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Lilleholm 1 (Mosede Center), 2670 Greve - Telefon 43 977 977

www.goldenhouse.dk
www.facebook.com/goldenhouse

Spis ALT hvad du kan!
fra kl. 17.00-21.00

Suppe
+ kinesisk buffet 

+ Mongolian BBQ 
+ Dessert, is eller kaffe

139.-
Fredag - søndag

109.-
Mandag - torsdag

Børn under 
12 år

halv pris

GOLDEN HOUSE
KINESISK RESTAURANT - MOSEDE CENTER

Dinner Transportable
20 retter min. 20 couv. Pr. couv. 118,-

-15% er fratrukket prisen. Se alle retterne på hjemmesiden

-15%
på alt 

mad ud 
af huset 

fra 
menukort

Vi er bedst og hurtigst med de lokale nyheder...

Læs Sydkysten 
på e-paper 
og følg
seneste 
nyt på...
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Greve Landevej 110 2670  Greve

43 40 42 44
www.gardial.dk

Vores Showrrom er åbent: Mandag + Onsdag 
kl. 16 - 19 Tirsdag + Torsdag kl. 9 - 12 

Derudover åbner vi gerne efter forudgående aftale. 

Bare ring ml. kl. 9 - 17 alle hverdage og aftal en 
tid eller book et  besøg af vores Gardinbus

Gardial Interieur

elsker godt kram

Greve Midtby Center 2A, Greve. Tlf.: 43 60 02 03

SPAR 

25%
Mega Mussel, Sort-blå, 
Hvid rifl et og Platinum

Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Vallensbæk Havnecafé 
Vallensbæk Havn • 2665 Vallensbæk Strand • Tlf. 52 80 10 30 / 53 65 73 10

LIVE MUSIK 
På havnen
Fredag 27. juli, 3. og 17. august - LIVE MUSIK

dansk musik når det er bedst!
Fredag 10. august JJ´s Duo spiller

hver fredag kl.18.-21

HVER FREDAG 0,5 l. fadøl KUN 20,-
Vi tænder op i grillen hvis vejret tillader det.

Greve/London: Mandag 
blev lodtrækningen fore-
taget, og den kunne godt 
have været mere gunstig 
for Greves Kamilla Ryt-
ter Juhl og Christinna 
Pedersen.

- Alt i alt var det lidt, som 
vi forventede. Det var lidt 
en pose blandende bolsjer. 
Specielt i doublerækkerne 
er der ikke noget, der er en 
let lodtrækning, og vi har 
fået svære og okay lodtræk-
ninger, siger den danske 
landstræner Lars Uhre til 
badminton.dk.

Del af dynamitpulje
I doublerækkerne er det spe-
cielt Thomas Laybourn/Ka-
milla Rytter Juhl og dame-
doublen med Kamilla Rytter 
Juhl/Christinna Pedersen, 

der har fået de svære opga-
ver.

- I mixeddoublerækken er 
der en dynamitpulje, og lige-
som til EM i fodbold er Dan-
mark en del af dem. Vi er 
desværre i puljen, men det 
tænker modstanderne også, 
for der er ikke nogen, der vil 
møde os, siger Lars Uhre.

Samme målsætning
Den danske medaljemålsæt-
ning hedder et medaljepoint, 
hvilket svarer til en medal-
je, og selvom der var et par 
svære lodtrækninger, så får 
det ikke nogen betydning.

- Lodtrækningen kommer 
ikke til at infl uere vores mål-
sætning om en olympisk me-
dalje, fortæller Lars Uhre. 

Kamilla Rytter Juhl og 
Christinna Pedersen skal 

i aktion i to kategorier, og i 
damedoublen får den dan-
ske duo det svært i pulje-
spillet. I Gruppe D skal de 
to danskere nemlig op imod 
verdensranglistens nummer 
to, kineserne Zhao Yunlei/
Tian Qing, mens verdens-
ranglistens nummer ni, Ja-
pans Maeda/Suetsuna, også 
er i gruppen. Den sidste pul-
jemodstander er Poon Lok 
Yan/Tse Suet Ying fra Hong-
kong, der ligger nummer 21 
i verden. Lykkes det Rytter 
Juhl og Pedersen at komme 
videre fra puljen står de til 
at møde de fjeredeseedede 
japanere Mizuki Fujii og 
Reika Kakiiwa i knock out-
fasen. 

jh

OL-deltagere i dynamitpulje
Badmintonspillere fra Greve får nok at se til ved OL

Greves to OL-deltagere i badminton Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen deltger 
ved OL i både damedouble og mixeddouble sammen med henholdsvis Thomas Laybourn og 
Joachim Fischer.

Solrød: Børnene i Solrød har 
haft mulighed for at tage de-
res hunde med ud at lære nye 
tricks. 

Hygge med hundene 
Ishøj: Politiet er på jagt efter 
tre personer, der begik røveri 
mod en guldsmedeforretning i 
Ishøj. 

Leder efter røvere
Vallensbæk: Bilisterne i Val-
lensbæk skal snart til at vende 
sig til nye hastigheder på Gl. 
Køge Landevej.

Hastigheder ændres
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Vallensbæk: Københavns 
Vestegns politi fortæller, at 
en politipatrulje natten til 
tirsdag klokken 02.45 ruti-
nemæssigt standsede en bi-
list på Muslingen i Vallens-
bæk Strand. 

Føreren, en 33-årig mand 
fra Vallensbæk Strand, 
skønnedes påvirket af spi-
ritus og blæste en alkotest 
over det tilladte. Han blev 
anholdt og kørt til blodprøve 
på Albertslund politigård.
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Danske Jordbær
samt nyopgravede
kartofl er
Hverdage 13.00 - 18.00
Weekend 9.30 - 16.30

Salg fra Naurbjerg Torv samt te

SKENSVED JORDBÆR

I perioden uge 32-36 vil Greve Solrød Forsyning A/S 
omlægge Grevebækkens vandløbsprofi l mellem Greve-
toften og Degnestræde samt etablere et åbent vandløb 
igennem kommunens regnvandsbassin ved Vesterbjerg. 

Omlægningen gennemføres for at reducere risikoen for 
oversvømmelser i Greve Landsby samt for at skabe en 
forbedring af miljøtilstanden i vandløbet.

Arbejdet vil foregå indenfor normal arbejdstid,
kl. 7.00-17.00.

Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til 
at kontakte Greve Solrød Forsyning på tlf. 4397 8720 

Regulering af 
Grevebækken
igennem Greve Landsby

SMS-tjeneste 
Som et nyt tiltag kan Greve Solrød Forsyning tilbyde borgerne i Solrød Kom-
mune via mobiltelefonen at få besked om situationer, hvor der er forhøjet 
vandstand i Køge Bugt, forhøjet grundvandsstand eller forventning om eks-
treme nedbørsmængder, som kan udvikle sig og medføre oversvømmelser. 
SMS-beskeden vil henvise til Greve Solrød Forsynings hjemmeside, hvor der 
gives en mere detaljeret besked om situationen.

Knud Edinger fra Greve Solrød Forsyning oplyser, at tanken med SMS-tjene-
sten er, at den enkelte borger skal adviseres, således at man selv har mulig-
hed for at gøre noget for at forebygge oversvømmelse af eget hjem forud 
for en kritisk situation.

Via SMS-tjenesten giver vi en melding, så snart vi kan se, at der er en risiko 
for oversvømmelse, og på den måde giver vi den enkelte borger mulighed 
for at agere. Vi anbefaler, at man udarbejder sin egen lokale beredskabsplan 
og således har forberedt sig på, hvad man vil gøre. Det kan fx være placering 
af sandsække, grave render, manuel lukning for afl øb eller inspektion af 
højvandslukke.

Alt hvad du skal gøre for at tilmelde dig SMS-tjenesten er at sende en SMS 
med teksten gruppe-solrød efterfulgt af for- og efternavn til 1230, f.eks.: 
gruppe-solrød Jens Jensen. Du modtager herefter en SMS med en bekræf-
telse på, at du er tilmeldt.

Hvis du ønsker at afmelde tjenesten igen, sender du samme besked til 1230, 
f.eks.: gruppe-solrød Jens Jensen. Du modtager herefter en bekræftelse på, 
at du er afmeldt. 

Borgere i Greve skal fortsat tilmelde sig SMS-tjenesten ved at sende en SMS 
med teksten greve-vand1 til 1230. 

Yderligere oplysninger kan fås ved at sende en mail til mail@gsforsyning.dk / 
ringe på telefon 43 97 87 20.

ÅBEN ROSENMARK
Hver dag, også weekend i hele august og september

60.000 haveroser i blomst. Ca. 300 sorter
Åbent kl. 9.00 - 18.00

Husk fodtøj efter vejret
Gadstrup Rosenplanteskole

Tysegårdsvej 6, 4621 Gadstrup
Tlf. 4619 0825 - www.gproser.dk - Bil 2012 8525

Ishøj: Fredag klokken 
10.38 blev et røveri an-
meldt mod en guldsmed 
på Ishøj Vestergade. 
Flere politipatruljer ankom 
til stedet, hvor to ukendte 
gerningsmænd knuste 
butikkens montre med en 
hammer. De stjal guldhals-
kæder og armbånd. 

De blev set stikke af mod 
Nørregade mod nordud-
gangen. De hoppede ned 
fra broen i højre side og ned 
i noget buskads ved Gild-
brostien og kørte væk i en 
sort Audi, hvor en tredje 
medgerningsmand vente-
de. Gerningsmændene der 
hoppede ned i budskadset 

beskrives begge til at være 
180-185 centimeter høje 
og almindelige af bygning. 
Den ene var iført rød hæt-
tetrøje, sorte bukser, sorte 
handsker, hvide sko og var 
maskeret med hætten fra 
hættetrøjen og formentlig 
en nylon sok. Den anden 
gerningsmand var iført 

sort tøj og medbragte en 
brun taske og var maske-
ret med hætten fra hæt-
tetrøjen og formentlig en 
nylon sok. 

Københavns Vestegns 
Politi modtager gerne op-
lysninger fra vidner eller 
andre i sagen. Henvendel-
se kan ske i dagtimerne på 

hverdage til vicepolitikom-
missær Claus Hjermitslev 
på telefon 72 58 77 91 i Lo-
kalpolitiet eller via 43 86 
14 48. Det fortæller Køben-
havns Vestegns politi.

jm

Politi efterlyser røvere i Ishøj
På jagt efter tre personer der begik røveri mod guldsmed

Ishøj: En borger i Ishøj an-
meldte mandag klokken 
12.32, at en ældre kvinde 
udviste en mistænkelig ad-
færd i Ørnekærs Vænge og 

Vibeholms Vænge. 
Kvinden viste en unor-

mal interesse for boligerne 
i området. Ved hvert hus 
kiggede hun ind i hus og 

have, mens hun ringede op 
på sin telefon. Der var tale 
om en 60-65-årig kvinde 
af anden etnisk oprindelse, 
muligt østeuropæisk, med 

en lyseblå strikketrøje med 
striber og brune bukser. En 
politipatrulje hastede frem 
og gennemsøgte hele områ-
det uden at finde kvinden. 

Det meddeler Københavns 
Vestegns politi.

jm 

Mistænkelig kvinde luskede rundt

Ishøj: I tiden fra onsdag 18. 
juli klokken 12 til mandag 
23. juli klokken 21.45 har 
der været indbrud i et hus 

på Skovvej. 
Et vindue var brudt op og 

der manglede porcelæn. 
Det oplyser Københavns 

Vestegns Politi. 
Politiet vil gerne have op-

lysninger fra vidner eller an-
dre i sagen, der kan hjælpe 

til med at opklare indbrud-
det. Henvendelse kan ske i 
dagtimerne på hverdage til 
vicepolitikommissær Claus 

Hjermitslev på telefon 72 58 
77 91 eller via 43 86 14 48. 

jm

Villaindbrud i Ishøj

Spiritusbilist anholdt 

Arkivfoto: Kim Rasmussen.
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-så behøver du kun handle ét sted...

åbent
29/7 KL. 10-16

SØNDAGS DE5

Cremant Bourgogne
2 x 75 cl. Literpris 73,33

pr. 1/2 kg.

KUN
SØNDAG!

29/7

139,-
Dansk svinekam
uden svær og ben

kg 46,33

3 kg. KUN

KUN
SØNDAG!

29/7

Kom og få 
fi ngrene i et godt 

tilbud i...

spar 100,00

Okseculotte
God til grill

pr. kg. 119,90

5995

2 fl.

110,-
15,-
Pr. stk.

Vandmelon
Spanien, kl. 1
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Sydkysten: Pia Hegner 
bliver den 1.august an-
sat som ny leder af UUV’s 
grundskoleteam, med an-
svar for vejledning på 40 
folkeskoler og 10 privat-
skoler i Køge Bugt- kom-
munerne Greve, Køge, 
Solrød og Stevns. 

 Den nye leder af Ungdom-

mes Uddannelsesvejledning 
(UUV) er læreruddannet 
og har en vejlederuddan-
nelse, som er suppleret med 
en MPA (Master of Public 
Administration) fra CBS i 
2000. Pia Hegner kommer 
fra en stilling i Styrelsen for 
Universiteter og Internatio-
nalisering, hvor hun blandt 

andet har arbejdet med Den 
Europæiske Volontørtjene-
ste (EVS), og som arrangør 
af DM og VM for unge i er-
hvervsuddannelserne.

- Pia Hegner har såvel den 
faglige som den erfarings-
mæssige baggrund i orden. 
Jeg er glad for, at vi i UUV 
kan tiltrække en kapacitet 
som Pia til at stå i spidsen 
for vejledningsindsatsen i 
grundskoleområdet. Pias 
store viden og erfaring fra 
internationalisering vil helt 
sikkert komme til at sætte 

sit præg på UUV’s indsats 
i Køge Bugt, og erfarin-
gerne med at sætte fokus 
på erhvervsuddannelserne 
i national og international 
sammenhæng vil helt sik-
kert også give UUV’s vej-
ledningsprofi l på erhvervs-
uddannelsesområdet et løft, 
siger centerleder Mark Jen-
sen, UUV.

Pia Hegners erfarings-
baggrund dækker bredt lige 
fra lærer- og undervisning-
serfaring fra skoler i Solrød 
over efterskoleverdenen, 

vejleder på en teknisk skole 
til sekretariatsfunktion for 
SkillsDenmark og leder af 
forskellige EU-programmer.

- Grundskolevejledningen 
er rygraden i kampen om 
de 95 procent på den lange 
bane. Uddannelse er og bli-

ver forudsætningen for et 
godt voksenliv og for at sikre 
vores fælles velfærd og sam-
menhængskraften i sam-
fundet, siger Pia Hegner, 
der ser frem til af komme i 
gang med jobbet i UUV til 
august.

Greve: Den 15. juni åbne-
de d’ottone med et bræn-
defyret stenovns pizzaria 
i Greve Strandkro.

Bag pizzariaet står Fabri-
zio D’Ottone og Sergio D’Ot-
tone. Sergio D’Ottone er 
uddannet bager og kommer 
fra Lagkagehuset og Fabri-

zio D’Ottone er uddannet 
kok og har 25 års erfaring 
fra restaurationsbranchen 
blandt andet som kok hos 
Claus Meyer og Kong Hans. 
Senest stod han bag Det Glo-
bale Køkken.

- Vi ville gerne åbne noget 
sammen, og pludselig fi k vi 
øjnene op for Greve Strand-
kro, som vi syntes havde en 
fantastisk beliggenhed og 
nogle perfekte lokaler, for-
tæller Fabrizio D’Ottone og 
fortsætter: 

- Vi har længe gået med 
en drøm om at åbne et ægte 

italiensk pizzaria, hvor alt 
er hjemmelavet af de bedste 
råvarer, og nu bliver drøm-
men til virkelighed.

I opstarten kan man få 
lækre italienske pizzaer en-
ten med almindelig- eller 
fuldkornsbund, lasagne og 
italienske sandwich. 

- Men om cirka to måne-
der kommer vi også til at 
kunne tilbyde en italiensk 
inspireret dagens ret, ægte 
italienske specialiteter og 
delikatesser samt catering 
til fester og deslignende, for-
tæller Fabrizio D’Ottone.

Et strejf af Italien i 
Greve
Nyt pizzeria på Greve Strand Kro leverer det  italienske, 
autentiske køkken

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

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

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

Kim MithiofElsebeth Mithiof HAVDRUP - SOLRØD
GREVE - ISHØJ

www.dinlokalebedemand.dk - dinbedemand@gmail.com

Bisættelse/begravelse: fra kr. 7.900
Inkl. dansk produceret hvid kvalitetskiste, øko-urne, honorar, ilægning og 
iklædning. Prisen er ekskl. kørsel. Ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.

Tlf. 56 65 13 14

NÆRVÆR
OMSORG
RESPEKT

Topplacering i pristest.

Ring trygt til os - vi træffes altid!

Vores kære mand og far

Allan Nordin
* 14. juli 1930    † 29. juni 2012

har fået fred

Aase og Per

Begravelsen har fundet sted
Tak for venlig deltagelse

Den varmeste tak
for alle de smukke blomster, 

kram og trøstende ord ved
Johns bisættelse

Kærlige hilsner

Ruth, Michelle og Nicholas

Patricia Angelica Skou Olsen
Datter af Sylwia Olsen

* 9. april 1981
Dit livs lys blev slukket den 17. juli.

Du vil altid blive husket for dit glade lyse og åbne sind.

Ære være dit minde.

I dyb dyb sorg Erik og Allan

Bisættelsen finder sted fra Greve Kirke 
lørdag d. 28/7 kl. 11.00

Fabrizio D’Ottone og Sergio D’Ottone har åbnet et nyt pizzeria på Greve Strand Kro.

Ny leder af UUV i Køge Bugt
Pia Hegner ny leder af UUV’s grundskoleteam

Pia Hegner glæder sig til de nye udfordringer.
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solrodcenter.dk

i Solrød Center gælder KUN på tirsdag 31. juli

SUPER
 TIRSDAG

ZACHO´S
PILGRIM hjerte serie

Guld, sølv eller oxideret

-50%

MR. NIELS OVE
Alle vind- og skindjakker

Flere end 100 stk

-50%

L-J FOTO
Bamse søger nyt hjem

NU 30,-

DOWNSTAIRS
Eva Solo 

Drypfri karaffel 1,4 ltr.

Før 299,75

NU 149,-

UPSTAIRS
Saint Tropez 

skind look nederdel

Før 399,95

NU 100,-

ROCKEFELLER
Sandaler

Før 799,-

NU 300,-

RAVN & CO
Alle skindjakker og 

sommersandaler

-50%

BRILLEGALLERIET
Udvalgte brillestel

SPAR 50-75%

GARN & STOF
Trænger dit tøj til en rensning efter ferien?

Indlevering hos Garn & Stof

FRK. FRYD

-20%
på alt lingeri fra Triumph

IMERCO 
Roal Copenhagen hvid rifl et. 

Tåler opvaskemaskine

SPAR 25% 
på udvalgt hvid rifl et.

FRISØR PICASSO
Book din nye tid tirsdag og få

10% 
rabat på din næste behandling.

Skriv supertirsdag når du booker.

SOLRØD BØRNETØJ

-20%
på i forvejen nedsatte 

sommerjakker

ZALZA
Gode tilbud fra

50,-ERIK SØRENSEN SMYKKER
Julie Sandlau udgåede smykker

Før op til 1950,-

NU 500,-



Scan koden med din 
smartphone og lad dig 
bombardere af tilbud

3 timers GRATIS parkering
– Husk P-skiven

www.grevemidtbycenter.dk

- I DIT LOKALE NÆRCENTER

HUSK UDSALGET  slutter den 28. juli - KOM & GØR ET SIDSTE KUP!!

Åbner onsdag d. 1. august kl. 10.00 
i Mix Bix gamle lokaler.

NYT GAVEKORT -Nye muligheder
Gavekort kan købes i Rekord Rens

HUSK - Lions Club afholder søndagsmarked på p-pladsen v/Statoil hver søndag kl. 9-14. 
Leje af stadeplads kr. 150,- fra kl. 7.00

Velkommen til NYE butikker……

Er allerede åben i City 
Sandwichs gamle lokaler.

elsker godt kram

OUTLET



åbner i Greve Midtby Center
Onsdag d. 1. august kl. 10.00

ÅBNINGS TILBUD

Se endnu fl ere gode åbningstilbud 

i Sydkysten d. 31. juli

3 par Seger 
løbe sokker

kr. 100.- 
spar 140.- 

Helly Hansen 
dame regnfrakker

kr. 700.- 
spar 800.- 

Helly Hansen 
regnsæt

kr. 700.- 
spar 800.- 

4 stk.
Select Ultimate håndbolde 

kr. 300.- 
spar 300.- 

Adidas
Escalate

kr. 500.- 
spar 500.- 

Puma Court Point 
Velcro

kr. 400.- 
spar 200.- 

Adidas F50 Adizero 
fodboldstøvler

kr. 900.- 
spar 1000.- 

H2O Tøff el 
Justerbar

kr. 125.- 
spar 125.- 

Babolat Nadal
Jr. Tennisketcher

kr. 150.- 
spar 150.- 

KØTILBUD

25 stk. 
Select Classic fodbolde 

Pr. stk. kr. 1.- 
Max 1 stk. pr kunde.

10 stk. Select Super 
Brilliant fodbolde

Kr. 200.- 
Spar 600.-
Max 1 stk. pr. kunde.

10 stk. 
Select OL London Replica 

Kr. 10.- 
Max 1 stk. pr kunde.

10 stk. 
Select Match Soft håndbold

Kr. 100.- 
spar 200.- 

Sportigan Greve - Greve Midtby Center 10C -  2670 Greve

Newline løbetøj

-50% 
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Solrød: Store og små, 
søde og sjove, dygtige og 
lidt dumme. Det vrimle-
de med kæledyr i alle af-
skygninger, da en masse 
unger i går var på hunde-

skole i Jersie.
 - Sæt dig, kommanderer 

Lau Eliasen venligt men be-
stemt.

- Jeg er bange for, du ikke 
er verdens klogeste hund, 

men vi prøver, siger han og 
propper godbidder ned i små 
skuffer på træbrættet.

Waldes poter skraber løs 
og prøver at komme ind til 
sagerne, og det lykkes da 

også. Så dum var kræet alt-
så heller ikke.

Sammen med med 16 andre 
unger er Lau på hundeskole, 
hvor han får inspiration til at 
strække måltiderne lidt ved 
at udfordre kæledyret. 

Og det kan være sin sag at 
holde styr på hundene, når 
de er blevet opfordret til at 
komme sultne og friske.

- Charlie, nej!, siger Mar-
cus Simonsen til sin golden 
retriever, der er ved at spise 
hele brættet i ærgerrighed.

God belønning
Hundeskolen er et del af 
sommerferietilbud til børn 
i Solrød, som Sydkystens 
Hundeskole afholder på plæ-
nen bag Jersie Hallen, og ak-
tivitetslegene er kun en lille 
del af programmet.

I den ene ende træner en 
fl ok piger i at kunne få hun-
dene til at sidde, gå, standse, 
dreje og ligge. 

En efter en går de frem 
mod skiltene i græsset med 
dyrene i snor. Nogle af hun-
den er lidt frække og vil hel-
lere snuse omkring med de-
res vibrerende snuder, men 
så bliver der hevet i linen og 
formanet.

- Hunden skal synes, det 
er sjovt, så hver gang, den 
gør noget godt, belønner vi 
den med en godbid, fortæller 
instruktør Paul Lysholdt og 
skridter frem med sin sprin-
ger spaniel Megan, der er 
Danmarks 7. bedste og stil-
ler op i champion-klassen.

- Så er der en »tyskerven-
ding«. Uha. Det viser jeg 
lige, siger han og drejer om.

- Løb, løb, løb, løb
På modsatte side af plænen 
tumler en håndfuld vuffer 
rundt med logrende haler og 
pelsen viftende i vinden. 

Ind og ud mellem farvede 
pinde går det, igennem en 

gul ring og over et lille bræt. 
Ejermændene kæler og 

nusser dem og belønner 
dem med rigelige mængder 
godbidder foruden en masse 
ros.

- Dygtig. Og så over her. 
Dygtig! råber Nynne Inge-
mann på 11 år, mens Ronja 
pisker omkring.

- Løb, løb, løb, løb, spring!
Både hunde og ejer knok-

ler omkring uanset størrelse 
og race. 

Her er knap to ens racer 
og alt lige fra en terrier til 
en jack russel til en dansk-
svensk gårdhund. Og i en 
masse forskellige størrelser, 
farver og former - men ingen 
kamphunde. 

Kun en masse søde, bløde 
og nysgerrige kæledyr med 
mod på at lære.

cmr

”Implantatbehandlinger er en tillidssag. Siden 
1995 har jeg udført disse komplicerede be-
handlinger dagligt. Jeg forestår hele behand-
lingen fra implantat til færdig tand, og be-
nytter kun originale implantater fra Schweiz 
- ingen billige kopiprodukter. Tryghed nu og i 
fremtiden; fast skriftlig prisaftale før behand-
ling og fremtidig vedligeholdelse af rutineret 
og veluddannet plejepersonale.” 

Tandlæge Peter Gade

Forum Tandlæge- & Implantatcenter

H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.
1879 Frederiksberg C
www.forumtand.dk

Gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation

Fine tænder, der sidder fast.
Proteser, der ikke løsner sig.
Parodontosebehandling med laser.
Smertefri behandling.

Tandproblemer - gør noget ved det nu!

Ring og bestil tid nu på 383 44 222Gratis Info-møde

Tirsdag, den 12. 6.

kl. 19.00 - 21.00

Gavekort til digital 

røntgenoptagelse!

Tilmelding

Ring 383 44 222

mail@forumtand

Gratis Info-møde

Tirsdag, den 14. 8.

kl. 19.00 - 21.00

Gavekort til digital 

røntgenoptagelse!

Greve: Både Greve Kom-
mune og Ældre Sagen mø-
der enlige ældre borgere, 
som synes, at det er trist 
at spise alene. Derfor 
indgår Greve Kommune 
og Ældre Sagen i sam-
arbejde det nye projekt 
»Spisevenner« i 2012.

 En spiseven er en frivil-
lig fra Ældre Sagen, som én 
gang om ugen kommer og 
spiser et måltid mad hjem-
me hos den ældre. Greve 
Kommune betaler for spi-
sevennens mad, og Ældre 

Sagen rekrutterer frivillige 
spisevenner.

- Vi ved, at selskab og en 
god snak om bordet øger 
appetitten både til maden 
- men også til livet. Derfor 
kan en spiseven hjælpe på 
både vægten og humøret, 
fortæller Anitta Jørgensen 
fra Ældre Sagen i Greve.

Det er Ældre Sagen, som 
har henvendt sig til Greve 
Kommune med ønske om en 
fælles indsats overfor enlige 
ensomme borgere med en 
lille appetit.

- Vi er glade for samar-
bejdet med Ældre Sagen 
om dette projekt. Vi ved 
nemlig, at ensomhed kan 
have alvorlige konsekvenser 
for helbred og livskvalitet. 
Derfor har Ældre Sagen og 
Greve Kommune en fælles 
interesse i at fremme sund-
hed og livskvalitet for denne 
gruppe af borgere, siger 
teamleder Kristine Nielsen 
fra Greve Kommune.

Spisevenner giver 
 appetit på livet
Greve Kommune og Ældre Sagen i Greve indgår 
 samarbejde om frivillige spisevenner

Kunsten er at få sit godmodige kæledyr gennem ringen, men nogle af hundene var så små, at 
de skulle hoppe højt. Foto: Bjørn Armbjørn

Hund og barn imellem i Solrød
Sjove hundelege i Solrød

Godbidderne bliver gemt i forskelligt legetøj, og så gælder det for hundene om at få dem åbnet 
ved egen hjælp. Foto: Bjørn Armbjørn. 



Nyt fra 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 ram-
mer for virksomhederne. Kommunen samarbejder med nabokommunerne, Region Sjælland og Hovedstadsområdet om de områder, hvor fællesskab gør stærk. I Greve Kommune lægges der desuden 
vægt på, at medarbejderne har høj trivsel, gode arbejdsforhold, størst mulig indflydelse på eget arbejde og giver borgerne en professionel betjening.

Greve Kommune

Forslag til lokalplan

Forslag til Lokalplan nr. 14.42 Restaurant i Ventrupparken og 

Forslag til Tillæg nr. 9 til Greve Kommuneplan 2009-2021

Greve Byråd har d. 26. juni 2012 godkendt offentlig fremlæggelse 
af Forslag til Lokalplan nr. 14.42 Restaurant i Ventrupparken og 
Forslag til tillæg nr. 9 til Greve Kommuneplan 2009-2021. Lokal-
planforslaget omfatter matr. nr. 108, Greve By, Greve, som er om-
rådet i den østlige del af Ventrupparken syd for Greve Centervej. 
Kommuneplanrammeforslaget omfatter ramme 2E38, Ventrupgård 
Nord.

Forslagenes indhold

Kommuneplanrammeforslaget udvider anvendelsesbestemmelsen 
med detail-, og restaurantvirksomhed. Lokalplanforslaget indfører 
mulighed for at etablere restaurantvirksomhed, dels i form af min-
dre restaurant på maks. 20 m2 på parkeringspladsen, dels i eksi-
sterende bygning med en maksimal størrelse på 600 m2.

Offentlig fremlæggelse

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægsforslaget er fremlagt til 
offentlig debat fra den 16. juli 2012 til og med den 10. september 
2012.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægsforslaget kan fås i 
Greve Kommunes Borgerservice eller bestilles på telefon 
43 97 93 71. De kan også ses på kommunens biblioteker og på 
Greve Kommunes hjemmeside: www.greve.dk/planer. Yderligere 
oplysninger om lokalplanforslaget kan fås i Center for Teknik & 
Miljø på telefon 43 97 94 42.

Dine kommentarer

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til de fremlagte 
planforslag, skal du senest den 10. september 2012 sende dem til 
Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 
Greve, eller teknik@greve.dk. Bemærkningerne vil indgå i Byrådets 
videre behandling af forslagene.

Retsvirkninger

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen, må ejen-
dommen, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, 
der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter 
planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyg-
gelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anven-
delse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 16. juli 2012, indtil 
lokalplanen er endeligt vedtaget og annonceret, dog højst til den 
16. juli 2013.

Miljøvurdering

Kommunen har foretaget en miljøscreening af planforslagets på-
virkning af miljøet ud fra § 3 i lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Screeningen vurderer, at omfanget af lokalplanfor-
slaget ikke medfører så væsentlige ændringer i miljøet, at der skal 
udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan i henhold til planlovens § 58, stk. 4 klage over afgørelsen 
om miljøvurderingen inden for høringsperioden. Klage til Natur- og 
Miljøklagenævnet indgives skriftligt til Greve Kommune, Rådhus-
holmen 10, 2670 Greve eller teknik@greve.dk, som videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan kun klages over 
retlige spørgsmål. Vejledning om gebyrets størrelse og klageregler 
kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: 
www.nmkn.dk 

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, 
skal det ske inden 6 måneder efter denne offentlige bekendtgø-
relse, dvs. inden 16. januar 2013.

Greve Byråd

Regulativ for erhvervsaffald vedtaget

Greve Kommunes byråd har vedtaget ”Regulativ for erhvervsaf-
fald” gældende fra den 11. juli 2012. Regulativet kan ses på Greve 
Kommunes hjemmeside: www.greve.dk/erhvervsaffald

Tilladelse til garage

Greve Kommune har efter planlovens § 35, givet tilladelse til en 
garage på ca. 80 m2 på ejendommen Kildebrøndevej 18, 2670 
Greve, matr.nr. 7 s Kildebrønde by, Kildebrønde.

Enhver med retlig interesse i sagen er klageberettiget. Klagen skal 
være indgivet skriftligt inden 4 uger fra annoncens dato og skal 
sendes til Greve Kommune, Center for Teknik & Miljø, Rådhus-
holmen 10, 2670 Greve. Kommunen videresender klagen med 
sagens bilag til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse 
for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du ind-
betaler et gebyr. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklage-
nævnet hjemmeside: www.nmkn.dk

Høring vedrørende Greveordningen

Til alle parter og deltagere i idræts- og fritidslivet,  bl.a. for-

eninger, aftenskoler og selvorganiserede

Høring om opdateret revideret udgave af Greveordningen. Greve-
ordningen indeholder Greve Kommunes retningslinjer for tilskud 
til primært godkendte foreninger, delvist aftenskoler og som noget 
nyt også borgere, der ikke er organiserede i forbindelse med nye 
initiativer inden for folkeoplysningsområdet.  

Høringsperioden er til og med 12. august 2012 og svar bedes 
sendt til kultur@greve.dk.

Læs mere om høringen på www.greve.dk under Kultur og Fritid.

Materialepuljen

Til folkeoplysende foreninger, aftenskoler, spejdere, selvejen-

de og kommunale institutioner i Greve Kommune

Puljen er en tilskudsmulighed, der skal sikre, vedligeholde, gen-
anskaffe eller anskaffe nye materialer, som primært benyttes til 
fritidsbrugere i Greve Kommune.

Ansøgningsfrist er den 19. august 2012. Læs mere på 
www.greve.dk/materialepuljen.

Idrætspuljen - Talent og bredde

Til alle folkeoplysende idrætsforeninger i Greve Kommune

Ansøgningsfrist er søndag den 23. september 2012. Læs mere på 
www.greve.dk/idraetspuljen

Udviklingspulje - ny pulje til udvik-

ling af folkeoplysningsområdet

Til foreninger, oplysningsforbund og enkeltpersoner hjemme-

hørende i Greve Kommune

Alle i Greve Kommune kan søge den nye udviklingspulje til et ini-
tiativ, der er med til at udvikle folkeoplysningsområdet inden for: 

• nye organisationsformer 
•  træning af målgrupper, der ikke normalt ses i det folkeoplysende 

miljø, særligt børn og unge 
•  virksomhed af tværgående karakter (alder, baggrund, fritid/ 

idræt/kultur, organiseret, så vel som selvorganiseret) 
•  enkeltstående arrangementer med nye aspekter og formål 
•  kulturelt inspirerede aktiviteter

Læs mere på www.greve.dk/udviklingspuljen

Sundhedscaféen

Netværkscafé for borgere med KOL

Torsdag d. 2. august kl. 16-18 i Sundhedscaféen på Greve Biblio-
tek, Portalen 2, 2670 Greve.

Carsten Brøsch fra Lungepatient.dk holder oplæg om emnet 
"Hvordan man holder sig i gang i hverdagen, så man kan blive ved 
med at klare sig selv fremover".

Du kan få mere at vide hos formand for Københavns Afdelingen af 
Lungepatient.dk Anne-Lise Nerving, bm-kbh.afd@mail.dk, telefon 
35 35 88 81.

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

Greve Centervej

Ventrupparken

Motorve
jen
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Vallensbæk: Bilisterne 
i Vallensbæk skal til at 
vende sig til en ny hastig-
hed på Gl. Køgelandevej.

Fra tirsdag den 31. juli 
klokken 12 bliver hastig-
hedsgrænsen på Gl. Køge-
landevej i Vallensbæk sat 

ned, så man fremover højst 
må køre 50 km/t på stræk-
ningen fra Vallensbæk Tor-
vevej til rundkørslen ved 
Sandvejen/Højstrupvej.

Ændringen træder i kraft 
tirsdag den 31. juli klok-
ken 12 forud for børnenes 

skolestart i uge 33. Der vil 
blive sat kampagneskilte for 
»Husk 50« op på stræknin-
gen, og hastighedsmåleren 
bliver justeret, så bilisterne 
»blinkes«, hvis de kører over 
50 km/t. 

Farten ændrer sig i 
Vallensbæk
Fra 60 til 50 km/t på Gl. Køge Landevej

Hastighedsgrænsen på Gl. Køgelandevej bliver sat ned. 

Ishøj: Hun var elev på 
Vejleåskolen og viste al-
lerede dengang evner 
for både fortælling og 
illlustrationer, i det hun 
blandt andet havde en 
længerevarende tegnese-

rie kørende på klassens 
opslagstavle.

 Bogen handler om en halv 
snes 15-16-årige unge, der 
går på efterskole og de fl este 
af dem bor i en lille nordjysk 
landsby, hvorfor bogen hed-

der »17 km syd for Aalborg«. 
Her mødes de til en aften-
fest, som også medfører en 
del uventet dramatik. 

Bogen har fået fi ne andel-
selser, og Liva Skogemanns 
interesse for Jylland er del-

vis af nyere dato, idet hendes 
mand, med hvem hun har en 
to-årig datter, kommer fra 
Thisted. Dog er hun siden 
barndommen selv kommet 
på Læsø, hvor hendes også 
bogskrivende forældre nem-

lig Pia Skogemann og Vagn 
Simonsen har et sommerhus. 
Liva er uddannet cand. mag. 
i dansk sprog og kommuni-
kation, og som afsluttende 
specialeopgave skrev hun 
om danske og udenlandske 

tegneserier og deres positive 
og negative indvirkning på 
brugerne. Bogen er udkom-
met på forlaget Høst og Søn.

Forfatterdebutant fra Ishøj
30-årige Liva Skogemann skriver børnebog

Landzonetilladelse til nyt 
 vådområde
Den 7. februar 2012 besluttede Ishøj Byråd, som 
følge af en ændring af planloven, at kommunens 
planer fremover kun vil blive offentliggjort på Ishøj 
Kommunes hjemmeside. I en overgangsperiode vil 
der blive informeret om planerne i Sydkysten.

Følgende planer og forslag til planer er vedtaget 
af Ishøj Byråd. For yderligere oplysninger om 
planerne henvises der til Ishøj Kommunes hjem-
meside www.ishoj.dk, hvor planer, retsvirkninger og 
afgørelser kan læses i sin helhed:

Landzonetilladelse til nyt vådområde, Pilemøl-
levej 70, matr. nr. 63a Ishøj By, Ishøj er meddelt 
af Teknik- og Bygningsudvalget den 14. juni 2012 
og offentliggjort den 2. juli 2012. Tilladelsen kan 
påklages i 4 uger.

Forslag til vandhandleplan
Forslaget til vandhandleplan blev vedtaget af Ishøj 
Byråd 19. juni 2012 og Vallensbæk Kommunal-
bestyrelse 20. juni 2012. Kommunerne har som 
følge af det forpligtigende samarbejde på natur- og 
miljøområdet valgt at udarbejde et fælles forslag til 
vandhandleplan. 

Vandhandleplanen beskriver, hvordan indsatspro-
grammet fra statens vandplan for hovedvandop-
landet 2.4 Køge Bugt vil blive gennemført inden for 
kommunernes geografi ske områder.

Forslaget til vandhandleplan er i offentlig høring 
frem til og med 11. september 2012. Du fi nder 
planforslaget på Ishøj Kommunes hjemmeside 
www.ishoj.dk under Natur & Friluftsliv.    

Efter høringen bliver planforslaget bearbejdet mht. 
de indkomne kommentarer og forslag. Den ende-
lige plan skal vedtages af Ishøj Byråd og Vallens-
bæk Kommunalbestyrelse senest 22. december 
2012.

Vareelevatoren ved Ishøj Råd-
hus, Ishøj Store Torv 20, skal 
renoveres.
Ishøj Kommune skal have renoveret den store 
elevator. 

Når elevatoren er færdigrenoveret, vil den være 
med nye døre, ny styring, nye betjeningsknapper 
og talesyntese som angiver ankomne etager, og så 
vil den være mere driftsikker.

For dig med barnevogn eller kørestol betyder det:
At du skal bruge elevatoren overfor posthuset i 
Nørregade. Her kan du komme op til etage 2. Hvis 
du skal på biblioteket skal du bruge vareelevatoren 
ude fra P-pladsen ved Telenorudgangen. Herfra 
kan du komme ned i kælderen.

Du kan få hjælp af personalet i Rådhusservice 
ved siden af elevatorerne i stueetagen mandag til 
fredag mellem kl. 8.00 og 15.30. Her kan du låne 
en manuel kørestol, hvis du skal højere op end 
etage 2.

Renovering af vareelevatoren begynder mandag 
den 23. juli.

Ishøj Bibliotek
Det sker i den kommende tid: 

Snup en fagbog 
– Sommerferielæsning for børn
Fra den 2. juli til den 20. august kan børn deltage i 

Ishøj Biblioteks sommerferielæsning: 

Hent en folder på biblioteket, vælg en fagbog, 
læs den og gå så i gang med at lave decoupage 
(klippe/klistre ligesom Dronning Margrethe gør det) 
i folderen ud fra aviser og blade. Resultatet afl eve-
res på biblioteket, og så deltager du i lodtræknin-
gen om et gavekort. Alle børn kan deltage.

Manga med Martin
- lær tips og tricks
31. juli til 2. august kl. 12-15 på Ishøj Bibliotek. 
Arrangement for børn og unge fra 7-16 år. Gratis 
billetter til alle dage fra tirsdag den 17. juli.

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. 

Byhavekoncert

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

��������	
�������
SNUP EN FAGBOG

Snup en fagbog, 
læs den, og gå i gang med at 

klippe/klistre i aviser og blade

Ishøj Kommune

Hent en 
folder på 

biblioteket

KULTUREN I ISHØJ
www.detskeriishoj.dk

Sommer
i Ishøj Byhave

12. maj MOONJAM kl. 14.00
9. juni MICHAEL LEARNS TO ROCK kl. 14.00

7. juli A FRIEND IN LONDON kl. 14.00
4. august WAFANDE kl. 14.00

Ishøj Kommune

GRATIS 
ADGANG

GRATIS 
ADGANG



I WEEKENDEN HOLDER VI ÅBENT:

SØNDAGKL. 11 16-
LØRDAG 10 17-KL.

Åbningstider: Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Første og sidste søndag i hver måned 11-16.
Læs mere på waves-shopping.dk eller facebook.com/wavesshopping

LAV DINE EGNE
SEJE GADGETS TIL
SKOLESTART
Søndag 29. juli kl. 11.30-15.30
Kom og lav et sejt penalhus, som ingen andre har magen til, 
eller hvad med at kreere verdens flotteste vedhæng til skoletasken? 
Det hele foregår på torvet ved Bilka. 
Alle børn er velkomne. 

COOL DOWN 
KIDS
SOMMERBILLET
Til og med lørdag 11. august
Med denne sommers feriebillet til WAVES får du enten en softice eller en 
slush ice fra Frellsen, en hapsdog fra Quick Food Bilka og en sjov 
vandpistol fra Fætter BR. 
Billetten koster 20 kr. (værdi 40 kr.) 



Åbningstider: Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Første og sidste søndag i hver måned 11-16.

Restauranter   
i WAVES

I Waves har vi lidt for enhver smag. Besøg vores FoodCourt, 
hvor du og din familie altid kan få noget godt at spise.

Velbekomme!

SLUTSPURT!
ALT 

SKAL VÆK

F.eks.

SPAR

50%
SPAR

50%
Tfl: 4390 4842

WAVES



Åbningstider: Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Første og sidste søndag i hver måned 11-16.

Fusilli
Italiensk Gourmet aften
Fusilli Gourmet Supermarked og Café afholder Vinaften i 
samarbejde med Italiens Cantina I Nobili della Massetta

Onsdag d. 8. august 2012 kl. 18.30

Vinene vil blive kommenteret på engelsk af Cantinaens ejer 
Giuliano Bernabini.

Vi kommer til at smage i alt 8 vine fra vindistriktet Romagna 
Cesena som ligger tæt ved Rimini

Til vinene vil der blive serveret en 3 retters menu 
baseret på Fusillis specialiteter samt kaffe og kager.

På selve aftenen vil både vine og specialiteter kunne købes til 
endnu mere fordelagtige priser end normalt.

Pris for denne store aften 

KUN kr. 395,- pr. kuvert.

Tilmelding og betaling til:
Fusilli

(Tilmeldingsfrist 6. august)
Over Bølgen 33A 2670 Greve 

Tlf. 70 27 30 33    fusilli@fusilli.nu

Ved utilstrækkelig antal tilmeldinger forbeholder Fusilli sig 
retten til at aflyse. Pengene vil naturligvis blive tilbagebetalt.

HUSK
vi har vores

store italienske 
veteran motortræf 

d. 25. august

Næste
Vinarrangement
vil være onsdag 
d. 5. september.
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SAND
SKJORTER
Normalpris 800,- NU 300,-
SAND
VINDJAKKE
Normalpris 1700,- NU 900,-
HILFIGER
JEANS
Normalpris 1000,- NU 500,-
HENRI LLOYD 
VINDJAKKE
Normalpris 1500,- NU 700,-
WRANGLER
TWILL
Normalpris 600,- NU 350,-
MATINIQUE 
SKJORTER
Normalpris 600,- NU 300,-
MATINIQUE 
JEANS
Normalpris 700,- NU 400,-
BOSWEEL
SKJORTER
Normalpris 500,- NU 250,-
PRE END 
HABIT
Normalpris 100,- NU 500,-
STONES
HABIT
Normalpris 2500,- NU 1400,-

www.vwmenswear.dk  •  43 90 48 42
Waves Shoppingcenter
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Badminton: Greves Joa-
chim Persson står ikke 

tilbage for uvante udfor-
dringer uden for badmin-

tonbanen.
Joachim Persson har tidli-

gere deltaget i Dagens Mand 
på TV 2, hvor han stod over-
for et panel af charmerende 
kvinder, som han skulle 
bejle til. Nu har han atter 
været i TV 2, men i en helt 
anden sammenhæng. Han 
var således med i TV 2’s 
Tour de France-studie, hvor 
han satte en fl ot tid på simu-
latorcyklen.

Han havde ladet sig inspi-
rere af to tidligere deltagere, 
nemlig de tidligere Greve-

spillere Carsten Mogensen 
og Mathias Boe, der til sidst 
faldt om med kramper og 
måtte hjælpes af cyklen.

Joachim Persson kørte op 
af Mont Ventoux i en tid på 
1.05.25, hvilket gjorde, at 
han kom ind som nr. otte i 
den samlede stilling.

- Jeg håber, jeg fik vist, 
at det kræver mere at være 
singlespiller end doublespil-
ler, sagde Joachim Person 
bagefter og tilføjede:

- Jeg kunne godt have gi-
vet den mere gas på den før-
ste halvdel. Jeg vidste ikke, 
hvad det var, jeg kom til, så 
hvis jeg havde prøvet det før, 
så tror jeg, at jeg kunne have 
gjort det lidt bedre. Men jeg 
er selvfølgelig tilfreds og 
stolt.

jh

Grevespiller viser topform på cyklen
GSB’s Joachim Person i TV 2’s tour de France-studie

Vallensbæk: Mandag var 
der offi ciel åbning af det 
50. VM i OK-jolle, som bli-
ver afholdt ved Vallens-
bæk Havn. Tilmeldingen 
til dette jubilæums-ver-
densmesterskab har væ-
ret ekstraordinært stor. 

150 deltagere fra 11 for-
skellige nationer deltager, og 
det er er den største tilmel-
ding i klassens historie.

Der var en rigtig god 
stemning under hele recep-
tionen: OK-sejlerne levede 
op til deres ry som værende 
meget sociale og nogle som 
værtsætter fællesskabet.

Vallensbæk borgmester 
Henrik Rasmussen (K) bød 
de mange sejlere og offi cials 
velkommen til Vallensbæk 
og fortalte i sin tale om det 
fantastiske arbejde som sejl-
klubbens mange frivillige 
laver under sådan et stort 
mesterskab – men også i det 
daglige: 

- Mere end 40 frivillige fra 
Vallensbæk Sejlklub bruger 
minimum en uge af deres 
sommerferie på, at sikre at 
dette mesterskab skal blive 
en succes. Uden disse mange 

tusinde af frivillige timer, vil 
det ikke være muligt at gen-
nemføre et sådan mester-
skab. Den frivillige indsats 
er uvurderlig og kendetegne 
for den danske forenings-
kultur. De frivillige gør det 
fordi det er sjovt, og fordi de 
oplever en glæde ved at tage 
godt imod gæsterne fra hele 
verden, og dermed tilbringe 
en masse tid sammen med 
ligesindede. Jeg ved, at Val-
lensbæk Sejlklub ikke gør 
det her for at tjene en masse 
penge. De gør det fordi det er 
sjovt og fordi man dermed 
bidrager til at opretholde 
fælleskabet og passionen for 
sejlklubben og sejlsporten, 
sagde borgmester Henrik 
Rasmussen.

VM i OK-jolle i 
Vallensbæk
Stort VM-stævne i Vallensbæk

Sport

Vallensbæk borgmester Henrik Rasmussen (K) bød de mange sejlere og offi cials velkommen 
til Vallensbæk.

Joachim Person er vant til at være i tv som badmintonspiller, men har også prøvet det på andre 
fronter.



ÆGTE STOKROSE-IDYL I LANDSBYMILJØ

Åbent hus
søndag 29. juli
kl. 13.00-13.30

Engvej 23
2625 Vallensbæk

Sagsnr: 164010512JE

Bolig: ....................................................  100 m2

Udhus:  .................................................... 68 m2

Grund:  ................................................... 839 m2

Rum:  ................................................................ 3
Plan:  ................................................................ 1
Byggeår:  ..................................... 1800 / 1981
Energimærke:  ................................................ F

Kontant: 2.495.000 Udbetaling: 125.000
Brutto: 14.425 Netto: 13.095

Ugens Bolig
A

N
N

O
N

CE

Området: 
Vallensbæk landsby er et smørhul midt 
imellem Vallensbæk strand og Albertslund. 
Hyggeligt sted med åbne marker, Kirke, 
Golfk lub, stort fl ot ridecenter, meget efter-
tragtet skole der måles blandt de bedste 
i landet, og ikke mindst idrætscenter hvor 
man kan få brændt krudt af uanset om 
man er til den ene eller anden sport. Så, 
landlig idyl uden at være langt væk fra 
noget som helst! Endvidere er der meget 
hurtig og nem adgang til motorvejsnettet. 

Ejendommen:  
Super hyggeligt stråtækt hus på 100 m2. 
Huset er opført i 1800 og beliggende på 
hyggelig ugeneret plan grund med mange 
hyggekroge rundt omkring. Huset er fi nt 
sat istand inde og ude, og taget er delvist 

skiftet i 2000.  Hyggen er bibeholdt, og 
mange vinkler er skæve – sådan skal det 
være. Desuden kæmpe garager/hob-
byværksted på 68 m2. Her kan man godt 
”forsvinde” nogle timer med ens hobby! 

Indeholder: 
Entre’, hyggelig opholdsstue med planke-
gulve og brændeovn, Disponibelt kammer, 
badeværelse med brus og ikke mindst 
stort hyggeligt køkken i hvid/bøg. Hems 
på 1. sal er er fi nt indrettet og meget 
anvendelig(ikke beboelse).

Kom og kig – der er virkelig noget over 
dette her!

DanBolig Emkjær & Rasmussen

Gl. Køgelandevej 896 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf: 4356 0010
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Volleyball: Ishøj Vol-
ley høster i sommermå-
nederne succes i den 
landsdækkende beach-
volley-turnering, hvor 
det bedste herrehold har 
spillet sig op i landets 
bedste række, elitedivi-
sionen.

Som ny i turneringen 
måtte Ishøj starte fra bun-
den, men på grund af klub-
bens status som kommende 
1.divisionsklub i indendørs 
volleyball, kunne der søges 
om dispensation til at starte 
i 1.division.

Ved det første stævne i Ål-

borg blev det til en 3. plads, 
men allerede weekenden ef-
ter i København blev det til 
sejr, hvor finalen blev vun-
det med to bolde i sidste og 
afgørende sæt. Med sejren i 
1.division blev der automa-
tisk sikret en oprykning til 
elitedivisionen, hvor holdet 
har befundet sig lige siden.

Det er klubbens spillende 
anfører på herre 1.division, 
Marcin Janczak, som står 
i spidsen for det succesrige 
hold.

Beachvolley-turneringen 
spilles over otte stævner fra 
begyndelsen af juni til mid-
ten af august.

30 km til træning
Ishøj-holdene træner i Ry-
parkens Beachvolleyanlæg 
da der ikke lokalt i Greve, 
Ishøj eller Vallensbæk er 
findes permanente beach-

volleybaner. Der er således 30 km frem og tilbage igen for at komme til de ugentlige 
træninger. 

- Det er nødvendigt med 
permanente baner hvis man 
skal træne beachvolley se-
riøst. Det tager for megen 
træningstid og er for usta-
bile forhold hvis træningen 
er baseret på mobile anlæg, 
man skal stille op per gang 
på stranden, siger klubbens 
formand Sohaib Ali.

SM i dame ungdom
Træningsindsatsen ser dog 
ud til at bære frugt. Således 
vandt to piger fra klubben 
deres første Sjællandsme-
sterskab i DU16-rækken. 
Lige før skolesommerferien 
lykkedes det Maryem Obari 
og Thea Skafte Böttcher 
at vinde kampen om Sjæl-
landsmesterskabet, der blev 
spillet på Amager Strand.

Pigerne vandt fi nalen 2-0, 

efter snævert at have tabt 
kampen mod samme mod-
stander i indledende pulje, 
nemlig Østerbroklubben 
KV61, der havde fordel af 
hjemmebane.

Også klubbens andre 
ungdomshold klarede sig 
fint ved Sjællandsmester-
skaberne. Herunder blev det 
til sølv i rækken for drenge 
under 14 år.

jh

Ishøjklub i Elitedivisionen
Beachvolley-turneringen er i fuld gang - og foreløbig er det blevet til sjællandsmesterskaber og en plads i 
landets bedste herre række

Sport

Greve Svømmehal har snarest brug for en administrativ medar-
bejder/billetassistent ansat på gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Hovedparten af din arbejdstid vil du være beskæftiget med op-
gaver indenfor løn, økonomi og adminsitration men herud-
over skal du være villig til, at side i Greve Svømmehals billet-
funktion hver 3. weekend samt fungere som afløser ved behov.

Vi forventer, at du;
har administrativ og økonomisk flair
udviser ansvarlighed og engagement
er serviceminded
har en positiv og tillidsvækkende tilgang til løsning af 
arbejdsopgaverne
har overblik og mod på udfordringer
er villig til, at indgå i et team og ”løfte” i flok

Kendskab til kommunal administration vil være en fordel men er 
ikke et krav.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overens-
komst.

Hvis du vil vide mere om den ledige stilling eller om Greve 
Svømmehal kan du kontakte Leder Bodil V. Nielsen på bvn@
greve.dk eller på telefon 40 16 85 27 eller Overbademester Ole 
Justesen på oju@greve.dk eller på telefon 40 55 95 27.

Ansøgning med relevante bilag skal sendes til Greve Svømme-
hal, Jørgen Bachs Plads 1, 2670 Greve eller til bvn@greve.dk 
senest fredag den 10. august 2012 kl. 12.00.

Har du lyst til, at arbejde med administration og 
kundebetjening så er du måske den vi søger?

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, 
kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling 
sættes i højsædet.

Greve Svømmehal søger admi-
nistrativ medarbejder

Center for Special-
undervisning (CSU)

skifter navn
Pr. 1. august 2012 skifter 

vi navn til: 

Specialcenter 
Roskilde

SCR Kommunikation er en
afdeling af den samlede or-
ganisation Specialcenter
Roskilde (SCR).

SCR Kommunikation tilby-
der udredning, undervisning
og rådgivning primært til
voksne med kommunika-
tionsvanskeligheder. Kom-
munikationsvanskeligheder
dækker over en række til-
stande med årsager som
f.eks.:

– Døvhed
– Blindhed
– Hørenedsættelse
– Svagsynethed
– Afasi
– Dysartri
– Stemmeproblemer 

(hæshed m.m.)
– Stammen
– Løbsk tale
– Udtaleproblemer (læsp,

snøvl, m.m.)
– Tinnitus

Ydelserne er gratis at benytte
for borgere i kommunerne
Greve, Solrød, Køge, Stevns,
Lejre og Roskilde.

Alle kan frit henvende sig til
SCR Kommunikation for at
få en vurdering af, om det er
muligt at kompensere for
vanskelighederne.

Undervisningen finder sted
på SCR Kommunikation, Eli-
sagårdsvej 7, 4000 Roskilde. I
nogle tilfælde foregår ydel-
serne i eget hjem eller på et
af vore træffesteder.

Ydelserne gives i henhold til
Lov om Specialundervisning
for voksne samt udredning
af behov for og afprøvning af
hjælpemidler efter servicelo-
vens § 112 og § 113.

Ny hjemmeside og ny 
mailadresse
I forbindelse med navneskif-
tet har vi fået ny hjemmeside
og ny mailadresse:

www.scr.kommunikation.
roskilde.dk

og
scr.kommunikation@

roskilde.dk

Vores adresse er fortsat 
Elisagårdsvej 7, 
4000 Roskilde. 
Tlf.  4631 7231.

ROSKILDE
KOMMUNE

OFF. BEKENDTGØRELSER

STILLINGER

Floorball: I kampen om 
den vigtige top-4 place-
ring i fl oorball-ligaen øst 
har Vallensbæk Floor-
ball hentet forstærknin-
ger fra den anden side af 
Sundet.

Den kommende sæson i 
f loorball-ligaen bliver tæt 
og hård. Kun top fi re i hen-
holdsvis øst og vest rækken i 
fl oorballl-ligaen får en plads 
i næste sæsons landsdæk-
kende liga. Derfor gør alle 
ligaholdene deres bedste i 
kampen om top fire place-
ringen. Vallensbæk Floor-
ball er ingen undtagelse. 
Her har man hentet en dyg-
tig og rutineret målmand og 
en ung og talentfuld center 
hos den svenske ligaklub FC 
Helsingborgs reserver.

Kalle Gullstrand hedder 

den 28-årige målmand, som 
har erfaring fra den næst-
bedste svenske række og 
som vil kunne bidrage med 
både sine evner og sin erfa-
ring. ’

- I forvejen råder vi over en 
dygtig målmand i Ole Buhr, 
men med Kalle på plads i 
truppen, så står vi godt ru-
stet til at møde de mange 
dygtige angribere, der er i li-
gaen, udtaler træner Simon 
Taylor.

21-årige Viktor Wihls-
trand har de seneste tre 
sæsoner trænet med FC 
Helsingborgs ligatrup, men 
har ikke formået at tage 
springet til Sveriges bedste 
række. Dette betyder på in-
gen måde, at han mangler 
kvalitet og med den store 
forskel på den svenske liga 

og den danske liga, så er der 
ingen tvivl om, at Viktor vil 
gå direkte ind og være en 
profi l i den danske liga.

Det er en glad og tilfreds 
formand for Vallensbæk Flo-
orball, der med den svenske 
tilgang sætter ord på den 
optimisme, som klubben går 
ind i den kommende sæson 
med. 

- Vi har dygtige danske 
spillere på holdet, men for at 
løfte dem og for at løfte hele 
klubben har det været nød-
vendigt, at hente styrke og 
inspiration udefra. Vi er stol-
te over, at to så dygtige spil-
lere vil trække den grønne 
trøje over hovedet og bidrage 
til at Vallensbæk Floorball 
til næste sæson er at fi nde i 
den landsdækkende liga, ly-
der det fra formanden.

Vallensbæk Floorball får svenske 
 forstærkninger
Runtine og ungdom til Vallensbæk Floorball

Formand Philip Olsen (th.) trykker hånd med den nye svenske målmand Kalle Gullstrand.

Sjællandsmestre i beachvolley for dame ungdom under 16 år, 
Thea Skafte Böttcher og Maryem Obari. 
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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,-

Find en fagmand på sydkysten.dk

sydkysten.dk

 LAGERLOKALE 
200 m2

Lagerlokale på 200 m2 
centralt beliggende tæt 
på motorvejsafkørsel 27 
Greve N udlejes.
Gode tilkørselsforhold, 
tørt og isoleret, velord-
nede forhold. Mdl. leje 
3.900,00 + moms.
Henvendelse: 
Tlf. 43 61 15 14

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

TRÆFÆLDNING
RODFRÆSNING 

udføres billigt
Fuld forsikring
www.rp3.dk

Tlf. 22 82 08 67

Kørekort
Bil og MC

Sydkystens Køreskole
Tlf. 70 22 44 87

www.sydkystens.dk

Nye teorihold:
 Greve: .....   6/8+22/8+4/9
 Solrød: ....   14/8+5/9+9/10
 Køge: ......    6/8+10/9

 MC-Hold:
 Køge: ......    5/8+9/9
 Greve: ......   6/8+10/9

Generhverv/kontrollerende KP

TVANGSAUKTION
Torsdag, den 16. august 2012, kl. 11.00 afholdes 
TVANGSAUKTION i Retten i Roskilde, Retssal Q, 
Jernbanegade 3 A, 1. sal, (over posthus) 4000 Roskilde 
over ejendommen matr. nr. 24 DY Greve By, Greve, be-
liggende Hasselhegnet 8, 2670 Greve.

Ejendommen er en 1½-plans villa, opført i 1987, i røde 
mursten med rødt cementtegltag og tillige carport op-
ført i træ og med tilhørende udhus, opført i 1989. Det 
bebyggede areal udgør ifl g. BBR 82 m2, og tagetagen 
er på 55 m2. Samlet boligareal udgør i alt 137 m2. Car-
port/udhus udgør i alt 24 m2.  Grundareal er på 542 m2. 
Indgang til ejendommen sker via klinkebelagt entre 
med trappe til 1. sal og adgang til stue samt til mar-
morbadeværelse med bruseniche. I stueetagen er end-
videre køkken, indeholdende hvide elementer i mrk. 
KVIK, kogeø med sort granitbordplade og følgende 
hvidevarer i børstet stål: Bosch indbygningsovn, Bosch 
indbygget microovn, Siemens køleskab, stort Bosch ke-
ramisk bordkomfur og indbygget Miele kaffemaskine. 
I forbindelse med køkkenet ligger en vinkelstue med 
2 havedøre til dejlig indhegnet have med stor ugenert 
fl iseterrasse. Herudover pænt klinkebelagt bryggers 
med egen indgang, hvide skabe, naturgasfyr og med 
følgende hvidevarer: Siemens vaskemaskine, AEG tør-
retumbler og stor Miele skabsfryser. 

1. sal består af fordelergang med mange skabe, lille 
skabsrum, stort soveværelse, 2 børneværelser samt 
marmorbadeværelse med vinylgulv og glasbruseniche. 
Mahognivinduer, parketgulve og klinkegulve, samt 
trælofter i hele ejendommen.

Vægge i entré samt trægulv i stue er præget af skader 
fra hund. 

Ejendommen opvarmes med naturgas. Gastilførsel er 
p.t. lukket.

Ejendommen er beliggende i lukket villakvarter tæt på 
grønt område, skole og daginstitutioner samt motor-
vejstilkørsel. Tillige tæt på Greve Centret og S-togsta-
tion og ikke langt til strand og lystbådehavn.

Offentlig ejendomsværdi pr. 1.10.2011 kr. 2.000.000,00, 
heraf grundværdi kr. 724.700,00. Grundareal  542 m2  

heraf vej 0 m2.

Auktionen annonceres tillige på nettet under www.
tvangsauktioner.dk 

Auktionsdokumenterne ligger til gennemsyn i Retten 
i Roskilde, Tvangsauktioner Jernbanegade 3 A, 1. sal, 
4000 Roskilde. Henvendelse vedr. besigtigelse af ejen-
dommen samt rekvirering af salgsopstilling kan ske til

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

Tlf. 43 90 50 80

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

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

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

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,-

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

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

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

Træfældning, beskæ-
ring, topkapning, stubfræs-
ning, flishugning. Gratis 
uforpligtende tilbud gives. 
Fuld forsikret. Ring til: BG 
Træfældning v/Bjarke G. 
Nielsen, tlf. 20 25 90 91

Mangler du en handy-
mand? Billig og effektiv ar-
bejdskraft tilbydes. Jeg laver 
alt. Har du ting, der skal la-
ves ude eller inde. Noget du
ikke selv kan eller måske ba-
re ikke har tid til, så ring til
mig. Jeg laver blandt andet:
Havearb., flisebelægninger, 
malerarb., håndværksarb. 
ude og inde, pc hjælp, rep. 
af computere og m.m. Har 
du arbejdet, så har jeg ener-
gien. Ring til Henning på tlf.
56 50 82 64 eller 22 47 33 69
Hennings Hjemmeservice.

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

4 værelses andel
i Maglekæret til salg
96 kvm i 2 plan, 
bryggers, køkken, 
4 værelser, 2 badevær. 
og altan. 
5 min. til s-tog 
Kr. 895.000 
Mdl. kr. 3.515.
Ring 2619 6711.

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

MALERSERVICE
Til

MIRAKELPRISER
F.eks. maling af loft og 

vægge i stue.
Kr. 1.995,00 ex moms

Super afdækning
Ring 30 49 15 15

Lejlighed udlejes
1 værelse til leje med 
eget køkken med 
tilbehør, altan og 
delebadeværelse i 
Solrød Strand.
Tæt på S-tog samt 
Solrød Center.
45 m2 - Husleje 4.000 + 
forbrug + 3 mdr. depo-
situm.
Tlf. 4033 3635

Værelse til leje. med ad-
gang til køkken og bad nær 
Solrød Station. Tlf. 2336 
9381.

 KRÆMMERCAFE’EN
Lørdag/søndag 10-16

DAGENS RET
Kr. 49,-
LUXUS 

SMØRREBRØD 
Fra kr. 15,-
KAFFE & 

ÆBLE KAGE Kr. 30,-
Rugvænget 16, 

Tåstrup

Kære Iben
Kæmpestort hurra og tillykke med 
de 10 år den 30. juli og din første 
runde fødselsdag.
Kærligst Sofi e, Christoffer og mor.

HÅNDVÆRK OG SERVICE

LOPPER

RUBRIKSERVICE

BEKENDTGØRELSER

KØRESKOLER TANDLÆGER

TILLYKKE



D-A-D RASMUS SEEBACH
CARPARK NORTH LUKAS GRAHAM 
BURHAN G MAGTENS KORRIDORER
TIM CHRISTENSEN LARS LILHOLT
WAFANDE & KAKA ANKERSTJERNE XANDER MOONJAM
BILLY CROSS ZIDIDADA SVENSTRUP & VENDELBOE KIDD
MIKE ANDERSEN KONGSTED JACOB SVEISTRUP PULS
BRYAN ADAMS TRIBUTEKINGS OF ROCKSHOTGUN REVOLUTION
LED ZEPPELIN JAM QUEEN MACHINE SUSSI & LEO
JOHNNY REIMAR JØRGEN DE MYLIUS DARIO VON SLUTTY
POLKAHOLIX THE POWLS SO 90’S WICKMANN PROJECT
V E J G A A R D  T Å R N B L Æ S E R L A U G  J O H N S  G U L D
ROCK & COMEDY TOURNESOL A ROAD TO DAMASCUS

Du skal også med!

3-dages voksenbillet:  kun kr. 795 + gebyr
Billetsalg og info: www.ringstedfestival.dk

2-3-4AUGUST
2012Du skal også med!

Musik fra 3 scener

OBS!
Campingområde

med gratis 
morgenmad!
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Greve: Der bliver kram-
met søndag efter søndag 
på parkeringspladsen 
ved Greve Midtby Cen-
ter, når Lions afholder 
Søndagsmarked.

Der kommer omkring 100 
glade loppefolk og »kræmme-

re« hver søndag for at tilbyde 
deres varer, når Lions som-
meren igennem holder søn-
dagsloppemarked. Mange 
mennesker har fundet ud af, 
at der kan være ganske fi ne 
ting at købe til en rimelig 
pris, når private sælger ud 
af det de har i overskud eller 
ikke mere ønsker at have. 

Der er stadig fem søn-
dage tilbage, idet den sidste 
Søndagsmarkedsdag bliver 
søndag d. 2. september. På 
denne dag vil Lions genop-
tage succesen fra tidligere 
år med at servere grillstegte 

kræmmerpølse, vand og øl 
til glad traditionel Jazzmu-
sik. Lions har nemlig fået en 
aftale med Danish Jazzmen. 
Vil du vide mere om lions, 
kontakter du blot en af lions-
folkene på pladsen.

Lions »krammer« 
sommeren igennem
Lions holder loppemarkeder sommeren igennem

Oplevelser

Lions holder loppemarkeder 
ved Greve Midtby Center hver 
søndag frem til 2. september. 

Vallensbæk: Fredag d. 
10. august mellem klok-
ken 18.00 – 21.00 siller JJ ś 
Duo dansk musik når det er 
bedst. Duoen spiller på key-
board, harmonika og guitar 
og repertoiret byder blandt 
andet på Kim Larsen, John 
Mogensen og Otto Branden-
burg. Hvis vejret er til det, 
bliver der samtidig tændt op 
i grillen og der er hver fre-
dag fadøl til 20 kroner.  Så 
hvis vejret er godt, er der 
mulighed for at få sig en 
fadøl i dejlige omgivelser på 
Vallensbæk Havn.

Livemusik 
på havnen 

Sydkysten: Køge’s svar 
på Four Jacks og Blue 
Boys på scenen i Hugo’s 
Jazzgård.

»Stop op i tide – mand!« er 
vel Danmarks ældste »Boy-
Band« og har musikalske 
rødder i 50’ og 60’ernes mere 

swingende musik. Bandet 
spiller gerne dansk, såsom 
Four Jacks, Blue Boys, Otto 
Brandenburg og John Mo-
gensen. Men regulær Rock 
and Roll står de bestemt 
ikke i vejen for. Og lørdag 4. 
august kan man fra klokken 

11.30 opleve bandet i Hugo’s 
Jazzgård i Køge. Det vokale 
har en central rolle hos Stop 
op i tide – mand!, og så har 
de den lokale trommemand 
Jørn Rask på stikkerne.

Hugo’s klar med jazz
Sommerjazz i Køge

Stop op i tide - mand! spiller 
i Hugo’s Jazzgård 4. august 
fra klokken 11.30.

KONKURRENCE

Spørgsmål:
Hvor mange forskellige øl kan man smage ved Køge Øldag 2012:

     Under 50? Mellem 50 og 100?             Flere end 150?
 
Navn

Adr

Postnr/by

Tlf.

Kuponen sendes til Sydkysten, Greve Strandvej 24, 2670 Greve, så den er os i hænde 
senest d. 20. august. Mrk. Køge Øldag 2012. Vinderen får direkte besked.

Deltag også på
sydkysten.dk eller Facebook 

VIND ADGANGSBILLET TIL …….VIND ADGANGSBILLET TIL …….
KØGE ØLDAG 2012KØGE ØLDAG 2012

Lørdag d. 25. august slår Hugos Gård 
for anden gang dørene op til Køge 
Øldag 2012.

Sidste år var en stor succés, og i år
har har Danske Ølentusiaster Køge
i samarbejde med Hugos arbejdet 
hårdt for at stille et nyt og spændende 
udstillerhold, og dermed bringe
Køge Øldag op i superligaen. 
 
Der bliver mulighed for at smage 
mellem 180 og 200 øl og øltyper 
bla. fra nogle af Danmarks bedste 
bryggerier. I år bliver der ligeledes 
mulighed for at smage adskillige 
ølnyheder - som får premiere ved 
netop dette arrangement.

Se mere på www.koege-oeldag.dk

Kom ind til en festlig dag i Hugos hyggelige gård og smag masser af spændende øl fra: 

Officiel åbning ved Køges borgmester MarieStærke kl.13.
Livemusik i gården fra kl. 14-17 og kl. 18-21.Adgang inkl. smageglas, 5 poletter (Giver adgang 

til 5 smagsprøver) og festivalguide for kun kr.100,-. 
Extra poletter: 5 stk.kr.50,-/11 stk.100,-På Køge Øldag kan du også - Besøge den arbejdende håndbrygger stand og se,hvordan man brygger øl- Købe pølser fra Hugos store grill - Købe spændende øl med hjem- Købe forskelligt øl-merchandise- Få kampagnepris på nyt medlemsskab af Danske Ølentusiaster- Købe gode sandwich fra SandwichCafeen- Vinde gode præmier i amerikansk lotteriSe mere på www.koege-oeldag.dk

Hugos Kælder og Danske Ølentusiaster/Køge Lokalafdeling 
i samarbejde inviterer til

KØGE ØLDAG 2012i Hugos Gård lørdag den 25.august fra kl. 11-21

Adgang100,- inkl. smageglas, 
5 poletter og festivalguide

Hovedsponsor:

w
w

w
.k

om
m

un
ik

at
or

.d
k

b
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håndbrygget på køge havn

Beer Factory
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Restaurant 
Krabben 
Smuk udsigt over havnen og vandet

Tlf: 4354 0545 / 2062 8358 • www.restaurant-krabben.dk
Vallensbæk Havn ∙ 2665 Vallensbæk Strand

OGSÅ 

MAD UD AF HUSET 

VED AFHENTNING

 Restaurant Krabben 

Menu 1
FORRET:

Lakse symfoni
Bestående af røget lakseroulade m/mild 
peberrodscreme, gravad laks m/ræve 

sauce og lime bagt laks.

HOVEDRET:
Farseret svinemørbrad m/fl ødekartofl er 
og kraftig svampesky. Årstidens grønt

DESSERT:
Creme brulée m/chokoladeis 

og appelsinsalat.

Menu 2
FORRET:

Hvidvinsdampede hummerhaler m/urter.
Hertil hjemmebagt børd og smør.

HOVEDRET:
Kalvefi let stegt som vildt m/1/2 æble, 

hvide kartofl er, waldorfsalat og ribsgele, 
vildt fl ødesauce og årstidens grønt.

DESSERT:
Nøddekurv m/3 slags is og 

frugtpure og pyntet med 
frisk frugt.

1 velkomstdrink
1 glas hvidvin
2 glas rødvin

Kaffe/the
Pris pr. person KUN kr. 525,-
(inkl. vinmenu, hvide duge og servietter)

FORRET:
RØGET LAKS 
anrettet med krabbesalat, 
grønne asparges og 
radisser. 

Hertil brøndkarsevinagrette, 
brød og smør.

HOVEDRET:
SKIVER AF HELSTEGT 
KRONDYREFILET 
serveres med sauterede 
svampe og stikkelsbær 
samt blommekompot 
og ristede kartofl er.

Hertil vildtfl ødesauce. 

DESSERT:
RABARBERTÆRTE 
toppet med kokos.                                                                                              

Hertil vanille is.

AUGUST MENU:

 2 retter kr. 285,-  ·  3 retter kr. 335,-

 

Til månedsmenuen anbefaler vi følgende VINMENU:Gode vine til prisen
Et glasJoseph´s favourite, Riefl é Alsace.

Et glas
The Pastor´s Blend , Merlot & Cabernet Sauvignon. Stellenbosch South Africa.

Et glasRosé portvin, Rozes, Portugal.

2 glas120,-
3 glas148,-

 

g
Arrangementet vil være for min. 8 personer og skal bestilles mindst 2 hverdage før afholdelse!

g
5 timers selskabsarrangement


