlig hilsen
Greve Solrød Forsyning

Greve Bibliotek

Klassisk Forårskoncert
Bratsch-accordeon duoen Inviolata giver 
Forårskoncert med et spændende reper-
toire. Det spænder fra Dowland og Bach 
til Prokofiev.

Program fås ved køb af billet.

Biblioteket serverer 1 glas vin og 
lidt sødt.

Torsdag 12. april kl. 19.30 på 

Greve Bibliotek.

Billetter á 50 kr. købes på biblioteket eller 
bestilles på tlf. 43 95 80 00.

Påskens åbningstider
Greve Bibliotek

31. marts åbent 10-14
2. april åbent 10-19
3. april åbent 10-19
4. april åbent 10-19
5.-9. april LUKKET 
– begge dage og påskelørdag inkl.

Karlslunde Bibliotek

1.-9. april LUKKET 
– begge dage inkl.

Tune Bibliotek

Åbent alle dage 10-22 
for selvbetjening

Sundhedscaféen

Diabetesforeningen holder Diabetescafé 
onsdag d. 4. april kl. 16.30-18.30. Øjensy-
geplejerske Susanne Andersen fortæller 
om øjensygdomme og hjælpemidler hvis 
synet svigter. Det sker i Sundhedscaféen 
på Greve Bibliotek, Portalen 2, Greve.  

Du kan få mere at vide hos formand Kurt 
Rasmussen fra Diabetesforeningen i 
Greve på telefon 46 15 28 07 eller e-mail 
viku.ras@jubii.dk

Greve Kommune

Rådhusholmen 10, 2670 Greve
www.greve.dk
Telefon 43 97 97 97
E-mail: raadhus@greve.dk

Elektronisk selvbetjening:

www.greve.dk - døgnet rundt

Åbningstider 

Mandag-onsdag ................ kl. 10.00-14.00
Torsdag:  Borgerservice  ..... kl. 10.00-18.00

Øvrige rådhus  ..... kl. 10.00-17.00
Fredag: ............................................ Lukket

Telefontider

Mandag-onsdag: ................. kl. 9.00-13.00
Torsdag: ............................... kl. 9.00-17.00
Fredag: ................................. kl. 9.00-12.00

Håndværkerbyen 42 - 2670 Greve - 43 69 11 62  
www.vinslottet.nu

Chile har måske verdens bedste betingelser for at 
fremstille vin. Den konstante varme, vand, og masser 
af sol gør sit til at give ideelle betingelser 
for dyrkning af druer.

Carmeneredruen kan betegnes som den 
chilenske ”nationaldrue”.  Den blev fak-
tisk fundet ved et ”uheld” midt i en mark 
af Merlot. Dens stil kan godt minde lidt 
om den bløde og sødmefulde Mer-
lot, men er alligevel helt sin egen. 
Carmenere vil vi komme til at høre 
meget mere til og i alle tænkelige 
kvaliteter og varianter.   Vinen 
har ikke lagret for på fade, men 
udelukkede modnet på tank for at 
bibeholde vinens rene frugt aroma 
og smag.        

Hvordan smager den?
Farven er imponerende 
dyb og mørk. Fedmen 
ses tydeligt på glas-
set, hvor gardinerne 
langsomt løber ned 
langs siden. Den har 
en intens aroma af 
skov, solbær og blomme. 
Smagen er fantastisk 
saftig, nærmest som 
juice og med en smule 
krydderi og 
peberkarakter. 

Pris v/12 fl asker 

KR. 50,- 
(ved 6 fl asker)
Normalpris kr. 69,00

Tilbuddet er gældende fra 
fredag den 30. marts til og med 

lørdag den 7. april 2012.

2010 CARMENERE, 
CASA TAMAYA, 

LIMARI VALLEY, CHILE

.dk

Netavis
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Badminton: Det bliver en 
travl sommer for Greve 
Badmintons verdensnavn 
Christinna Pedersen.

Hun og makkeren i Greve, 
Kamilla Rytter Juhl, kan 
betragte sig som sikre  OL-
deltagere, selv om den en-
delige udtagelse endnu ikke 
foreligger. 

De to Grevespillere er 
med en femteplads på dum-
mylisten for OL-kvalifika-
tion sikret sig en plads i den 
prestigefulde turnering, 
men hertil kommer, at de 
også er sikret deltagelse i 
mixeddouble, hvor Kamilla 
Rytter Juhl spiller sammen 
med Thomas Laybourn og 
Christinna Pedersen med 
Joachim Fischer.

- Det er fantastisk. Nu 
kan de to par forberede sig i 
ro og mag, og de er fri for at 
spille ekstraturneringer. Vi 
har forhåbentlig to par, som 
kan spille med om medaljer, 
og Thomas og Kamilla har 
vist, at de er tilbage blandt 
de bedste, og alle skal frygte 
dem, siger landtræner Lars 
Uhre til badminton.dk.

Men hertil kommer, at 
begge spillere inden OL har 
en vigtig mission for deres 
klub Greve, som 10. april 
spiller DM-finale for hold 
mod Team Skælskør-Sla-
gelse.

Yderligere kommer EM 
17.-22. april, Uber Cup i maj 

og Indonesia Open i juni, så 
de to topspillere har et hårdt 
program.

OL
- Kamilla og jeg er ganske 
rigtigt indenfor de krav, 
der er til OL-udtagelse. Vi 
venter dog på den endelige 
udtagelse til maj, siger Chri-
stinna Pedersen. 

- Skulle vi være så heldige 
både at skulle spille mixed-
double og damedouble der-

ovre, så er jeg helt sikker på, 
at vi sagtens kan holde til 
det. Det har vi jo gjort hele 
det sidste år, så derfor tror 
jeg også på, at vi vil have 
gode chancer for at lave et 
godt resultat derovre, siger 
Christinna Pedersen. 

Hendes forventninger til 
OL er de samme som til All 
England, hvor hun satsede 
på at komme helt top tops.

- Desværre skulle Joachim 
Fischer og jeg møde Kamilla 

og Thomas allerede i kvartfi -
nalen, hvor det endte med et 
sejr til Kamilla og Thomas. 
Joachim og jeg tror stadig 
meget på os selv, og vi ser 
meget frem til vores næste 
udfordring.

I damedouble tabte Ka-
milla og jeg til dem, der su-
verænt ligger nr. 2 på ver-
densranglisten. De spillede 
bedre end os til All England. 
Vi ved, vi kan vinde over 
dem, hvis vi rammer vores 

absolutte bedste niveau, og 
det tror vi på, at vi kan gøre 
næste gang vi skal møde 
dem, siger Christinna Pe-
dersen videre.

DM
Inden OL er der DM-fi nalen

- Jeg glæder mig helt vildt 
meget til 10. april, når det 
går løs ved DMfi nalen inde 
i Frederiksberghallerne. Jeg 
sad og så den anden semifi -
nale - sikke en gyser. Jeg er 
sikker på, at hele Greve-hol-
det vil kæmpe det bedste, de 
har lært, og så må vi se om 
det er nok til at vinde guldet 
endnu engang, lyder det fra 
Christinna Pedersen.

Ambitiøs
Christinna Pedersen, der 
fylder 26 år 12. maj, har spil-
let badminton lige så længe, 
hun kan huske tilbage, ef-
ter at hun i barndomsbyen 
Ålborg fik lysten fra sine 
forældre, som begge spillede 
badminton. Hun erkender, 
at hun er meget ambitiøs, 

- Jeg elsker at vinde. Når 
jeg har sat mig et mål, satser 
jeg alt, hvad jeg formår, for 
at nå det. Jeg har altid haft 
mål og drømme for min kar-
riere. Som helt ung var det 
at blive så god til badmin-
ton, at jeg en dag kunne leve 
af det og dermed befi nde mig 
blandt landets bedste spille-
re på landsholdstræningen. 

- Det mål har jeg nået, og 
nu har jeg nye mål og drøm-
me, som jeg vil gøre alt, hvad 
der er muligt og lidt til, for at 
få indfriet, Foreløbig har jeg 
kvalifi ceret mig til OL, som 
var et af målene. Herefter 
gælder det medalje ved OL 
siger Christinna Pedersen.

Den 178 cm høje verdens-
stjerne modtog tidligere på 
året Greve Kommunes mest 
fornemme idrætspris, dels 
for guldet i DM for hold til 
Greve, dels for mange store 
individuelle præstationer. 
Det var ved den lejlighed, 
borgmester Hans Barlach 
karakteriserede hende på 
denne måde:

Med kombinationen af ta-
lent, vinderinstinkt og hårdt 
arbejde har du vist, hvordan 
man kan tvinge selv den 
hurtigste kineser rundt i ba-
nens fi re hjørner.

Greve Badminton har 
meget naturligt forlænget 
kontrakten med både Chri-
stinna Pedersen og Kamilla 
Rytter Juhl. 

jh

Sport

HAR DU LYST TIL 
AT SPILLE GOLF?

Golf er for alle
Ledreborg Palace Golfs prøvemedlemskab giver 
dig al den træning, du skal bruge for at opnå 
golfkørekortet. Derudover får du i prøveperioden 
stillet golfudstyr til rådighed, hvilket betyder, at 
du ikke skal ud og investere i udstyr.

Golf er for alle – og det er ikke en dyr sport at 
lære. Hos os kan du få et prøvemedlemskab for 
kun kr. 1.495,-, som vi tilbagebetaler, hvis du 
efter prøveperioden melder din ind som fuldtids-
medlem hos Ledreborg Palace Golf.

Du kan læse mere om vores begynderkurser 
på www.ledreborgpalacegolf.dk  

Tilmeld dig nu  
Vores begynderkurser afholdes over 3 lørdage 
med 5 timers undervisning fra kl. 9 - 14.

Kursus 1  - APRIL  -  14/4, 21/4, 28/4
Kursus 2  - MAJ  -  5/5, 12/5, 19/5

Pris kr. 1.495,-
For seniorer er prisen inkl. 2 mdrs. 
prøvemedlemskab fra 1. kursusdag.
For juniorer er prisen inkl. prøvemedlemskab 
for resten af 2012.

Tilmeld dig allerede i dag via vores website 
eller på 46 46 16 30.

LPG

Nu nærmer golfsæsonen sig og Ledreborg Palace Golf 
starter igen nye begynderhold

Ledreborg Palace Golf   Ledreborg Alle 2A  4320 Lejre  Tlf: 46 46 16 30  ledreborgpalacegolf.dk

TILMELD DIG ET

BEGYNDER
KURSUS
PÅ LEDREBORG 
PALACE GOLF

Først guld til Greve - og så til Danmark
Travl sommer for Greves verdensklassespiller i badminton, Christinna Pedersen

Christinna Pedersen sætter sig jævnligt nye mål og drømme, som hun vil gøre alt, hvad der er 
muligt og lidt til, for at få indfriet. Netop nu satser hun på DM til Greve og Olmedalje.

Åbent Hus 1. april kl. 
10.00 i Havdrup

Petanque: Der vil være 
mulighed for at prøve spillet 
søndag 1. april.

Denne dag holder Hav-
drup Petanqueklub Åbent 
Hus kl. 10.00-14.00 på det 
fl otte anlæg på Skolevej, lige 
bag Havdruphallen.

Der vil også være mulig-
hed for en kop kaffe m.m

jh

Prøv at spille petanque

Golf: Skovbo Golfklub får 
nu et stort ønske opfyldt.

Søndag 1. april kl. 10.00-
12.00 bliver det længe øn-
skede nye klubhus indviet. 

Byggeriet gik i gang i no-
vember 2011, resultatet er 
imponerende, og det samme 
må siges om det samarbej-
de, der har været mellem 
bygherrer »HM Rustfri De-
sign« og Skovbo Golfklub. 
Et samarbejde, begge parter 
har været særdeles tilfredse 
med.

Det er et projekt, der ikke 
kunne lade sig gøre uden op-
bakning fra klubbens med-
lemmer, som økonomisk, vel 
at mærke frivilligt, har do-
neret penge. Medlemmernes 
opbakning har vist, hvor der 

er en vilje og den rette ånd, 
så er mulighederne opnå-
elige.

Det smukke klubhus er 
placeret tæt ved banen, 

jh

Stort ønske opfyldt
i Skovbo golfk lub
Indvielse af nyt klubhus søndag 1. april

Skovbo Golfklubs nye klubhus, der bliver indviet søndag 1. 
april, Ligger tæt ved banen. 
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Indstillinger til modtagelse af 
Ishøj Kommunes erindrings-
gaver 2012
Folkeoplysningsudvalget indkalder herved indstil-
linger til modtagelse af Ishøj Kommunes erindrings-
gaver 2012.

Personer, som har opnået følgende resultater er 
berettiget til erindringsgaver:

-  Optagelse i Guinness Book of Records, herunder 
også danske rekorder

-  Placering som nr. 1, 2 eller 3 ved danmarksme-
sterskaber eller landsmesterskaber

- Landsholdsdeltagelse
- Oprykning til landets bedste række
- Pokalmester
- VM, EM, NM eller OL deltagelse.

Hvis et hold eller en person har præsteret noget ex-
ceptionelt i løbet af året, som ikke hører ind under 
de resultater, der normalt giver adgang til pokalfe-
sten, er man velkommen til at indstille disse.
Borgmesteren og viceborgmesteren afgør denne 
personkreds.

Pokalfesten afholdes i år torsdag den 31. maj kl. 
19.00 i Ishøj Idræts- og Fritidscenter.

Foreningerne bedes inden den 20. april 2012 
meddele Kultur & Fritidscentret, om der er perso-
ner, som de ud fra ovennævnte kriterier ønsker at 
indstille til en eindringsgave.

Kom og oplev det nye 
Bredekærgård den 1. april 2012

Efter en lang vinter, hvor aktiviteterne 
har været få, indbyder Bredekærgård nu 
alle børn og barnlige sjæle til en levende 
og oplevelsesrig dag på Bredekærgård. 

1.april kl. 10-14 vil Bredekærgård 
igen være fuld af aktiviteter og dyreliv.

Se programmet for dagen på Ishøj Kommunes 
hjemmeside www.ishoj.dk under Bredekærgård.

Demenscafé
Samværscafé for dig med hukommelsesvanskelig-
heder og dine pårørende.

”I et liv med demens er det vigtigt at ha’ nogen at 
tale med, og at få snakket om tingene”.

Det er med glæde at vi igen inviterer til cafésam-
menkomst:

Mandag d. 2. april 2012
Kl. 13.30 – 15.30

Seniorlokalerne, 
Vejlebrovej 105, 2635 Ishøj

Tilmelding er ikke nødvendig.

Demenskoordinator Lone Andersen og Forebyg-
gende konsulent Dorte Rasmussen vil være til 
stede.

Har du spørgsmål, så ring til demenskoordinator 
Lone Andersen på telefon 23 28 59 94 eller mail 
demens@ishoj.dk

Du kan læse mere om demens på Ishøj Kommunes 
hjemmeside www.ishoj.dk

NY CYKELPARKERING
Du bedes parkere din cykel i den nye cykelparke-
ring - markeret med blåt

Fra den 28. marts
SKAL cykler parkeres på den nye cykelparkering 

Fra den 10. april 
Bliver herreløse cykler fjernet fra stationsforplad-
sen. 

Derefter nedrives den gamle cykelparkering, og der 
bygges en cykelparkering i området markeret med 
grønt. 

Når projektet er afsluttet, er der plads til 400 cykler 
ved stationsforpladsen.

Kontakt Park- og Vejcenter på 43 57 77 77 - hvis 
du mangler din cykel.

Ishøj Bibliotek
Det sker i den kommende tid: 

Bogsalg på bibliotekstorvet
31. marts kl. 10-14. 5 stk. materialer for 20 kr. 
Tidsskrifter: 2 kr. stk.

Kyllingeekspressen 
kommer – det bliver det 
rene pip!
2. og 3. april kl. 14-17. 
Ishøj Naturcenter besøger 
børnebibliotek og tager 
æg og kyllinger med

Forfatterværksted
3. april kl. 19.00 på Ishøj Bibliotek. Tilmelding til 
Tommy Grandahl Lauridsen på: tgl@ishoj.dk

Digital café på biblioteket
11. april kl. 13-16. Kom og få hjælp til digitale 
udfordringer

Bydelsmødre på biblioteket 
16. april kl. 16.30-18.30 

Læsekreds på biblioteket
24. april kl. 15 og 19. Vi læser Paul Austers ’Sunset 
park’. Gratis adgang

Nicolai Bangsgaard: Jorden rundt på cykel
25. april kl. 19.30 i Ishøj Kultur Café. Pris: 40 kr. 
inkl. kaffe/te eller vin. Køb billet i Ishøj Kultur Café, 
på Ishøj Bibliotek eller via billetlugen.dk

Kemi i køkkenhøjde – mød Experimentariums 
seje piloter
28. april kl. 14-14.45 i Ishøj Kultur Café. Gratis bil-
letter fra 14. april

Ishøj Bibliotek, Ishøj Store Torv 1, 2635 Ishøj, 
Tlf.: 43 57 71 71. 
Åbningstid: Mandag-torsdag: 10.00-19.00, 
fredag: 10:00-17:00 og lørdag: 10.00-15.00. 
www.ishojbib.dk. 

Ishøj Kommune

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
Telefon 4357 7575 - Fax 4357 7213
Eksp. tid kl. 10 - 14, torsdag till. 16 - 18
www.ishoj.dk

Mød os på 
www.ishoj.dk

”Ishøj Kommune 
ønsker at

afspejle sam-
fundet. Derfor 

opfordres 
kvinder og 

mænd uanset
alder, religion,
handicap og

etnisk baggrund
til at søge”

Ishøj
- en fl erkulturel

kommune

kan ses på www.ishoj.dk
TV-Ishøjs programoversigt

1

Se job på
ishoj.dk/job

Greve: Søndag den 1. 
april slås skodderne igen 
fra hos »Havnegrillen« 
på Mosede Havn med 
Christina Knak som ny 
forpagter.

- Der er da ikke noget 
mere skønt efter en lang og 
mørk vinter end at smide 
noget af alt det varme tunge 
tøj og sætte sig ned i solen 
på havnen med en is eller 

kold fadøl og kigge på folk, 
som maler og reparerer på 
deres både og på alle de søde 
ænder, der render rundt der-
nede og glæder sig over, at 
der atter er liv på havnen og 
udsigter til en godbid brød, 
siger Christina Knak.

Hun er opvokset i Karls-
lunde og har også boet i 
Greve/Karlslunde næsten 
alle år af sit voksenliv. Sid-

ste år vikariede hun for de 
tidligere forpagtere, når de 
skulle holde lidt fri og ferie, 
og hun forelskede sig i den 
lille biks og hele havnemil-
jøet samt stod og drømte om, 
at det blev hendes. 

I år fi k hun så chancen og 
slog til. 

Åbningstiderne vil i april 
være fredag, lørdag og søn-
dag samt helligdage kl. 12-

21. Fra maj alle ugens dage 
kl. 12-21 og i skolesommer-
ferien kl. 10-21.

- Det vil være muligt at 
holde fødselsdage eller andre 
arrangementer i gårdhaven, 
hvor der er siddepladser til 
35-40 personer og en stor 
grill, at tænde op i, fortæller 
Christina Knak.

For nærmere info om 
eventuelle arrangementer 

kan man ringe til Christina 
på telefon 23 92 64 92 mel-
lem kl. 14 og 19. 

- Jeg og resten af crewét 
glæder sig til at hilse på jer 

allesammen, servere nogle 
dejlige is og meget andet godt 
og ikke mindst hygge om jer, 
siger Christina Knak.

jøb

»Havnegrillen« har fået 
ny forpagter
Christina Knak, der er opvokset i Karlslunde, slår på søndag skodderne 
fra til grillen på Mosede Havn

Christina Knak 
er ny forpagter af 
»Havnegrillen« på 
Mosede Havn.



12 Motorliv

V12 Zagato er navnet på det nyeste fra Aston Martin.

Aston Martin: V12 Zagato 
er navnet på det nyeste 
fra Aston Martin, som 
har frigivet de første of-
ficielle billeder af den 
endelige version af bilen, 
der kun kommer i et be-
grænset oplag.

Den nye V12 Zagato blev 
blandt andet vist på bilmes-
sen i Geneve - lige som så 
utrolig meget andet. 

Som navnet antyder, er 
bilen en hyldestudgave af af 
bilen Aston Martin Vantage, 
der blev lavet af den italien-
ske karetmager Zagato. Man 
fejrer 50-året for hans før-
ste partnerskab med Aston 
Martin, der var med bilen 
DB4GT Zagato.

- Vores forhold til Zagato 
strækker sig tilbage gennem 
mere end 50 år. Gennem ti-
den har vi skabt en serie af 
meget specielle biler, sagde 
Aston Martins topchef Ul-
rich Bez, og fortsatte:

- Den første - DB4GT Za-
gato - er et sandt ikon: Hur-
tig, smuk og attråværdig. 
Jeg mener, vi har fanget 
ånden i den bil og kombine-
ret det med en sikkert twist 
af modernitet, og alligevel 
gjort den dens helt egen. Mo-

torhjelmen har fået dobbelte 
buler, dørhåndtagene er af 
håndskåret aluminium, 
mens for- og bagskærmene 
samt dørtrin og bagklappen 
er lavet af kulfi ber. 

De heldige kunder vil så 
senere kunne vælge mel-
lem fi re skræddersyede ud-
vendige farver.Vi får kun et 
glimt af interiøret nu, men 
billederne viser, at Zagato 
har klædt kabinen i en kom-
bination af sort læder og al-
cantara med mønstrede røde 
syninger. 

Motoren er den »alminde-
lige« Vantage 6,0-liters V12, 
som producerer 510 hk ved 
6.500 omdrejninger i mi-
nuttet og et moment på 570 
Nm, der er forbundet med 
en seks-trins manuel gear-
kasse.

Produktionen af V12 Za-
gato vil begynde i tredje 
kvartal af året og Aston 
Martin siger, at man kun vil 
bygge 150 biler, der alle vil 
være til at forudbestille, hvis 
man kan lægge 330.000 en-
gelske pund - eller omkring 
2,996.000 i danske kroner. 
Det er naturligvis uden af-
gifter.

vby

Zagato - endnu 
en hundedyr 
Aston Martin
V12 Zagato kommer i et begrænset 
oplag til de hurtige

Ifølge Vejdirektoratets 
foreløbige opgørelser 
fortsætter den positive 
udvikling fra 2011 i an-
tallet af dræbte i trafik-
ken ind i 2012. Tallene for 
januar i år er det tredje 
laveste for en januar må-
ned siden 1985, kun over-
gået af samme måned i 
2006 og 2011.

I januar 2012 var der 18 
dræbte i trafikken mod 11 
dræbte i samme måned sid-
ste år. Også antallet af til-
skadekomne er lidt højere, 

nemlig 290 mod 256 i 2011. 
Det skyldes formentlig, at 
Danmark lå dækket af sne i 
januar 2011, mens vinteren i 
år har været stort set fri for 
sne. Derfor er de 18 dræbte 
væsentligt lavere, end man 
kunne have frygtet.

Set over de seneste 12 
måneder er der tale om 228 
dræbte mod 244 dræbte i 
den foregående 12 måneders 
periode.

Den positive tendens for 
antallet af trafi kdræbte fort-
sætter altså.

Færre dræbt 
i trafi kken
Antallet af trafi kdræbte er fortsat 
lavt i 2012

Bilkøb: Mange bilforhandlere 
ser stort på købeloven, og forbru-
gerne bliver alt for ofte forsøgt 
stillet ringere end lovgivningen, 
når de køber bil. Det viser en 
gennemgang, FDMs jurister har 
foretaget af 200 tilfældigt ud-
valgte slutsedler, skriver FDMs 
medlemsmagasin Motor.

Ud af de 200 slutsedler fandt juri-
sterne ulovlige forhold i ikke færre 
end 37 procent. Mere end hver tredje 
bilkøber risikerer altså at komme i 
problemer, hvis de for eksempel vil 
klage over bilen. Omvendt var kun 
17 procent af de slutsedler, FDM har 
gennemgået, fejlfri.

- At der var ulovlige forhold i mere 
end hver tredje af de slutsedler, 
vi gennemgik, er et alt for højt tal, 
som kommer bag på os. Det er ikke 
ukendt for bilforhandlerne, hvordan 
en slutseddel skal skrues sammen, 

så enten er det udtryk for sjusk, el-
ler også prøver man bevidst at skabe 
dårligere forhold for forbrugerne. Det 
er i hvert fald ikke noget, forbruger-
ne kan være tjent med, siger juridisk 
chef i FDM, Per Alkestrup.

Selvrisiko
Blandt de ulovlige forhold, FDMs 
jurister faldt over i slutsedlerne, er 
blandt andet forsøg på at gøre re-
klamationsretten kortere end købe-
lovens to år. Andre havde tilføjet en 
- ulovlig - selvrisiko, hvis kunden øn-
sker at reklamere, mens der i andre 
slutsedler igen ikke kunne reklame-
res over sliddele. 

Det er dog langt fra kun direkte 
ulovlige forhold, FDMs jurister faldt 
over. I den mildere ende fandt de des-
uden en lang række problematiske 
forhold. Eksempelvis hvor forhandle-
rens påståede garanti var betinget af 

en selvrisiko.
- Selvo m vores gennemgang viser, 

at mange bilforhandlere godt ved, 
hvordan en slutseddel skal se ud, er 
kun 17 procent fejlfrie slutsedler alt 
for lidt. Derfor opfordrer FDM til, 
at man i branchen får styr på slut-
sedlerne hurtigst muligt. Både for 
branchens egen skyld, men især for 
forbrugernes, siger Per Alkestrup.

På baggrund af gennemgangen 
vil FDM nu tilbyde medlemmerne 
at gennemgå slutsedlerne inden for 
24 timer og påpege eventuelle kriti-
ske forhold, inden man som bilkøber 
skriver under. Den nye service intro-
duceres i april. 

Læs mere om de fejlfyldte slutsed-
ler i Motors martsnummer, der ud-
kommer fredag den 24. februar, eller 
på FDM.dk/motor. 

Slutsedler fulde af fejl 
Ulovlige og problematiske forhold fylder i bilkøbernes slutsedler

Peugeot: If it works, don’t 
spoil it. Sådan kunne 
Peugeot tænke efter et 
succesfuldt 2011, men i 
stedet for at hvile på laur-
bærene valgte Peugeot 
med fem verdenspremi-
erer på Geneve Motors-
how at vise fremtiden. 

Blandt andet Peugeots 
stolte f lagskib 208 fik en 
f remtrædende rol le på 
Peugeot-standen, hvor den 
blev vist for offentligheden 
for allerførste gang - både 
i 3- og 5-dørs udgaver, men 
også i to forførende koncept-
udgaver: 208 GTi koncept og 
208 XY koncept fandt vej til 
Geneve. Derudover var der 
premiere på 508 Hybrid4 
og søsterbilerne Partner og 
Expert, der kunne opleves i 
deres nye form.

208 er et tigerspring 
Det er tydeligt, at Peugeot 

tager 208 meget alvorligt. 
Ikke færre end 10 versioner 
er repræsentative ved ver-
denspremieren af 208. 

Efter den historiske suc-
ces med sine forgængere i 
200-serien, og med mere end 
15 millioner modeller pro-
duceret over 30 år skal 208 
være førende i sin klasse, 
og man håber på at at sælge 
550.000 stk. på verdensplan 
efter lanceringen i foråret.

Peugeot 208 tilbyder ti 
både yderst effektive, økono-
miske og kraftfulde motorer, 
herunder en udvidet e-HDi 
produktportefølje og en helt 
ny familie af trecylindrede 
benzinmotorer.

XY Concept er til raffi ne-
rede byelskere, der gerne vil 
have lidt mere. Den kommer 
med 16-lags changerende 
lak og en 1,6 e-HDi motor 
med 115 hk) sørger for kom-

fortabel kørsel. Her er det 
æstetiske i højsædet med 
små røde dekorationer på 
bl.a. døre og rat lige som et 
stort infotainmentsystem 
på en stor touch-skærmen 
navigerer rundt mellem 
yndlingssange streamet fra 
mobilen eller for at fi nde vej.

Peugeots nye designstil 
er også blevet tydeligt in-
korporeret i den nye Part-
ner Tepee, og sammen med 
den nyeste motorteknologi 
løfter det modellen til et 
nyt niveau. Den nye Part-
ner Tepee er ud over et nyt 
udseende udstyret med nyt, 
originalt high-tech udstyr og 
skulle være blandt de bedste 
i klassen, hvad angår rum-
melighed og fl eksibilitet. 

Peugeot Tepee kommer 
også på markedet i løbet af 
foråret 2012 og har verdens-
premiere ved Genève Motor-
show. vby

Masser af nyt fra Peugeot
Peugeot satsede stort med 208 på Geneve Motorshowet

XY-Concept ser ud til at ændre sig, alt efter hvor man står pga 
en meget speciel lakeringsmetode, hvor bilen under har fået 16 
lag maling og lak. 

iPads: Kundefeedback 
via iPads har vist sig at 
være en langt større suc-
ces for SMC-Biler Køge, 
end man havde turdet 
håbe på.

Det viser de mere end 300 
tilbagemeldinger via iPads, 
som bilforhandleren siden 
november sidste år har fået 
fra kunder, der har lagt ve-
jen forbi bilhuset.

Hver måned trækker 
SMC-Biler Køge lod om et 
gavekort på 2000 kr. til brug 
i bilhuset. Vinderen i januar 
måneds lodtrækning blev 
Hanne Larsen.

Hurtigt og nemt
De opstillede iPads inde-
holder et spørgeskema, som 

kunderne opfordres til at 
udfylde, inden de forlader 
bilhuset. Det er nemt at be-
tjene iPad’en, så kunderne 
bruger ikke lang tid på at 
give feedback.

SMC-Biler får til gen-

gæld lynhurtigt en indsigt i, 
hvordan kunderne vurderer 
serviceoplevelsen i værkste-
det eller salgsafdelingen, og 
kan dermed hurtigt rette op 
på eventuelle problemer.

- Vi er faktisk positivt 

overrasket over, hvor mange 
kunder, der har givet feed-
back på denne måde. Men 
det hænger nok sammen 
med, at det er nemt at be-
tjene iPad’en og blot tager 
to minutter. Og så lokker 
vi naturligvis også med et 
gavekort på 2000 kr., siger 
Jannik Pedersen, eftermar-
kedschef hos SMC-Biler 
Køge, der fortsætter:

- Kundernes kommentarer 
er utrolig værdifuld viden for 
os. Vi har fået meget positiv 
kritik, men vi har også fået 
enkelte kritiske kommenta-
rer, som har givet anledning 
til at ændre nogle ting. Og 
det er jo netop formålet hele 
tiden at blive bedre ved at 
lytte til kunderne.

Moderne kundefeedback
SMC-Biler Køge har stor succes med kundefeedback via iPads

Siden 1. november 
har mere end 300 
kunder givet ris og 
ros til bilhuset SMC-
Biler Køge via iPads. 
Den nye måde at 
evaluere service på er 
en effektiv metode til 
gavn for både bilhus 
og kunder.



13,3-23,3 km/l (EU-norm) CO2: 108-176 g/km. Priser ekskl. lev. 3.680 kr. og evt. metallak. Vist med ekstra udstyr. Forbehold for 
pris- og afgiftsændringer. Spar 40.000,- p  i30cw kampagnemodellen, samt 8.000,- p  Plus-pakken. Begrænset antal.

Luksus med respekt for dine penge. Fra kun 274.995,-

Ny Hyundai i40 Sedan
Premiere i weekenden kl. 11-15

Køb inden 1. maj og f  den nye iPad med i prisen

www.hyundai.dk

Inkl. aircondition, ESP m.m. 

Kun 107.995,-  
Spar 12.000,-

Inkl. aircondition, ratbetjent radio m.m.

Kun 129.995,-  
Normalt 144.995,-

Inkl. 16” alufælge, fartpilot m.m

Kun 199.995,-  
Spar 48.000,-

1,25 Comfort 1,25 Classic Plus Classic Sense Plus

Autoriseret Honda og Hyundai forhandler
Baldersbækvej 4B • 2635 Ishøj • Tlf. 4399 3666

Se mere om disse og mange fl ere biler på www.ol-biler.dk
ol-biler@ol-biler.dk

Åbningstider:

Lørdag-søndag      k

Kenneth Dueholm                 Morten Andersen                 Jesper Strate               Ömer Gür Irfan Yunas               Rami Koueik                 
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Løse proteser og manglende 
tænder hører fortiden til. 
Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet. 
Vi afholder løbende gratis informationsmøder 
med uddeling af gavekort til en implantatundersøgelse 
og digital røntgenoptagelse.

Gratis Info-møde

Tirsdag, den 10. 4.

kl. 19.00 - 21.00

Ring nu.

Vores topmoderne klinik ligger på hjørnet af H.C. Ørstedsvej og Rosenørns Alle. Vi har 
gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus 2A og 3A lige til 
døren. Klinikken er indrettet med det mest avancerede tandlægeudstyr der findes.

Hos Forum Tandlæge- & Implantatcenter har vi 
siden 1995 erfaring med implantat  behandling.

”Implantatbehandlinger er en tillidssag,  vi yder en 
garanteret tryg, personlig og sikker behandling.” 
Tandlæge Peter Gade. 

Sted
H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.

1879 Frederiksberg C
www.forumtand.dk

Tilmelding
Ring 38 344222 

mail@forumtand.dk

SYDKYSTEN SYD & NORD 

UGE 15
udgivelse tirsdag d. 10. april 
Deadline for annoncebestilling 
tirsdag d. 3. april kl.12.00

SYDKYSTEN WEEKEND

UGE 14:
Sydkysten Weekend 
udkommer ikke i denne uge.

UDGIVELSE SAMT DEADLINE I FORBINDELSE MED PÅSKEN

www.sydkysten.dk

Find os på facebook

Solrød: Solrød Center 
skal følge med tiden, og 
kunderne skal blive i cen-
tret. Det mener byrådet i 
Solrød, der vil bygge nyt 
stort varehus ved Solrød 
Center. 

Planerne om et varehus 
på stationspladsen i Solrød 
Center er rykket tættere på. 
På det seneste byrådsmøde 
i Solrød blev det nemlig en-
stemmigt vedtaget, at stati-
onspladsen udbydes til salg 
i et fælles udbud sammen 
DSB, som ejer en del af sta-
tionspladsen. I forbindelse 
med kommuneplanens ved-
tagelse tilbage i 2010 blev 
der sat en detailhandels-
analyse i gang i samarbejde 
med Solrød Centerforening 
og SuperBrugsen i Havdrup. 
Analysen skulle blandt an-
det klarlægge udviklings-
mulighederne i Solrød Cen-
ter. Analysen anbefaler, at 
der etableret et varehus, der 

kan bringe Solrød Center på 
niveau med konkurrerende 
centre. 

Solrøds borgmester, Niels 
Hörup (V), mener, at det er 

nødvendigt, at der kommer 
til at ske noget omkring Sol-
rød Center.

- Dagligvaremarkedet har 
ændret sig, hvis vi ikke gør 

noget, vil Solrød Center mi-
ste sin attraktivitet, og det 
vil miste omsætning. Folk 
vil søge andre steder hen, 
og det bliver mindre attrak-

tivt at bo i Solrød, lød det fra 
Niels Hörup, da han præsen-
terede forslaget for de øvrige 
byrådsmedlemmer.

Med vedtagelsen om en 
omdannelse af stationsplad-
sen ved Solrød Center blev 
det samtidig vedtaget, at ad-
ministrationen i kommunen 
går i gang med udbudsmate-
riale, og senere skal byrådet 
godkende et vinderprojekt af 
de indkomne forslag. Efter 
at vinderprojektet om stati-
onspladsen er blevet fundet, 
igangsættes der sammen 
med projektvinderen en ny 
lokalplan for området. 

Den konservative Hans 
Nydam Buch fortalte på by-
rådsmødet, at han dagligt 
hører folk tale om, hvad der 
skal ske med stationsplad-
sen, og han mener også, at 
der sker noget omkring Sol-
rød Center og stationeplad-
sen.

- Solrød Center er på 

mange måder livsnerven i 
Solrød. Det var et tiltalende 
sted, da det blev indviet i 
1976, og det er det stadig-
væk, for centret har forstået 
at følge med tiden. Den de-
tailhandelsanalyse, der blev 
udarbejdet sidste år, viser 
imdlertid, at centret i sin 
nuværende form og størrel-
se vil blive hårdt presset af 
store centre i nabokommu-
nerne. Undersøgelsen siger, 
at for at fastholde handelen 
i Solrød er det nødvendigt, 
at der etableres et stort va-
rehus. Vi skal bare finde 
et sted, der er plads, og her 
er stationspladsen et godt 
forslag, lyder det fra Hans 
Nydam Buch. 

Med vedtagelsen af om-
dannelse af stationspladsen 
blev der frigivet 100.000 kro-
ner til udbudsmaterialet. 

jm 

Byråd går efter  varehus ved station
Stort varehus på op mod 3500 kvadratmeter tættere på

3500 kvadratmeter er så meget plads, som der eventuelt vil komme komme i et nyt varehus på 
stationspladsen i Solrød. 

Solrød: Byrådet i Solrød 
flytter fremover møde-
sted.

Når byrådet den sidste 
mandag i april samles igen, 

kommer det til at ske i nye 
omgivelser. 

For byrådet fl ytter nemlig 
mødested fra Solrød Aktivi-
tetscenter til førstesalen på 

Solrød Bibliotek. 
Det er den nye tilbygning 

på Solrød Bibliotek, der bli-
ver kaldt Hatten, der frem-
over skal danne rammerne 

for møderne i byrådet. 
Første gang at byrådsmed-

lemmerne i Solrød mødes i 
mødelokalet på førstesalen 
på Solrød Bibliotek bliver 

mandag 30. april. 
Borgerne i Solrød er som 

sædvanlig velkomne til at 
overvære, hvilke sager der 
bliver vedtaget på byråds-

mødet.
jm 

Flyttedag i byrådet
Nye omgivelser til byrødder
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Greve: Generalforsam-
lingen i Tune Vandværk 
mandag aften var imø-
deset med spænding 
efter den seneste tids 
turbulens med formands-
afgang, ekstraordinær 
generalforsamling og et 
bestyrelsesforslag, der 
blev stemt ned.

Imidlertid viste det sig, 
at dramaet udeblev, og den 
nyvalgte formand, valgt fra 
den siddende bestyrelse og 
valgt direkte på generalfor-
samlingen, Michael Bruhn, 
kunne afslutningsvis takke 
for god ro og orden med or-
dene.

 -Det blev en meget mere 
fredelig generalforsamling, 
end vi havde frygtet.

Det var også Michael Bru-
hn, der afl agde beretning og 
fortalte om den nye vandsek-
torlov og de mange nye krav, 
der blev stillet. Han fortalte 
også om de nye investeringer 
i boringer, vandledninger og 
selve vandværket, som alle 
krævede store investerin-
ger.

- Obligationsbeholdnin-
gen er solgt, og vi har ta-
get lån for at kunne betale 
for de mange renoveringer. 
Desværre har vi fået nej 
fra Greve Kommune til en 
kommunegaranti, så vi er 

foreløbig tvunget til at tage 
en noget dyrere kassekredit, 
oplyste han.

Fortiden
Vandværket har desuden en 
uafklaret tvist med Greve 
Kommune om udgifterne 
i forbindelse med forure-
ningssagen i 2009. Kommu-
nen har krævet vandværket 
for 2,2 millioner kroner, hvor 
Tune Vandværk har et mod-
krav på 600.000 kroner, som 
stammer fra advokatudgif-
ter. 

Michael Bruhn kom des-
uden ind på samarbejdet i 
bestyrelsen og nævnte, at 
det ikke havde været gnid-
ningsfrit.

- Jeg håber, vi har lagt 
uoverensstemmelserne bag 
os, og at vi i dag kan få et 
mandat til at gøre det, vi vil, 
nemlig at skaffe rent vand 
til vandværkets aftagere, 
sagde han.

Tuneborgeren Dan Bjer-
ring talte fra salen den tid-
ligere formand Aksel Mad-
sens sag og mente ikke, at 
det var en værdig afsked 
med en person som ham.

- Måske skulle bestyrelsen 
gå af, så vi kan vælge en helt 
ny uden knive i ærmerne, 
foreslog han.

Den tidligere formand for 

bestyrelsen, Aksel Madsen, 
fi k herefter ordet og brugte 
lejligheden til at fastholde 
fl ere af sine tidligere syns-
punkter. Han argumente-
rede blandt andet imod nye 
boringer, men blev tilbage-
vist af bestyrelsens næstfor-
mand, Jakob B. Jakobsen, 
der påviste nødvendigheden 
af at kunne producere nyt og 
rent vand via nye boringer.

Da Aksel Madsen frem-
turede med beskyldninger, 
der måske havde karakter 
af injurier mod den siddende 
bestyrelse, blev han afbrudt 
af dirigenten Frede Kruse-
Kristiansen med spørgsmå-
let: Hvad har du gang i? 

Farceagtigt
Herefter lød det fra salen: 
Det her er farceagtigt. Lad 
os gå videre, hvilket straks 
udløste klapsalver.

Herefter blev budgettet 
for 2012 godkendt, og man 
blev enige om, at der skulle 
kigges på eventuelle ved-
tægtsændringer i løbet af de 
næste seks måneder, såle-
des at Tune Vandværk kom 
på linje med landets øvrige 
2000 private vandværker.

To ud af bestyrelsens 
medlemmer på fem var på 
valg. Jakob B. Jakobsen blev 
genvalgt. Kasserer gennem 

mange år, Hugo Hassel-
balch ønskede ikke genvalg 
og i hans sted blev Bjarne 
Frølund indvalgt.

Som ny kasserer valgtes 
bestyrelsesmedlem Jens 
Kaas Sloth.

Under punktet eventuelt 
takkede formanden gennem 

25 år, Aksel Madsen, for et 
godt samarbejde med besty-
relsen, men han kunne ikke 
dy sig for at tilføje.

- Og takken gælder også 

dig Jakob B. Jakobsen - for 
de år, der gik godt.

mol
   

Lejelejligheder 
Kurprinsens Kvarter 2-26,
2680 Solrød Strand
Lejligheder indh. køkken med 
alt i hårde hvidevarer.
Velindrettet badeværelse 
med bruseniche,  skabsar-
rangement. Vaskemask. og 
tørretumbler.
2-vær. 65-69 m2  fra  7.375
3-vær. 84-100 m2  fra  9.000
4-vær. 120-140 m2  fra 11.500
Ekskl. Forbrug.
Beliggende tæt på Solrød 
Strand, Solrød Centret,  
busforbindelse til bla. Solrød 
Centret udenfor hoveddøren, 
S-tog (5 min. gang) samt 
med kort afstand til motorvej
Åbent hus:
Onsdage kl. 17.00-18.00. 
Søndage kl. 15.00-16.00
Henv. på mail:
sdh@hvejendom.dk

HV EJENDOMS
ADMINISTRATION
JERNBANEGADE 6, 2. SAL,

5000 ODENSE C
20 32 62 14 eller 20 11 45 42

KICA PEJSECENTER ... en grad bedre

VERDENS NYHED
FRA

JØTUL PF 600
Små er godt! Jøtul PF 600 er den 
ideelle ovn til opvarmning af enhver 
boligform, også sommerhuset. Med sin 
effektive ydelse, høje virkningsgrad og 
indbyggede, lydsvage ventilator sikres 
en hurtig opvarmning.

Vælg mellem den klassiske version 
med stålsider, en mere moderne ovn 
beklædt med sort glas, eller den helt 
autentiske med varmeakkumulerende 
fedtsten på siderne.

Pejsegruppen er navnet på Danmarks mest erfarne gruppe 
af fagbutikker inden for varmebranchen. Vi er eksperter inden
for brændeovne, pejse og indsatse, og vi har stor erfaring både 
med hensyn til enkle og komplicerede installationer.

KICA -KØGE PEJSECENTER
Københavnsvej 133 - 4600 Køge - Tlf. 56 63 70 50
Finlandsgade 22 - 4690 Haslev - Tlf: 56 31 65 67

VI KOMMER GERNE OG MONTERER OG LEVERER...

TEKNISKE DATA
FRØ JØTUL PF 600:

 Ydelse min.-max.: 2,6 - 6,2 kW

 Virkningsgrad: 96,5% á 2,6 kW

 Rumfang på pelletbeholder: 15 kg

 Forbrug pr. time: 0,6-1,4 kg/h

 HxLxD: 1020 x 544x528 mm

 Røgafgang Ø: 80 mm

 Luftindtag Ø: 80 mm

 “Low noise” ventilator 190 m3/h

www.kica.dk

19.995,-

PILLEOVN

Gør din pejsedrøm 
til virkelighed

Udbetaling

0
Renter

0
Gebyrer

0
Brug besparelsen på varmeregningen 
til at finansiere drømmen

Betal over 12 - 24 - 36 måneder

w
w
w
.pejsegruppen.dk

Køber du fx for kr. 10.000.- er månedlig betaling kr. 277,77 i 36 mdr. Samlede kreditbeløb og det beløb, der skal betales tilbage, er kr. 10.000.- Samlede omkostninger er 0 kr. Fast debitorrente er 0,00 %. ÅOP er 0,0 %.

Opvarm 100 m2 for 
ca. kr. 4.000,- årligt.

Alle har ret til et godt 
indeklima samt en 

billig varmeregning.

Ved køb af JØTUL 
Pilleovn får du 
GRATIS 500 kg 
træpiller med.

Gældende til d. 4/4-2012

Kica Køge Pejsecenter, Københavnsvej 133, 4600 Køge, Tlf. 56 63 70 50 - www.kica.dk
Pejseland, Finlandsgade 22, 4690 Haslev, Tlf. 56 31 65 67 - www.pejseland.dk

Pejsen Hedehusene, Gammelsøvej 3 B, 2640 Hedehusene, Tlf. 60 66 52 12 - www.pejsenhedehusene.dk

Konkurs- & Ophørs

AUKTION

York-auktion A
P
S

Waldemarsvej 1
4296 Nyrup

Tlf. 7020 3606

Se katalog på
www.york-auktion.dk

Eftersyn samme dag fra kl. 8.30
Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup (Sjælland - mellem St. Merløse og Stenlille)

Vil du også sælge ring 50 50 37 06

Lørdag d. 7. april kl. 10.00

Fra konkursboer, rekvirenter:
Campingvogn, Jagtbåde / pramme med motorer, Mange nye start-
klare havemaskine, Armeringsjernklipper, Stillads, ATV flere str.,
Cykler og diverse hittegods, Guld- og sølvsmykker fra Skat, Biler,
Trailere, Byggematerialer, Smedemaskiner, Svejsemaskiner, Alu-
porte, Havemøbler, Værkstedsborde og vogne med værktøj,
Glittemaskiner, Pladevibratorer, Jordlopper, Kompressorer samt
meget mere - Ca. 600 katalog nr.

Vaskemaskine, tørretumbler, Fladskærms TV fra POLITIET, Camping-
vogn, Jagtbåde / pramme med motorer, Mange nye start-klare ha-
vemaskiner, Armeringsjernklipper, Stillads, ATV fl ere str.,Cykler og 
diverse hittegods, Guld- og sølvsmykker fra Skat, Biler,Trailere, Byg-
gematerialer, Smedemaskiner, Svejsemaskiner, Alu-porte, Havemøbler, 
Værkstedsborde og vogne med værktøj,Glittemaskiner, Pladevibratorer, 
Jordlopper, Kompressorer samtmeget mere - Ca. 600 katalog nr.

Tillid til vandværksbestyrelse i Tune
Omkring 300 mennesker, der deltog  i generalforsamlingen i Tune Vandværk, viste bestyrelsen 
tillid. Nye investeringer i boringer, vandledninger og selve vandværket
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OPHØRSUDSALGOPHØRSUDSALG
 ii

  TÆPPEGALLERIETTÆPPEGALLERIET

 

ÅbÅbent: Fent: Fredag kl.1redag kl.100-18 -18 
lørdag og søndag kl.1lørdag og søndag kl.100-16 - mandag kl.-16 - mandag kl.  1133--1188   

med 3030%% RABAT 
PÅ ENGROSPRISER

Natursilke-Natursilke-
tæppertæpper
TYNDE SILKETÆPPER/LUKSUS SILKETÆPPER

 Butiks-    Engros-    Ophørs-
Størrelse  priser  priser       priser

    60/90 cm  5.595,- 2.995,-  2.095,-
  80/120 cm  11.800,- 5.995,- 4.200,-
   90/160 cm  17.995,- 8.995,- 6.295,-
125/185 cm  29.800,- 14.800,- 10.360,-
150/200 cm  39.800,- 19.800,- 13.800,-
170/240 cm  49.800,- 26.800,- 18.760,-
200/250 cm  59.800,- 29.800,- 20.860,-
250/300 cm  74.800,- 36.800,- 27.160,-
250/350 cm  119.000,- 59.800,- 41.800,-

LØBERELØBERE
TYNDE SILKETÆPPER

 Butiks-    Engros-    Ophørs-
Størrelse  priser  priser       priser

80/200 cm  19.800,- 11.000,- 7.700,-
80/250 cm  22.800,- 11.800,- 8.260,-
80/300 cm  29.800,- 16.800,- 11.760,-
80/400 cm  38.800,- 18.800,- 13.160,-

www.tæppegalleriet.dkwww.tæppegalleriet.dk
Theilgaards Allé 3B, Køge (Den Hvide By) Tlf. 4011 3016
Kørevejledning : Theilgards Alle fi ndes ikke på ældre GPS, men kør efter
Slåenvej 1, 4600 Køge, så ligger vejen på den anden side af Københavnsvej

Læs mere på vor hjemmeside:Læs mere på vor hjemmeside:

Det er ved at være slut med salg af ægte håndknyttede 
kvalitetstæpper til gamle engrospriser med 30 % rabat i den 
hvide by i Køge.

Vi lukker i begyndelsen af april, så det er ved at være sidste 
udkald, hvis De vil sikre Dem  et unikt natursilketæppe,med 
400.000 kn pr kvm.

Vore Silketæpper, der er håndknyttede med den fi ne Mullber-
ry silke er en luksus kvalitet, med dobbelt så meget silke, som i 
de almindelige Kashmir silketæpper.
Silken er indfarvet med Chrom farver med meget høj lysægthed. 
Silketæpperne er meget smudsafvisende og lette at støvsuge.
Desuden er “fnugger”de meget kraftige og hårdt knyttede silke 
tæpper ikke. De er slidstærke og i modsætning til de tynde sil-
ketæpper kan de tåle daglig slid i mange år.

Vore Natursilketæpper er allergivenlige, 
der er ikke brugt kemikalier eller andre 
allergifremkaldende stoffer, 
ved vask og efterbehandling.

Vallensbæk: Efter sidste 
års løbesucces starter 
endnu en gang ’Løb med 
DGI i Vallensbæk’, som 
er et tilbud om 30 ugers 
social, sjov og seriøs lø-
betræning til alle uanset 
deres løbeerfaring.

 Lige meget om du kan løbe 
fem meter, fem kilometer el-
ler vil træne op til maraton, 
så er der et løbetilbud til dig. 
Træningen bliver ledet af 
engagerede hjælpetrænere 
fra Vallensbæk, som har væ-
ret på kursus hos DGI. 

I maj 2011 startede Løb 
med DGI i Vallensbæk for 
første gang – og rigtig man-
ge havde lyst til at være med. 
Over 140 borgere meldte sig 
til og snørede løbeskoene, og 
de løb endda videre efter de 
30 ugers træning. De me-
get engagerede trænere har 
sammen med DGI og Sund-
hedsafdelingen afholdt jule- 
og nytårsløb og andre arran-
gementer – og det har givet 
gevinst.

Deltagerne fortæller, at de 
gennem tilbuddet har fået 
mange gode oplevelser sam-
men med andre og er kom-
met i meget bedre form på 
en god måde.

Løs igen
Løbetrænerne, DGI og Sund-
hedsafdelingen vil gerne til-

byde endnu fl ere borgere at 
få gode løbeoplevelser sam-
men med andre.

Derfor starter tilbuddet 
op igen i april måned. Der 
er informationsmøde onsdag 
den 11. april kl. 19.00-21.00 
i kantinen på Vallensbæk 
Rådhus, Vallensbæk Stati-
onstorv 100.

Løbetræningen starter 
tirsdag den 17. april kl. 20.00 
(niveau 4, 5 og 6) og onsdag 
den 18. april kl. 20.00 (ni-
veau 1, 2, 3 og 4) fra Løbe-
stedet foran Egholmskolens 
hovedindgang, Egholmvej 
19.

I denne omgang vil der 
være hele 16 løbetrænere 
til at lede træningen – og de 
glæder sig. 

- Vi glæder os meget til at 

starte op igen med nye hold, 
og håber at se rigtig mange 
af løberne fra sidste sæson 
rykke et niveau op. Men vi 
glæder os rigtig meget til at 
møde en masse nye løbere, 
og der er jo plads til alle, 
uanset løbeerfaring, siger 
cheftræner Lotte Rørvig.

Det koster 300 kr. at 
være med. Hvis du tilmel-
der dig, får du 30 ugers lø-
betræning og en t-shirt. Du 
kan tilmelde dig på DGI’s 
hjemmeside w ww.dg i.
dk/201220020503.

Læs mere på www.vallens-
baek.dk/loeb, eller kontakt 
løbetræner Lotte Rørvig på 
tlf. 4085 6306 eller Sund-
hedsafdelingen på tlf. 4797 
4113.

Løbesucces starter 
igen i Vallensbæk
Alle kan være med til løbe

Inden længe starter løbesæsonen op i Vallensbæk igen. 

Ishøj: Den Jyske Kon-
trolcentral overtager 31. 
marts døgnvagttelefonen 
på Ishøj Varmeværk. Hvis 
uheldet er ude, kan du 
fortsat bruge det samme 
nummer som før.

På den sidste dag i marts, 
31. marts, er det ikke læn-
gere Ishøj Varmeværk, der 
tager telefonen, når der er 
brug for akut hjælp på grund 
af for eksempel et sprun-
get vandrør på offentlig vej, 

oversvømmede kloakker, 
olieudslip, fejl på trafi ksig-
naler eller gadelamper med 
mere. 

Døgnvagten bliver fra den 
31. marts overtaget af Den 
Jyske Kontrolcentral A/S 
– en af Danmarks største 
alarmcentraler, der i dag er 
landsdækkende. Numme-
ret, du skal ringe til, vil fort-
sat være 43 57 76 76, hvor 
du kan ringe døgnet rundt 
– også i weekenden.

Årsagen til ændringen 
er, at Ishøj Varmeværk skal 
automatiseres. Derfor vil der 
fra den 31. marts ikke læn-
gere være døgnbemanding 
på varmeværket. 

Ishøj Varmeværk forsyner 
i dag cirka 5.200 husstande 
samt skoler, svømmehal, 
rådhus og resten af Ishøj By 
Center med varme. 90 pro-
cent af varmen til Ishøjs bor-
gere leveres dog af Vesteg-
nens Kraftvarmeselskab 
(VEKS) i Albertslund. 

Når VEKS har problemer 
med varmeforsyningen fra 
de store kraftvarmeværker, 
bliver Ishøj Varmeværk sat 
til at forsyne Ishøj. Automa-
tiseringen af varmeværket 
betyder, at VEKS vil kunne 
tænde og slukke for ked-
lerne på Ishøj Varmeværk 
fra Albertslund. Derfor er 
det ikke længere nødvendigt 
med døgnbemanding på var-
meværket. 

Den Jyske 
Kontrolcentral overta-
ger døgnvagt i Ishøj
En af Danmarks største vagtcentraler tager over i 
Ishøj

Fremover er det Den Jyske Vagtcentral, der står for døgnvag-
ten i Ishøj. 



315 M2 MILJØ OG KOMFORT I 2. RÆKKE

Åbent hus
søndag 1. april
kl. 13.00-13.30

Randtofte Søvej 10
2670 Greve

NYHED

Sagsnr: 164060212JE

Bolig: ....................................................  208 m2

Carport/udhus:  ...................................... 22 m2

Grund:  ................................................... 850 m2

Kælder:  ................................................. 107 m2

Rum:  ................................................................ 8
Etager:  ............................................................ 3
Byggeår:  ....................................... 1998/2007
Energimærke:  ................................................ B

Kontant: 7.500.000 Udbetaling: 375.000
Brutto: 41.431 Netto: 35.913

Alternativ finansiering: Pauselån
Brutto: 21.630  Netto: 19.452

Ugens Bolig
A

N
N

O
N

CE

På eftertragtet lukket vej lige midt i det gamle 
strandkvarter, tæt ved alting, ligger denne store 
og spændende strandvilla i 1 ½ plan med fuld 
kælder og stor dobbelt garage med automatisk el-
port. Opført i træ med sortglasseret tegltag, kvist, 
karnap, balkoner og stor terrasse, der omkranser 
huset imod syd. 

I usædvanlig fl ot og tidssvarende stand idet ejen-
dommen blev komplet gennemrenoveret i 2007 
med nye gulve med gulvvarme overalt, smukke 
fuldspartlede vægge og lofter, nye smukke 
indvendige hvide fyldningasdøre samt nyt elegant 
Poggenpohl-samtalekøkken i hvid højglans med 
smukke opvarmede klinkegulve - høj komfort 
med IHC-styring, genveks-ventilation og perfekt 
indeklima overalt. 

Indenfor møder vi stor trappehall/entré med 
nye indbyggede garderobeskabe og nedgang til 
kælderen, elegant gæstetoilet, meget elegant 
stor vinkelstue med svensk masseovn, karnap og 

fransk dør til meget stor træterrasse med nedgang 
til haven samt skydedør til meget fl ot og lyst stort 
spisekøkken/alrum med klinker og komplette inte-
grerede luksushvidevarer og udgang til terrassen. 
Stor lys tagetage indeholdende stor møblerbar 
repos med kvist og udgang til balkon med morgen-
sol, 2 børneværelser samt børnebad/toilet med 
bruseniche, forældresoveværelse med skabsvæg 
med skydelåger, udgang til sydvendt balkon, walk-
in-closet og adgang til eget stort luksusbad/toilet 
med spabadekar og muret bruseniche. Høj tør 
boligkælder indeholdende trapperum, fl isebad/toi-
let, lille vinkælder, vaskekælder med skabsindbyg-
get naturgasfyr og udvendig kældertrappe, stort 
motionsrum, depotrum og 2 store disponible rum. 

Endelig dejlig stor dobbelt garage med ekstra red-
skabsrum, elporte og plads til bil og hobby. Her får 
du god plads, fi n beliggenhed, tidssvarende luksus 
og høj komfort pakket pænt ind i smuk arkitektur 
og masser af fred og ro.  
 

KJELDSKOV & CO
KJELDSKOV & CO

Hundige Strandvej 218 • 2670 Greve

Tlf: 4390 0002 • www.kjeldskov.dk



KRUPS & TEFAL
ALT I BUTIKKEN 

50%
PÅ VEJL. PRIS

FASHION

20% EKSTRA
(GÆLDER IKKE SPECIAL OFFERS)

KOLLEKTIONSPRØVER
DAMER, HERRE

& BØRN

50%

ALLE JEANS & TOPPE
KØB 2 & FÅ 

50% EKSTRA
PÅ DEN BILLIGSTE

(GÆLDER IKKE SPECIAL OFFERS)

D
er tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

RUND GRYDE. 22 CM. 
12 FORSKELLIGE FARVER

VEJL. PRIS 1199,-
OUTLET 839,-

NU 599,- 

WILD DAYS SPECIALS

LAGERSALG

KOLLEKTIONSPRØVER

50% PÅ VEJL. PRIS

UDVALGTE VARER

50-70% PÅ VEJL. PRIS

ALT I BUTIKKEN 

50% EKSTRA

KOLLEKTIONSSALG. JEANS & TOPPE

SPAR OP TIL 90%

DAME, MINIATURE + KOLLEKTIONSPRØVER

FRIT VALG 25,-

SKJORTER, CARDIGANS, SWEATERS, 
BUKSER, JEANS, NEDERDELE & KJOLER

20,- 30,- 40,-
(GÆLDER IKKE NYE VARER)

SPAR ALTID 30-70% 
PÅ KENDTE MÆRKEVARER
I RINGSTED OUTLET

20%
EKSTRA

PÅ ALTI BUTIKKEN

TONING
FOOTWEAR 

50%
PÅ VEJL. PRIS

NUVÆRENDE SORTIMENT

20% EKSTRA
(GÆLDER IKKE B-SORT
& SPECIAL EDITION)

BLÅ HERREJAKKE 
VEJL. PRIS 1300,-

OUTLET 650,-

NU 500,-

UDVALGTE VARER
NORLIE, UGLY DUCK, 

DRAPPA DOT, LOUIE LOUIS
& BOCA JEANS

VEJL. PRIS OP TIL 580,- 

50,- 100,-

UDVALGTE MÆRKEVARER
1 STK. 150,-

2 STK. 200,-

ALLE VARER

20%
EKSTRA

(GÆLDER IKKE 
SPECIAL OFFERS) 

KØB 3
BETAL FOR 2

I HELE BUTIKKEN
(GÆLDER IKKE JEANS)

DAMELØBESKO
GEL-TRAIL ATTACK 7

3 FARVER
VEJL. PRIS 1.000,- 

NU 350,-

DENIM DEALS
KØB 2 PAR JEANS & FÅ 

50%
EKSTRA

PÅ DET BILLIGSTE PAR

UDVALGTE FORÅRSSKO
DAME. STR. 38-40

50%
EKSTRA 

SE MANGE FLERE TILBUD PÅ PREMIEROUTLETS.DK

WILD DAYS
FREDAG 30. MARTS - SØNDAG 1. APRIL

RESTER
DAME & MINIATURE

50,- 60,-
75,- 100,-

KØB 3
BETAL 10,- 

FOR DET
BILLIGSTE PRODUKT

(UDVALGTE VARER)

ALLE VARER

10%
EKSTRA

Ve
lkommen til

Åbner 30. marts

Ve
lkommen til

Åbner 30. marts
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Man møder ofte det syns-
punkt, at lokallister ikke 
har nogen holdning, og at 
man aldrig ved, hvor man 
har dem. De bekender ikke 
»kulør«, påstås det ofte fra 
partipolitisk hold. Det er 
ikke rigtigt!

Men i modsætning til 
partierne henholder lokal-
listerne sig ikke til en på 
forhånd fastlagt og defi neret 
samfundsopfattelse. Lokal-
listerne formulerer deres 
lokale valgprogram, som 
de går til valg på og derfor 
også er politisk forpligtet 

til at arbejde for. Det kan 
indimellem gøre det svært 
at forklare, at vi på trods af 
uafhængighed af landspoli-
tiske bindinger og ideologier 
alligevel har en holdning til 
vores lokalsamfund. Lokal-
listerne skal ikke først »slå 
op i partibogen«, for at fi nde 
ud af hvad vi mener om de 
lokale anliggender. 

En lokalliste vil altid 
markere sin holdning til den 
lokale sag, ikke henvise til 
en landspolitisk opfattelse. 
Derfor er listerne politiske 
med klare holdninger til 

konkrete lokale spørgsmål. 
I lokalsamfundet drejer det 
sig om de nære ting, uden 
dermed at bekende sig til en 
bestemt partipolitisk ideo-
logi. Lokallisterne er ikke 
protestpartier, men fremstår 
som et selvstændigt tilbud 
til borgerne. Flere og f lere 
beslutninger træffes »langt 
væk« fra borgerne. Magten 
centraliseres og f lyttes til 
regioner, folketing og EU. 
Altså langt væk fra borgerne 
og deres hverdag. 

Hvad er det borgerne 
kommunalpolitisk interes-
serer sig for? Naturligvis et 
fornuftigt og rimeligt skat-
tetryk i forhold til de kom-
munale servicetilbud. 

Det er først og fremmest 

emner som skolen, ældre-
plejen, børnehaver, dagpas-
ning, renovationen, kultur 
og fritidstilbud, vejenes til-
stand m.v.

Altså alle de nære ting. 
Til folketingsvalg tages 
der stilling til overordnede 
landspolitiske meninger og 
ideologier. Er det »rød eller 
blå stue«?

Havdruplisten slogan har 
i mange år været: »Kommu-
nalpolitik er lokalpolitik«

Borgerne ønsker reelt 
nærdemokrati med lokal 
kendte byrådspolitikere. 

Havdruplisten vil fortsat 
i samarbejde med byrådets 
øvrige partier og lister være 
at fi nde i den nære lokalpoli-
tiske debat, og vil kæmpe for 

det vi gik til valg på og blev 
valgt på.

I Danmark er der ca. 230 
lokallister/borgerlister, der 
er sammensluttet i forenin-
gen af Lokallister i Dan-
mark.

I Solrød er der p.t. to lo-
kallister, Solrødlisten og 
Havdruplisten, som begge er 
repræsenteret i byrådet.

Havdruplisten er en af 
landets ældste lokallister. 
Den blev stiftet i 1954 og 
har som væsentligste formål 
at varetage landsbysamfun-
denes og dermed også Hav-
drups interesser i Solrød 
Kommune.

Havdruplisten har været 
repræsenteret i sogneråd og 
byråd lige stiftelsen, og har 

i dag to medlemmer i byrå-
det.

Ved sidste kommunevalg 
i 2009 fik Havdruplisten 
næsten 1100 stemmer. Det 
er mere end 10 procent af 
samtlige afgivne stemmer i 
hele Solrød kommune. På af-
stemningsstedet i Havdrup 
fi k listen næsten halvdelen 
af samtlige afgivne stemmer. 
Det glæder vi os naturligvis 
over, men det forpligter os 
også til fortsat, at arbejde 
for det vi gik til valg på. 

Henning Christiansen
Formand for 
Havdruplisten
Byrådsmedlem
Solrød Kommune

Der var engang en borgme-
ster i Greve, der sagde: »Så 
længe jeg er borgmester, 
skal der ikke skæres noget 
ned hos pensionisterne.«

Det var dengang, Greve 
Kommune inviterede alle 
Greves pensionister på skov-
tur. Der var mange busser, 
der kørte til forskellige kro-
er på Sjælland. Der var en 
person med, som var ansat 
på rådhuset, i hver bus. 

Når bussen startede, blev 
man budt velkommen, og så 
blev der delt en stor godte-
pose slik ud, det var noget, 

der hed »Twist«, så kom der 
rygevarer med frit valg, fem 
cigaretter eller tre cerutter 
eller en cigar, og så kørte vi 
ud til et sted, hvor vi kunne 
nyde en »grøftekantbajer« el-
ler andet drikkeligt-

Derefter kørtes der til en 
hyggelig kro, hvor der blev 
serveret en fl æske- eller kal-
vesteg, et glas rødvin eller 
lignedne og så en dessert. Så 
var der tid til at luftes lidt, 
før der blev serveret kaffe 
og kringle. Desuden var der 
musik og dans, nogle steder 
med præmier. Efter en times 

tid skulle bussen så køre 
hjem igen.

Selv om det er længe si-
den, er vi mange i Hundige, 
der husker disse ture, og 
hvem var så borgmesteren? 
Hans navn står på vejskiltet 
ved Greve Svømmehal, nem-
lig Jørgen Bachs Plads.

Tiderne skifter, og disse 
ture er sløjfet, og i stedet 
for fik nogle pensionistfor-
eninger et beløb for hvert 
medlem med oplysning om 
personnummer og navn, 
og så kunne de selv lave en 
skovtur. Det gik da også 

godt, men det er jo ikke alle 
pensionister, der er medlem 
af en pensionistforening.

Nu er det så blevet til, at 
foreninger skal søge om et 
beløb med oplysning om, 
hvad pengene skal bruges 
til. Det skal måske være 
stavgang eller agurk, gule-
rod og salat i sted for fl æske-
steg og rødvin.

Der er altså to genera-
tioner folkepensionister i 
Greve, det vil sige ca. 25-30 
års aldersforskel, og der er 
mange forskellige interesser 
og behov for en pensionist.

Spørg en 90-årig, om de 
har gnavet gulerødder eller 
spist kilovis af fl æsk og smør 
og drukket spandevis af sød-
mælk, siden de har det så 
godt. En gammeldags skov-
tur kan alle være med til. 

Det værste, der er sket 
for Greves pensionister de 
sidste 20 år, er Servicebus-
sens nedlæggelse. Nu må 
pensionister nøjes med at 
læse månedsbladet fra Næl-
debjerg og Strandcentret, så 
de kender madplanen og de 
30 tilbud af aktiviteter, som 
der er her, for der kører jo 

ingen servicebus hertil mere 
for dem, der bruger rolla-
tor eller kørestol, og det er 
grænser for, hvor meget, der 
kan bruges til kørsel med 
Flextrafik eller Taxa hver 
måned, så det er ingen løgn 
med »Længst mulig i eget 
hjem.« Det er dybt godnat.

Inge Jørgensen 
Gersagerparken 19
Greve

Debat
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Torsdag d. 17. maj 
(Kr. himmelfartsdag) er der 

Loppemarked 
 

for alle Greve borgere
Trænger du til at få ryddet op i pulterkammeret

- eller har du lyst til at gøre et kup? 
Så har du nu muligheden! 

En stand (1 bord = maks. 1,5 meter) koster 75 kr. Loppemarkedet er indendørs.
Kun salg af gamle/brugte effekter. Overskuddet fra loppemarkedet forvaltes 

af Hundige Kirke og går til et projekt for ældre kvinder i Kirgisistan.  

Tilmelding senest d. 11. maj til
Suzanne fra Greve Nord Projektet (Dalhuset 2, st.), tlf. 60354667, sst@bo-vest.dk 

eller Hanne fra ValHallen (Hedelunden 2), tlf. 24818087, hlo@greve.dk
Betaling ved tilmelding. Man skal selv medbringe bord(e).

Loppemarkedet foregår i ValHallen kl. 10-14.   
Loppemarkedet arrangeres i samarbejde mellem ValHallen og Greve Nord Projektet. 

Vil du vide mere? Kontakt Suzanne på tlf. 60354667 eller sst@bo-vest.dk

Greve før - og nu

Lokallister og nærdemokrati

Søren Wiborg forsøger end 
ikke den 28. marts at svare 
på det, der var mit anbrin-
gende i mit tidligere indlæg 
om, at ambitionen om at æn-
dre biblioteket i Nordmar-
ken til et lægecenter, ikke 
kan lade sig gøre. 

Til gengæld kaster Søren 
Wiborg sig ud i en debat om, 
hvorvidt jeg og Dansk Folke-
parti er ansvarlige eller ej, 
fordi vi ikke har tilsluttet os 
budgettet i 2012 – og hævder 
at det vil koste en formue at 
oprette to ekstra børnehave-

klasser i det kommende sko-
leår som DF har foreslået. 
Sidstnævnte forestilling 
rammer borgmesteren hel-
digvis en solid pæl igennem 
i samme avis ved at fastslå, 
at det vil medføre en merud-
gift på blot 50.000 kr. 

Socialdemokratiet var i øv-
rigt ikke en del af budgettet 
i 2011 – ifølge Søren Wiborgs 
rationale, er Socialdemokra-
tiet dermed heller ikke selv 
ansvarlige. Den opfattelse 
kan jeg nikke genkende til, 
eftersom Socialdemokra-

tiet allerede på årets første 
kommunalbestyrelsesmøde, 
valgte at bryde budgetfor-
liget og stille forslag om at 
åbne alle daginstitutionerne 
i lukkeugerne, selvom luk-
keugerne var forudsat vide-
reført i budgettet.

Må jeg i øvrigt i al stil-
færdighed gøre opmærksom 
på, at Dansk Folkeparti – i 
modsætning til Socialdemo-
kratiet – da vi valgte at stå 
uden for budgettet for 2012 
– krone for krone anviste 
kompenserende besparelser 

for de besparelsesforslag, vi 
afviste. Vores forslag forbed-
rede endda kommunens øko-
nomi med 1 million kroner i 
forhold til budgetpartierne. 
Den umage gjorde Socialde-
mokratiet sig ikke engang 
for så vidt angår budgettet 
for 2011.

Kenneth Kristensen
Berth (DF)
Kommunalbestyrelses-
medlem i Vallensbæk

Wiborg taler uden om

En stor tak til Kasper Han-
sen, som har gjort et stort 
arbejde for at sikre Greve-
borgerne deres strand fra 
ødelæggelse udtænkt af be-
tonsocialister! 

Det er stadig et ubesvaret 
spørgsmål om, hvem der har 
bedt Brian Hemmingsen 
engagere Dan B. Hasløv og 
hans tegnestue og endnu et 
spørgsmål, som Brian Hem-

mingsen måske vil svare 
på her i Sydkysten: Hvad 
har det kostet kommunen? 
Hvem har bemyndiget denne 
udgift, og har Greve Kom-
mune så mange penge at 
øde på sådanne fi kse ideer, 
når man samtidig må skære 
ned på det sociale velfærd 
og står med et ufuldfærdigt 
plejecenter i Karlslunde?

Det er et vigtigt spørgs-

mål, som vi har krav på at få 
besvaret! Hvis Brian Hem-
mingsen skal gøre sig for-
håbninger om en post som 
borgmester her i Greve, så 
må han fremvise helt andre 
boller på suppen. Ødelande 
har vi set nok af her i kom-
munen.

Det er muligt, Brian Hem-
mingsen har rigeligt af li-
kvider, men vi er andre bor-

gere, der vånder sig over den 
stadig voksende strøm af af-
gifter hans parti har væltet 
ned over sagesløse borgere. 
Så ikke fl ere udgifter tak! 

Vagn Schou 
Spurvevej 8
Greve 

En stor tak til Kasper Hansen
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STILLINGER

Kontakt Heidi eller Ulrich på 4353 5344

Serveringspersonale 
Er du engageret, smilende og effektiv?

Vi tilbyder:
Godt arbejdsmiljø • Blandede vagter • 

Du skal være minimum 18 år • Start 1. april

Opvasker
Er du ikke bange for at tage fat?

Vi tilbyder:
Godt arbejdsmiljø • Blandede vagter • 

Du skal være minimum 15 år • Start 1. april

Kontakt Heidi eller Ulrich på 4353 5344

•

Kok
Elsker du at lave mad?

Vi tilbyder:
Godt arbejdsmiljø • Blandede vagter • Start hurtigst muligt

•

To gravermedhjælper stillinger 
ledige i Solrød Sogn 
Menighedsrådet i Solrød Sogn, ønsker to stilling som gravermedhjæl-
pere besat pr. 1.maj 2012. Stillingerne er timelønnede fuldtidsstillin-
ger med gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Ansættelse fi nder sted på de 
vilkår, der er fastsat i overenskomst for gravermedhjælpere på lands-
bykirkegårde. Afl ønning sker på basisløn med mulighed for at aftale 
tillæg. 

Arbejdspladserne er Solrød kirke- og kirkegårde, Solrød Strandkirke 
samt de 2 præsteboliger i Solrød. Solrød Kirke er en lejlighedskirke, 
d.v.s at normalt er der ikke søndags højmesser. Den sidste tirsdag i 
måneden er der aftenandagt. Der er dåb og vielse om lørdagen, bisæt-
telser på hverdage, konfi rmationer og højmesser ved Højtider.  
 
Arbejdet for den ene gravermedhjælper omfatter:

•  Renholdelse af kirkegårde, gravsteder og udenoms arealer ved 
både Solrød kirke, såvel som Solrød Strandkirke samt mindre 
vedligeholdelses opgaver.

• Vikar tjeneste ved kirkelige handlinger
• Rengøring af kirke og kirkebygninger m.m.
• Arbejde omkring de 2 præsteboliger.
• Renholdelse af maskiner

Arbejdet for den anden gravermedhjælper omfatter:
• Kirkelige handlinger i Solrød Kirke 
• Rengøring af Solrød kirke m.m.
• Arbejde på de grønne arealer omkring præsteboligerne
•  Deltage i renholdelse af kirkegårde, gravsteder og udenoms area-

ler samt mindre vedligeholdelses opgaver.

Menighedsrådet lægger vægt på, at du:
•  Kan arbejde selvstændigt, er fl eksibel, imødekommende og samvit-

tighedsfuld.
• Kan medvirke ved kirkelige handlinger. 
•  Kan yde god service over for besøgende i kirken og på 

kirkegården.
• Kendskab til IT en fordel
• Har gode samarbejdsevner.
• Har god ordenssans.
•  Er engageret i arbejdet.
• Har praktisk erfaring og ”hænderne skruet rigtigt på”.

Du vil komme til at indgå i nært samarbejde med graveren og graver-
medhjælperne. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved hen-
vendelse til graver Pia Andreasen tlf. 56 14 75 25.

Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være Solrød Menighedsråd i hænde 
senest tirsdag, den 03. april 2012. Ansøgningen sendes til kontaktper-
son Anne Margrethe Rasmussen e-mail: stilling@solrodkirker.dk eller 
pr. brev til:

Solrød Menighedsråd (mærkes ”gravermedhjælper)
Attention: Kontaktperson Anne Margrethe Rasmussen
Solrød Strandkirke, Mosevej 1 
2680 Solrød Strand 

TVANGSAUKTION
Torsdag, den 19. april 2012, kl. 11:30 afholdes NY 
TVANGSAUKTION i Retten i Roskilde, Retssal O, 
Jernbanegade 3 A, 1. sal, 4000 Roskilde over ejendom-
men matr.nr. 19 i og 19 m Tune By, Tune, beliggende 
Tune Bygade 34 G, 40130 Tune. Højeste bud på 1. auk-
tion blev kr. 1.087.218,85.
Ejendommen er et halvt dobbelthus, opført i 1½ plan i 
1988, i pudsede mursten med rødt tegltag. Pæn lukket 
have anlagt med fl ere terrasser. Bebygget areal udgør 
ifl g. BBR 62 kvm. Boligareal udgør ifølge BBR 99 kvm., 
heraf 37 kvm. på 1. sal. Der er endvidere et mindre 
udhus opført i træ med rødt tegltag, som ikke fremgår 
af BBR. Grundarealet udgør 237 kvm. 
Ejendommen består af  entre med klinkegulv med gulv-
varme og trappe til 1. sal. Lille gæstetoilet med fl iser 
på væg og gulv. Stue med udgang til haven og forbun-
det med glasdøre til spisekøkken. Endvidere adgang 
fra stuen til værelse. Flot spisekøkken med nyere ele-
menter i hvid højglans og følgende hvidevarer i børstet 
stål: Wasco Emhætte, Bosch keramisk bordplade med 
induktion, Bosch indbygningsovn, Bosch micro/kombi 
ovn, Gram Køle-/fryseskab, Bosch opvaskemaskine. 
Fra køkken er der en dør til mindre bryggers med dør 
ud til haven. I bryggers fi ndes Valliant gasfyr, AEG 
vaskemaskine og Siemens tørretumbler, indbygget i 
pænt skabsarrangement. Første sal med loft til kip, 
indeholder repos med adgang til 2 pænt store værel-
ser, samt nyere badeværelse med brus og nyere skabe 
og sanitet. Badeværelse er indrettet med sorte granit-
fl iser på gulvet og glasvæv på vægge samt hvide mo-
saik i brusenichen. Merbaugulve i stue og køkken, fas-
te tæpper på hele 1. sal. Trælofter samt termovinduer 
overalt. Gavlen mod markerne fremtræder noget af-
skallet. 
Ejendommen er beliggende i hyggeligt beboelseskvar-
ter med 7 boliger i samme stil, omringet af villaer og 
ud til åbne marker. 
Til bebyggelsen hører fælles p-pladser samt fællesare-
al med legeplads ud mod markerne. Der er gåafstand 
til indkøbscenter, skole, idrætshal, samt bus mod Ros-
kilde og Greve. 
Der er registreret oplysninger om forurening på matr.
nr. 19 i, jf. bilag 14.  Nærmere oplysninger forsøges ind-
hentet til auktionen.

Offentlig ejendomsværdi pr. 01.10.2010 kr. 1.450.000,00, 
heraf grundværdi kr. 445.900,00. Grundareal 237 m² - 
heraf vej 0 m².

Auktionen annonceres tillige på nettet under www.
tvangsauktioner.dk. 

Auktionsdokumenterne ligger til gennemsyn i Retten i 
Roskilde, Jernbanegade 3A, 1.sal , 4000 Roskilde. Hen-
vendelse vedr. besigtigelse af ejendommen samt rekvi-
rering af salgsopstilling kan ske til

Advokaterne C.C. Jørgensen & M. Winsløv
Greve Midtby Center 2 A - 2670 Greve

Tlf. 43 90 50 80

BEKENDTGØRELSER

Hyggelig andels-
bolig sælges
Strandgården
Solrød Strand. 70m2.
Nyrenoveret.
Pris 659.000,-
Mdl. leje 3.750,- alt incl.

Mobil 29 62 15 78

LEJLIGHEDER

BORNHOLM
Voksenferie når det er allerbedst
Hold rigtig ferie og ha’ tid til

hinanden på det hyggelige,
populære

Hotel Hammersø
med den fine service og gode mad.

Dejlige værelser med
douche, toilet, TV, køleskab. 

Stor morgenbuffet samt en lækker 
3-retters menu fra kun kr. 445,00 
                          pr. person pr. dag.
                       Sæsonstart d. 1. maj.

     Kontantrabat ved
     1 - 2 - 3 ugers ophold
     på hhv. 5% - 10% - 15%

Yderligere 
information hotel
HAMMERSØ

Sandvig
Brochure/ prisliste/ information.

www.hotel-hammersoe.dk
kjaer@hotel-hammersoe.dk

tlf. 5648 0364

NYHED I 2012:

Minimum 

aldersgrænse 

er 12 år.

FORLYSTELSER

TRÆFÆLDNING
RODFRÆSNING 

udføres billigt
Fuld forsikring
www.rp3.dk

Tlf. 22 82 08 67

HÅNDVÆRK OG SERVICE

Orelund, Sjælland 

Diskret og professionel behandling 
på Orelund Gods

– en del af Behandlingscenter Tjele.
Mere end 20 års erfaring med afhængighed 

www. tjele.com/orelund
Døgntelefon 70 20 40 80

Vi har hjulpet tusinder 
til et bedre liv uden 

alkohol og /eller medicin

Alkoholbehandling på Sjælland

Orelund Gods, 
Sjælland 

Netavis

.dk

.dk
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Computer hjælp
”Hjemme hos dig”
Dag, aften og weekend.
Alle opgaver udføres.
Virus rensning.
Opsætning af trådløs 
netværk med sikkerhed. 
Div. rep opgaver.
Kommer gerne til dig.
Kontakt Powerservice.
Mobil 60 12 15 47 
powerservice@youmail.dk

Lædermøbler 
renoveres
- Falmet/slidt læder opfar-
ves til originalfarve
- Ompolstring af både læ-
der og stofmøbler
- Vores speciale er de dan-
ske arkitekttegnede klas-
sikere. Ring for tilbud.
Læderdoktoren, 
Metalgangen, 19 D, 2690 
Karlslunde, 46 15 32 32
www.laederdoktoren.dk

Møbler købes
Fra 1950/60/70 i pali-
sander, teak, eg, stål og 
skind. Arkitekttegnede 
møbler har også inte-
resse.
Kontant afregning.
TLF.: 40 38 71 19

Hjælp til dit 
bogholderi
Kreditor/
debitor-styring
Lønbehandling
Fakturering
Finansstyring og m.m.
Tlf. 21 122 122
Dansk Firma Regnskab

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol.

Hypnose.
Tilbud 500 kr.

RAB registreret. 
Godkendt af 

sundhedsstyrelsen. 
20 års erfaring. 
Kendt fra TV2

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

www.svenholst.dk

LOPPEMARKED
Lørdag 10/3 kl. 10-17
Søndag 11/3 kl. 10-15
Lørdag 17/3 kl. 10-17
Søndag 18/3 kl. 10-16
Lørdag 24/3 kl. 10-17
Søndag 25/3 kl. 10-16
Lørdag 31/3 kl. 10-17
Søndag 1/4 kl. 10-16

Industriskellet 23
2635 Ishøj

Din lokale tømrer
Alt tømrerarbejde udføres 

i høj kvalitet.
F.eks. tilbygning, ombyg-
ning, renovering og tagar-

bejde.
Døre og vinduer udskiftes.
Kontakt Peter for et ufor-

pligtende tilbud.
Tlf. 40 59 47 97

PH Byg

1 Værelses lej-
lighed udlejes
Tæt på Solrød Center, 
Strand og S-tog.
Husleje 4.400,- pr. må-
nes + forbrug og fælles-
udgifter. 
3 mdrs. depositum.
Ledig pr. den 1.4.2012
Henv. tlf. 40 333 635.

Fodpleje 
behandlinger

tilbydes i privat hjem i 
Karlslunde. 

Fodbad, klip, slibning 
og en god gang fodmas-

sage til 
Elevpris: 190 kr. 
Også udekørende.

Malene-Tlf: 2398 0452

Villalejlighed
centralt i Solrød til leje 
pr. 1.6.12. Lejemålet er 
136 m2 og inkluderer 
dejlig træterrasse, have 
og carport. 
Lejen er 10.500 kr. pr. 
mdr. ekskl forbrug. 
Ved interesse ring på 
tlf. 51529672. 

LOPPEMARKED
Mandag 2.4.12  10.30-16.00
Tirsdag 3.4.12   10.30-1600
Onsdag 4.4.12   10.30-16.00
Skærtorsdag 5.4.12  10.30-
14.00
Langfredag 6.4.12  10.30-
16.00
Lørdag 7.4.12    10.30-16.00
Søndag 8.4.12    10.30-16.00
Mandag 9.4.12  10.30-16.00 
Industriskellet 23
2635 Ishøj

MIA’S Køreskole
Startpakke
2200.- kr.

Hundige Storcenter 2 C, 1.

43 69 27 48  
40 50 27 48

www.mias-koreskole.dk

2350.- kr.
Waves

(Hundige Storcenter) 

ASK Køreskole
Bil / MC

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

TANDLÆGERNE
Karin Sørensen, Kirsten Danielsen
Annemarie Mühlhausen, Trine Knak-Nielsen
Frydenhøj Allé 73 II
2670 Greve
Tlf. 43 69 62 61

Herfølgekræmmeren
kommer overalt! Pleje-
hjems/flytterester og dødsbo-
er hentes/købes! Oprydning/
slutrengøring klares også, 
hvis det ønskes. Gratis tilbud 
gives! Henv. til Birthe 22 54 
27 70 og Tonny 50 72 81 92

Træfældning, topkapning
eller beskæring. Har du et el-
ler flere træer som trænger 
til en kærlig hånd. Alt have-
arbejde udføres af udd. skov-
arbejder og træklatrer, som 
er fuldt forsikret. Ring for et
uforpligtende tilbud! Høj´s 
Have & Anlæg v/ Kristian 
Høj Mob.: 40 21 17 33

Danmarks billigste og 
bedste computerreparatio-
ner. Udføres fra dag til dag. 
Gratis fejlfinding. Salg af
brugte pc’er, bærbar og flad-
skærme i tip top stand.Se 
også www.pcdata.be. Åbent 
alle ugens dage fra kl. 11 til 
19, også lørdag og søndag. 
Ring til værkstedet PC Data
på tlf. 56 50 82 64 ell. 22 47 
40 61.

Trailerkort.dk

Nyt hold hver 14. dag

40 83 60 92

HK Flisebelægning. Altid 
billigst. Specialist i indkør-
seler, terrasser og nyanlæg. 
Ring for uforbindende til-
bud. Vi er med garanti bil-
ligst. Tlf. 56 50 82 64 eller 22
47 40 61

AB Egeskovparken
2665 Vallensbæk Strand
2 brugte lejligheder der trænger til en meget kærlig 
hånd mv. til salg for kr. 600.000 pr. stk.

3 v fordelt på 67 og 69 m². Stor vinkelstue med adgang 
til køkken. Flisebadeværelse. 2 værelser på henholdsvis 
7 og 10,5 m². Skabsvæg på 2,5m. Adgang til eget loftrum 
fra det ene værelse.

Stor altan på 13 m². Skur. Husleje inc. varme, vand og 
antennebidrag kr. 5.192,32.

Centralt beliggende med kort afstand til indkøb, S-tog og 
bus. Sælges efter først til mølle.

Henvendelse: tlf. 20 95 37 21 eller 26 15 83 76

Raftehegn med eller uden 
opsætning. Bræderhegn kun
med opsætning. 30 års erfa-
ring. Køge Bugt Hegn Tlf. 60
64 78 76. 

Kørekort
Bil og MC

Sydkystens Køreskole
Tlf. 70 22 44 87

www.sydkystens.dk

Nye teorihold:
 Greve: .....   11/4+ 3/5+21/5

 Solrød: ....   17/4+10/5+12/6

 Køge: ......    16/4+19/5

 MC-Hold:
 Køge: ......    15/4+20/5+24/6

 Greve: ......   16/4+21/5+25/6

Generhverv/kontrollerende KP

Hvor mange deler du dy-
ne med? Deler du dyne med
alt for mange husstøvmider
kan problemet løses på Køge
Møntvask, Nørre Boulevard 
67. Her står Store Berta og
Kæmpe Konrad klar til at 
vaske og tørre 2 dyner og 2 
puder for ca. 150 kroner. Vi 
har åbent alle dage fra 6
morgen til otte aften.

Læge Kim A. Thiessen
Klinikken holder lukket fra onsdag d. 4/4-12 kl. 12 til 
mandag d. 16/4-12 incl.
Der henvises til hjemmeværende nabolæger.
Husk at bestille medicin.

Professionel Træfældning 
mm: Træfældning, beskæ-
ring, topkapning, stub-
fræsning, f l i shugning.
Gratis uforpligtende til-
bud gives. Fuldt forsikret.                 
Ring til: BG Træfældning 
v/ Bjarke G. Nielsen, tlf.
20259091.

Kære Finn - Far - Morfar - 
Oldefar
Du ønskes ❤-lig tillykke med 80 
års fødselsdagen d. 3/4.
Kærlig hilsen fra os 8

Kære Tristan
Du ønskes ❤-lig tillykke med din 
første fødselsdag, 1 ÅR.
Knus fra farfar, farmor, morfar og 
mormor.

Kære Daniel
Du ønskes mange gange tillykke 
med din konfi rmation på søndag.
Kys og kram fra mor, far og Nan-
na.

Kære Daniel!
Et stort tillykke med konfi rmatio-
nen på søndag. Vi glæder os til at 
fejre dig.
Mange knus fra Farfar og Farmor.

Kære Anita og Freddy
Tillykke med sølvbrylluppet den 
4.4.2012.
Åbent hus på adressen.
Familien Kvist/Jensen

TILLYKKE

LÆGER

RUBRIKSERVICE

KØRESKOLER

TANDLÆGER

LOPPER

Greve Strandvej 24, 2670 Greve

Kuponen sendes til: 

Kuponen til ONSDAGSudgaven afleveres   senest fredag   kl. 12.00
Kuponen til WEEKENDudgaven afleveres senest tirsdag  kl. 12.00

Vedlæg check eller betal kontant/Dankort hos Sydkysten

Afsender:

Små annoncer for private / erhverv.

B: 1 spalte x H: 50 mm med ramme

Glæd dine kære med en hilsen. 

 

Skal foto retur så vedlægges venligst 

frankeret kuvert.

    TILLYKKE

20 ORDKR.60,-
Køb, salg, bytte. Kun for private. 

    MARKED

    RUBRIK SERVICE

Sæt kryds i hvilken kategori du ønsker...

ONSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis du ønsker...

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. 49 55, kontonr. 35 24 12 01 43. Skriv navn som reference.

Adresse:

By:                         Tlf.:

20 ORDKR.70,-
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Ishøj: »Er du os?« er en 
nycirkus-forestilling om 

forholdet mellem os og de 
andre, der kan opleves den 

30. marts klokken 20 i Ishøj 
Kultur Café. 

Gennem reb-akrobatik og 
fysisk teater bliver publikum 
revet med ind i diskussionen 
om, hvor grænsen mellem 
»os« og »de andre« går. Er 
du os? Eller er du en af de 
andre? Nycirkus-forestillin-
gen »Er du os?« kredser om 
forholdet mellem os og de 
andre, om selve nationers 
identitet, og hvad der i første 
omgang får mennesker til at 
fi nde sammen i grupper. 

Reb-akrobatik i Ishøj 

Greve: Rasmus Nøhr, manden bag livsglade 
og humørfyldte lande-
plager som »Sommer i 
Europa« og »Det glade 
pizzabud«, tager lørdag 
den 31. marts i Portalen 
en rundtur i sit omfangs-
rige sangkatalog.

Det sker sammen med et 
par musikalske legekamme-

rater. 
Rasmus Nøhr udgav sit 

»Samlesæt« i oktober - en 
samling af de bedste sange 
fra hans fi re plader - muntre 
fortællinger og hjertegriben-
de betragtninger på Rasmus 
Nøhrs egen direkte facon. 

Og når han optræder live, 
er Rasmus Nøhr en nærvæ-

rende musiker og sanger, der 
har en sjælden inderlighed i 
sin stemme, som han især 
bruger til at skabe en varm 
og hyggelig stemning til sine 
koncerter.

Akustisk med Rasmus Nøhr
Rasmus Nøhr i Portalen med musikalske legekammerater

Greve: Greve Kommunes 
kommunaldirektør, Al-
lan Vendelbo, fortæller 
om udbudsregler og ram-
meaftaler på et møde i 
Greve Erhverv tirsdag 
den 3. april kl. 19-21. 

Allan Vendelbo, der bl.a. 
også har en fortid i Statens 
og Kommunernes Indkøbs-
service, redegør for sammen-
hængene og holder oplæg for 

medlemmerne om Greve 
Kommunes udbudspolitik 
og servicestrategier.

Mødet af holdes i Er-
hvervsCentret på Korskilde-
lund 6 i Greve. 

Arrangementet er gratis 
for medlemmer af Greve 
Erhverv. Der serveres kaf-
fe/vand. Virksomheder kan 
tilmelde sig på info@gre-
veerhverv.dk eller via for-

eningens hjemmeside www.
greveerhverv.dk, hvor man 
også kan melde sig ind, så 
man kan deltage i dette og 
fremtidige arrangementer.

Det næste møde i Greve 
Erhverv gennemføres ef-
ter påske, hvor både nuvæ-
rende medlemmer og inte-
resserede virksomheder er 
velkomne den til morgen-
netværksmøde onsdag den 

11. april kl. 8-9 ligeledes i 
ErhvervsCentret. Her ser-
veres morgenbrød, og efter 
en kort introduktion af et 
medlem af Greve Erhvervs 
bestyrelse får de fremmødte 
mulighed for at præsentere 
sig selv over for hinanden 
og til at networke over mor-
genkaffen. Her er ligeledes 
tilmelding via foreningens 
hjemmeside.

Oplevelser
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Tjørnholmvej, Solrød Strand
www.solrodbio.dk

Tlf. 5614 4422

Alvin og de frække 
jordegern

Søndag 1. 4. kl. 14

 

Hvidstengruppen 
Søndag 1. 4. kl. 16 + 19.30

 

Lærkevej. Til døden 
os skiller

Mandag 2. 4. kl. 10 

(Babybio)

Mandag 2. 4. kl. 19.30

Tirsdag 3. 4. kl. 19.30

Onsdag 4. 4. kl. 19.30

TILBUDTILBUD

  
FISH & RICE - Sushi & Wok

Greve Strandkro • Greve Strandvej 9 • 2670 Greve • Tlf: 43 90 35 00
ÅBENT KL. 12.00-22.00  •  WWW.FISH_RICE.DK

Running Sushi 
FISH & RICE - Sushi & Wok

10 stk. Nigiri: 4 Laks, 3 Tun, 3 Rejer
8 stk. Hoso maki
8 stk. Rainbow
5 stk. Futo maki, Ebi hot roll
31 stk (2 personer)
Normalpris 368,- TILBUD 180,-

LUXUS BOX
Nigiri: 8 Laks, 4 Hvidfi sk, 6 Tun, 6 Rejer
Små maki: 8 stk. Laks
Inside out: 8 Rainbow, 8 Ebi furai roll, 
8 Super Califonia roll, 8 King roll
Futo maki: 5 Ebi hot roll, 5 Vegetar roll
70 stk. (4 personer)

Normalpris 896,- TILBUD 448,-
 

Sushi Take AwaySushi Take Away

Husk
Bordbestilling

43 90 35 00

TAKE AWAY

10% 
på al mad ud af huset. Både sushi og

Wok-retter.
Gælder kun menukortet.

Alt lavet af friske kvalitets-produkter!-50%

Running Sushi & Wok-retter 
kl.17-22
Sushi og Wok-retter i to etager på båndet! 
Inkl. Suppe – Peking eller Miso

Man – Tors  kr. 158,-
Fre – Søn.  kr. 188,-
Børn under 12 år halv pris

Kom og oplev 

smagfuld og lækker 

Running Sushi og 

Wok-retter 
i 2 etager!

Bordbestilling 
anbefales

Hejren 23·2670 Greve·www.fregatten.dk·Tlf. 43 60 18 35

SYDKYSTENS SYDKYSTENS 
STØRSTESTØRSTE

PÅSKEBUFFET 
5. april – 9. april kl. 12-165. april – 9. april kl. 12-16

248,- Børn u. 12 år 98,-

Hele buffeten kan ses 
på www.fregatten.dk
Der serveres kun denne 
buffet i påskedagene samt 
enkelte børneretter.

Flot påskeæg 

til ALLE børn!

Langfredags-
Gudstjeneste

I TUNE KIRKE: 
Fredag d. 6. april kl. 14.00

Liturgisk gudstjeneste
Her opføres G. PERGOLESI: 

STABAT MATER 
(om Jesu moder ved korsets fod)

Med solisterne:
Marie-Louise Bothmann - sopran
Margit Lykke Christensen - alt

Tune Kirkes Voksenkor
Strygekvartetten - Cobra

Annette Simonsen - musikalsk ledelse
Karen Elise Nabe-Nielsen - liturg

Jacon Venndt får lejlighed til 
at udfolde sig i Portalen.

Greve: Når Portalens 
Jazzscene lørdag den 31. 
marts præsenterer Dan-
marks førende kromati-
ske mundharpespiller, 
Jacob Venndt, er det en 

helt speciel dag for den 
århusianske musiker.

Denne dag får han nem-
lig lejlighed til at udfolde 
sig ved en »Once In A Life-
time«-koncert sammen med 

to af den danske jazzscenens 
helt store talenter - Martin 
Schack på klaver og Regin 
Fuhlendorf på guitar. Jacob 
Venndt vil også supplere sit 
mundharpespil med sit op-

rindelige hovedinstrument 
- kontrabassen. 

Repertoiret vil bestå af 
godbidder fra Jacobs egen 
sangskat, blandet op med 
nogle af de bedste standards. 

En eftermiddag - »Between a 
smile and a tear« - i selskab 
med swing, romantik og for-
førende harmonik.

Mundharpevirtuos i Portalen
»Once In A Lifetime«-koncert med Jacon Venndt og to af dansk jazzscenes store 
talenter 

Hvordan handler man med det off entlige?
Greve Kommunes kommunaldirektør Allan Vendelbo fortæller om udbudsregler 
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Ishøj: Tobacco spiller i 
Ishøj Kultur Café den 1. 
april klokken 13 med de-
res musikalsk og humori-
stisk optræden.

 Tobacco er Danmarks 
bedste vaskebrætband – og 
måske også det eneste. Det 
siger de i hvert fald selv. 

Tobacco spiller musik fra 
mange dele af den traditio-
nelle amerikanske folkemu-
sik. Den amerikanske folke-
musik tager udgangspunkt i 
europæisk folkemusik, som 
udvandrerne fra Europa 

tog med over Atlanterhavet, 
hvor den blev blandet med de 
sorte slavers spirituals. Man 
kan meget tydeligt høre spor 
af jazz, gospel, irsk folkemu-
sik, blues, country og blue-
grass til Tobacco’s koncer-
ter. Musikken spilles med 
fuld fart på og nærmest med 
rock-energi på instrumenter 
såsom vaskebræt, steelgui-
tar, banjo, harmonika, kla-
ver, bas og fi rstemmigt kor. 
Med det i mente har Tobacco 
et meget varieret lydbillede, 
der swinger derudaf som et 

gammelt damplokomotiv. 
Husk at komme i god tid. 
Dørene åbnes klokken 12.30, 
når Tobacco spiller søndag 1. 
april.

Oplevelser

”HVORFOR MURE SIG INDE NÅR MAN KAN MORE SIG UDE”

BILLETTER TLF. 43 97 83 00 
ELLER BILLETNET

WWW.PORTALEN.DK
PORTALEN@PORTALEN.DK

PORTALEN
GREVE TEATER- & MUSIKHUS

´s   

GALLERI PORTALEN
MARTIN ASKHOLM: Malerier

CHRISTIAN SVERDRUP: Skulpturer

Udstillingsperiode: 24. marts - 13. maj

Billetpris 250 kr.

28. april kl. 20.00

TIM CHRISTENSEN &
THE DAMN CRYSTALS

´s   

JAZZSCENEN
HVER LØRDAG KL. 13.00

feat. Bobo Moreno
31. marts: Jacob Venndt Special

14. april: Jazz Five
21. april: Hans Ulrik Special

Billetpris 150 kr. / Portalis-rabat

13. april kl. 20.00

BACKSEAT
m. Ivan Pedersen

Billetpris 275 kr.

21. april kl. 20.00

DANSER MED DRENGE
Billetpris 110 kr.

20. april kl. 20.00

HUXI BACHS
STORE KÆRLIGHED

Billetpris 100 kr.

14. april kl. 20.00

MAMA’S
BLUES JOINT

30. marts kl. 20.00

CHRIS MINH 
DOKY 

Koncertfortælling om 
et liv med musik

Billetpris 175 kr. / Portalis-rabat

31. marts kl. 20.00

RASMUS 
NØHR 

En akustisk aften
Billetpris 145 kr.

11. april kl. 20.00

PETER 
LARSEN 
”Aktuelle satiriske 

spredehagl”
Billetpris 145 kr.

Billetpris 110 kr.

29. april kl. 20.00

”SCHØT HAPPENS”
Comedy Zoo On Tour

Billetpris 125 kr.

25. april kl. 20.00

JOY KILLS SORROW
Amerikansk folkband

Billetpris 125 kr. / Portalis-rabat

28. april kl. 20.00

THORBJØRN RISAGER
Bluesvokal med power

Billetpris 135 kr. / Portalis-rabat

3. maj kl. 20.00

EDWIN McCAIN
Singer/songwriter fra USA

Billetpris 295 kr.

24. maj kl. 21.30

MICK ØGENDAHL’S
SPAS

12. maj kl. 20.00

LARS LILHOLT BAND
Billetpris 195 kr.

19. maj kl. 20.00

ROBBEN FORD 
& 

BOBO MORENO

Billetpris 225 kr.

Tobacco spiller i Ishøj Kultur Café 1. april klokken 13.00. 

Tobacco på jazzscenen 
i Ishøj Kultur Café
Jazz i Ishøj Kultur Café søndag den 1. april




