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- en del af familien

Det nye Hedebo har blandt andet Wii-spil, som straks blev 
taget i brug. Foto: Bjørn Armbjørn.

Greve: Med indvielsen 
onsdag af Det nye Hede-
bo i Greve Landsby pla-
cerer Greve Kommune 
sig helt i front på ældre-
området.

Det nye Hedebo indehol-
der otte nye akutpladser, 
der som de første i Dan-
mark har fået installeret 
vægpaneler med ilt og sug 

direkte i væggen, samt 21 
rehabiliteringspladser og 
er ændret til et af landets 
mest moderne plejecentre 

Det nye Hedebo er frem-
over fl agskib for det reha-
biliterende arbejde i kom-
munen. 
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Greve i front 
med pleje
Et af landets mest moderne 
plejecentre indviet  

Ishøj: Postruterne er 
blevet ændret i Ishøj, 
så hvis posten kommer 
på andre tidspunkter, 
kan det være grunden 
til det. 
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Nye post-
gange 
i Ishøj

På billedet ses dansepigerne i teaterstykket. Fra venstre Emilie i sort top og rød nederdel, 
Julie D. og Emma i røde kjoler og de to øvrige i de røde kjoler i baggrunden er Cecilie og 
Kasandra. Yderst til højre i sort top og rød nederdel er det Julie. Foto: Bjørn Armbjørn.

Solrød: 48 børn og medarbejdere i Ug-
leib SFO har de seneste uger arbejdet 
energisk med at sy kostumer, kom-
ponere musik og skrive sange til tea-
terstykket »No Return«, som børnene 
tirsdag og onsdag opførte for andre 
børn, forældre og bedsteforældre på 
Uglegårdsskolen.

Der er ingen vej tilbage for fi re børn, der 
tilfældigt fi nder et mystisk spil med navnet 

»No Return«. Hvis børnene ikke kan gen-
nemføre fi re niveauer, så vil de for evigt 
være fanget i spillet. Så er scenen sat til 
et dramatisk teaterstykke, hvor publikum 
sammen med de fi re børn bliver ført fra det 
ene niveau til det næste. 
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Ingen vej tilbage    
Ugleib SFO opførte fantastisk teaterstykke

Greve: Når Greve Fod-
bolds 2. divisionshold på 
søndag har forårspremi-
ere hjemme mod Alle-
rød, spilles kampen helt 
usædvanligt på kunst-
græs.
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Premiere 
i Greve på 
kunstgræs

Vallensbæk: Den 24-
årige OL-svømmer 
Micha Østergaard fra 
VAT/VI 39 i Vallensbæk 
stopper efter en fl ot kar-
riere.

Side 12

Svømmer 
stopper

Håndværkervænget 15 . 2670 Greve . 43692364
www.grevewellness.dk

Varme og velvære � l Varme og velvære � l 
krop og sjæl.krop og sjæl.

Træningscenter • opvarmet pool • massagespa 
• luksus massagestol � l fri a� eny� else• luksus massagestol � l fri a� eny� else

Man.-tirs.-ons.-fredag ......... 8.30  -15.00

Torsdag (fast aftenåbent)... 13.00 -19.00

Lørdag  ......................
........... Efter aftale

Book en lækker 

ansigtsbehandling!
Tid � l forkælelse
Tid � l forkælelse

Månedskort eller10 turs klippekort
KUN 750,-pr. 1/4 kr 1000,-

Februar Februar & marts � lbud& marts � lbud

KS
dishes

RUNNING
CHOPSTICKS
delicious sushi & tasty chinese dishes

RESTAURANT & TAKE AWAY

Spis så meget 

du kan!
Fra kl. 17.00-21.00

Læs mere på www.runningchopsticks.dk
Ræveholmsvej 57 (Ræveholmcenteret) • 2690 Karlslunde • Tlf. 46 15 08 06

Børn under 12 år 
1/2 pris

Gælder ikke som 
Take Away

Først i Danmark!

Fredag-søndag

188.-
Mandag-torsdag

158.-

Kinesiske og sushiretter

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!

Rigtig Hundemad Greve
Håndværkerbyen 22 - 2670 Greve - 88136650

www.greve.rigtighundemad.dk

Mandag-fredag fra 12-18 

Onsdag lukket Lørdag fra 10-14

Greve Strandvej 9 · 2670 Greve · Tlf. 43 90 02 50 · man. til fre. kl. 10.00 - 17.00

www.greve-strandkro.dk • info@grevestrandkro.dk

Bal på Kroen 

Kom og få 
en swing om til 

vores dejlige live 
orkester

fredag den 1. april

Tidspunkt  18.30-01.00
Spisning  19.00

Velkomst drink

Stor middags buffet

 Pris 320.00
Reservation samt forud 
betaling er nødvendig

www.grevemidtbycenter.dk

3 timers GRATIS parkering – Husk P-skiven

Underholdning i dit 
lokale nærcenter...
James Rasmussen Trio
Lørdag d. 19. marts
kl. 11.30 & 13.00

Find din nye bil – 10 sider motortillæg i midten Tjek Pulsen side 25-27 Kom til åbne huse på Sydkysten se bagside www.sydkysten.dk - Hele døgnet
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Greve Strandvej 24, 
2670 Greve

Tlf. 43 90 44 22
Fax: 43 90 44 29

Åbent:
Man.-fre.: 9.00-16.00
www.sydkysten.dk

Ved udeblivelse af Sydkysten 
kontakt os på: 

Tlf. 43 90 44 22

UDGIVELSESDAG
FREDAG / LØRDAG

TRYK & SATS
Dagbladet Ringsted A/S  

DISTRIBUTION
Post Danmark

OPLAG

Sydkysten Syd
35.000 eks.

Greve, Karlslunde, 
Solrød, Tune, Havdrup og 

Køge Nord

Sydkysten Nord
25.000 eks.

Ishøj, Vallensbæk, 
Brøndby Strand og Avedøre

Sydkysten Weekend
45.000 eks.

Solrød, Havdrup, 
Karlslunde, Greve, Tune, 

Ishøj og Vallensbæk

Til samtlige husstande, 
kontorer og butikker.

Erhvervsmæssig udnyttelse af 
Sydkystens tekst og annoncer er ikke 
tilladt. Sydkysten påtager sig intet 
erstatningsansvar som følge af even-
tuelle trykfejl i annoncer og tekst.

Vi påtager os intet ansvar for materiale 
som er indsendt uopfordret.

-en del af familien
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Alt i foder og tilbehør til...
Hunde 
Katte 
Gnavere 
Voliere og vildtfugle    
 

Besøg os på vores 
hyggelige gård i 
Brordrup eller på: 

Tlf. 24915580 • Brordrup Bygade 2.B – 4621 Gadstrup

www.foderautomaten.dk

op
tik
er
en

Briller
Kontaktlinser

Runa Hammer
Annie Vestergaard

Olsbæk Strandvej 33

43 90 04 46
optikeren@mail.dk

www.optikeren-hundige.dk

Danse-instruktion:
Skoler, Polterabend
Firmafest, Privatfest

Tør du gifte dig
uden at kunne 
brudevalsen?

“Hver fugl synger” med Tommy Havdrup.
Een gang om måneden. Musik-sang-humor.
Sanghæfter uddeles. Tilmeldelse: 40510812

Bus og S-tog lige til døren!

Tlf. 40 51 08 12

LEJ VORE LOKALER
Arranger selv festen

også ledig hverdage til 15.00

• Nye hold for børn og voksne
  begynder nu

• 10 ugers forårskursus

• Ring efter gratis program

• Reservér plads

Stedet hvor danseglæden trives

Hip Hop - alle aldre
Selskabsdans
Disco - alle aldre
Børnedans
Jitterbug
Breakdance
Standard/latin 
Rock’n Roll
Mini Hip Hop fra 3 år
Showdance
Vild med dans
Funk
House
Brudevals
Minidisco - fra 3 år
MTV-dance

Besøg os på vores hjemmeside:
www.havdrupdans.dk

Nye hold for børn og voksne 
begynder nu

10 ugers forårskursus 

Ring efter gratis program

Reservér plads

•

•

•

•

Hip Hop - alle aldre
Selskabsdans
Disco - alle aldre
Børnedans
Jitterbug
Zumba
Standard/latin
Rock’n Roll
Mini Hip Hop fra 3 år
Showdance
Vild med dans
Breakdance
Salsa
Jumpstyle
Minidisco - fra 3 år
 

Greve: Natten til tirsdag 
klokken 00.55 fi k politiet 
anmeldelse fra en taxa-
chauffør, der i to tilfælde 
blev sendt til en falsk 
adresse i Hundige. 

Det fortæller Midt- og Vest-
sjællands Politi. Chauf-
føren ringede retur på det 
opgivne telefonnummer og 
gjorde »kunden« opmærk-
som på, at det ikke er nogen 

god ide at genere taxaer på 
den måde. 

De aftalte, at de skulle 
mødes på Hundige Station, 
og kort efter klokken 01.00 
mødtes parterne, hvor 

chaufføren fi k et slag i an-
sigtet, hvilket formentlig 
førte til en brækket næse. 
Politiet undersøger nu sa-
gen nærmere, og vil meget 
gerne høre fra vidner, der-

har oplysninger i sagen.
Eventuelle vidner til 

episoden kan kontakte lo-
kalpolitiet i Karlslunde på 
telefon 114.

jm

Vold mod taxachauffør i Hundige

Ishøj: En beboer i en lejlig-
hed på Gilbrovej observe-
rede i aftes ved 23.25 tiden 
røg i opgangen og kontak-
tede brandvæsen og politi. 

Det skriver DAGBLADET 
Roskilde. Det viste sig hel-
digvis, at den kraftige røg 
stammede fra et mindre 
uheld i køkkenet i en af op-

gangens andre lejligheder. 
Beboeren havde selv sluk-
ket ilden, og det samlede 
resultat blev en minimal 
sodskade på komfuret.

Røg i køkkenet i Ishøj

Greve: Midt- og Vestsjæl-
lands Politi fortæller, at 
det tidlig onsdag morgen 
klokken 05.16 fi k en an-

meldelse fra Tune, hvor der 
var brand i et to-plans hus. 
Brandvæsenet meldte kort 
efter tilbage, at der ikke 

var personer på stedet, og 
at der var ild i et skur/ga-
rage på stedet. Politiet un-
dersøger nu sagen. jm

Garage-brand i Tune

Vallensbæk: Torsdag den 
10. marts klokken 10.44 
blev en personbil stoppet af 
politiet på rampen til Hol-
bækmotorvejen på grund af 
mistanke om spirituskør-
sel. 

Føreren, en 44-årig mand 
fra Solrød, lugtede af alko-
hol og alkometertesten vi-
ste da også en promille over 
det tilladte. 

Manden blev anholdt, 
sigtet for spirituskørsel og 
bragt til politistationen i 
Albertslund. 

Han erkendte at have 
kørt med alkohol i blodet. 
Det fortæller Københavns 
Vestegns Politi.

vby

Spritbilist 
kørte rundt

Ishøj: Blot fem minutter, 
fra 12.20 til 12.35, holdt 
Ishøj Lokalpolitis patrulje-
bil parkeret på Jægerbuen 
i går. Det var dog nok tid 
til, at der blev begået hær-
værk på den. Det skriver 

DAGBLADET Roskilde. Et 
dæk blev skåret op og den 
ene side af bilen fi k en lang 
ridse. To gerningsmænd er 
set løbe fra stedet. Den ene 
beskrives som 30-35 år, lys 
i huden, omkring to meter 

høj og iført overall, der lig-
nede arbejdstøj. Om den 
anden vides kun, at han 
var iført mørkt tøj. Politiet 
hører gerne fra vidner, som 
har set eller ved noget. Ring 
på 114. 

Hærværk mod politibil

Ishøj: Lokalpolitiet var i 
går aftes klokken 22.20 
på rette plads, da et røveri 
blev begået på Ishøj Stati-
onsvej. Politiet har i læn-
gere tid været ude efter de 
unge mennesker, som røver 
penge fra borgere ved af-
tenstide, når de færdes på 
stierne. I går blev politiet 

vidne til, at en fl ok unge 
krævede penge fra en æl-
dre mand, som kom gående. 
De standsede ham og råbte 
»money, money«. Det lyk-
kedes politiet at fange en 
af gerningsmændene, en 
ung knægt født i 1996. Det 
skriver DAGBLADET Ros-
kilde. 

Røvere fanget på 
fersk gerning i Ishøj

Solrød: Mandag mid-
dag klokken 12.47 fi k 
politiet en anmeldelse 
om, at en ungarsk ind-
registreret lastbil havde 
en meget påvirket mand 
som fører. Ifølge anmel-
deren kunne manden 
dårligt stå på sine ben. 
Politiet kom frem til ste-
det, og klokken 13.00 
anholdt politiet en 54-
årig ungarsk mand, der 
blev sigtet for spiritus-
kørsel. 

Han vil få sagen af-
gjort med det samme, 
når resultatet af blod-
prøven forelægger. Den 
54-årige blev løsladt ud 
på aftenen fra politista-
tionen i Roskilde. 

Politiet har sikret 
lastbilen til sagen kan 
afgøres. Det fortæller 
Midt- og Vestsjællands 
politi. 

jm

For fuld til 
at stå 

Ishøj: Lørdag klokken 
14.40 blev der anmeldt 
et indbrud i en virk-
somhed på Baldershøj i 
Ishøj. Det fortæller Kø-
benhavns Vestegns Po-
liti, der kom ankom til 
stedet kort tid efter at 
have modtaget anmel-
delsen. 

Ukendte gernings-
mænd kom ind via et 
opbrudt vindue, og der 
blev stjålet forskelligt 
teknisk udstyr fra ste-
det. 

Politiet modtager 
gerne oplysninger fra 
vidner i sagen. Derfor 
kan man henvende sig i 
dagtimerne på hverdage 
til vicepolitikommissær 
Carsten Christensen, 
der efterforsker sagen, 
på telefon 72 58 76 40, 
Lokalpolitiet i Alberts-
lund, eller på telefon 43 
86 14 48. jm

Løb med 
teknik
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Greve: Mandag aften 
mødtes 160 forældrere-
præsentanter, medar-
bejdere fra skoler, klub-
ber og daginstitutioner 
og politikere for at sikre 
en fælles, inkluderende 
og sammenhængende 
indsats for alle Greves 
børn.

Greve Kommunes yng-
ste borgere skal have de 
bedst mulige rammer for at 
udvikle sig, trives og lære 
- i skolen, daginstitutionen 
og i fritiden. Det er ønsket 
med kommunens inklusi-
onsarbejde.

Mandagens temamøde 
var endnu et skridt i ret-
ning af at sikre, at alle 

børn, der trives i almenom-
rådet, kommer der - og bli-
ver der. Kommunens Børne- 
og Ungeudvalg har truffet 
en række beslutninger, der 
skal støtte op om inklusion, 
for eksempel kompetence-
udvikling for 250 ledere og 
medarbejdere.

Engagement
Udvalgsformand Brigitte 
Klintskov Jerkel (K) var 
imponeret over det enga-
gement, deltagerne lagde i 
arbejdet.

- Børns og unges udvik-
ling ligger alle på sinde, 
og det er helt klart driv-
kraften i inklusionsarbej-
det. Mandag aften har vi 

drøftet, hvordan vi sikrer 
inddragelse af de rigtige 
mennesker på det rig-
tige tidspunkt. Målet er, 
at vi alle tager fælles an-
svar og har ejerskab til 
inklusionsarbejdet,siger 
Brigitte Klintskov Jerkel.

Et af målene med inklu-
sionsarbejdet er at undgå, 
at børn, der trives i almen-
området, havner i special-
området.

- Det er desværre en ten-
dens, vi ser i hele landet. 
Vi skal ikke nedlægge spe-
cialområdet, for det er der 
stadig brug for. Men vi skal 
tage udgangspunkt i det 
enkelte barn og sikre, at 
barnet får de rammer, det 
trives og udvikler sig bedst 
i. I de kommende år skal vi 
arbejde målrettet med det-
te - til fordel for alle kom-
munens børn, siger Brigitte 
Klintskov Jerkel.

- I Venstres optik er det 
vigtigt, at vi får skabt stor 
opbakning til det her inklu-
sionsprojekt. Vi skal have 
alle med på vognen, ellers 
bliver det nemlig ikke en 
succes. Derfor var det utro-
ligt givende at få alle de 
involveredes input, og det 
skal helt sikkert bruges i 
det videre arbejde, siger 
Morten Dahlin, medlem af 
Børne- og Ungeudvalget for 
Venstre.

Der var stort fremmøde til temaaftenen om inklusion i 
Greve.

Vellykket temaaften 
De yngste borgere i Greve  skal have de bedst mulige 
rammer for at udvikle sig, trives og lære

MATRIC’ANA
SAUSE MED 
CHILI OG BACON
350 G.

 Fusilli tilbyder ægte italiensk 
stemning i skønne omgivelser.

Fusilli er café, charcutteri, 
restaurant & supermarked i ét.

Salg af skønne italienske vine, 
delikatesser, pasta, kager og desserter.

Kom og  oplev et lille stykke Italien...

Ægte Supermercato Italiano, café, 
charcutteri og stenovnspizzeria

29.-
SAO CAFÉ ORO
250 GR.
Norm. pris 31,50 27.-

LIGESOM AT VÆRE I ITALIEN

VIN FRA 
PIERRICONE
PALERMO
ÅRG. 04 - 05 - 06

TILBUD 89.-

ØKO 
JOMFRUOLIE
TAMBURELLO 0,5 L

59.-
BALOCCO 
BAMBI Vafl er 
m/kakao
100 G. 900

SPAR OP 
TIL 31,50

SPAR OP 
TIL 31,-

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-Lørdag: 10:00-20:00

Åbent den 1. søndag 
hver måned
Søndag: 11:00-20:00

VI TILBYDER 
MAD UD AF 
HUSET.

Fusilli i Waves • Over Bølgen 33A •  2670 Greve • Tlf: 70 27 30 33/88 82 05 50 • fusilli@fusilli.nu •  www.fusilli.nu

Prøvemedlemsskab 1.500,-
Prøvemedlemsskab gælder 2 måneder og 
indeholder fl g.:

Startpakke: 3 stk. golfbolde, tees, 
markeringsmærke, pitchfork samt 
bøgerne ”Golf i bobler og tegninger, 
”Golfreglerne” og ”Kom i gang- golf 
for begyndere”

Introweekend (med efterfølgende 5 
gruppelektioner eller et inviduelt 
forløb med 8 individuelle lektioner 
hos en af klubbens proer.

Regel- og etikettekursus

Frie bolde på driving range

Frit spil på maglehøjen - 9 huls bane

Deltagelse i kaninernes 
mandagstunering

Mulighed for clearing til stor bane

•

•

•

•

•

•

•

Fuld medlemsskab 
inkl. rate opdelt 
indskud 6.750,-

Inkl. frie træningsbolde og 
indendørs træningsfaciliteter.

ÅBENT HUS 
d. 10. april - Golfens dag 
Kom og få en god oplevelse og mulighed for at vinde et 
prøvemedlemsskab og en middag for to

Golfklubben Hedeland
Stærkindevej 232A
2640 Hedehusene

Tlf.: 46 13 64 74
www.hedeland-golf.dk

Læs mere om dagen på www. hedeland-golf.dk 
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Bowling: Selv om der 
ikke er mulighed for at 
spille i selve Greve, har 
kommunen en aktiv for-
ening med bowling på 
programmet.

Det er Greve Senior Bow-
ling, hvorfra otte medlem-
mer spillede en Wii-turne-
ring ved indvielsen af det 
nye Hedebo. De mødte fem 
friske børn. Senere deltog 

Kai O. Svensson, formand 
for Social- og Sundhedsud-
valget og Christina Giar-
bini, leder af Det nye He-
debo.

- Der har fl ere gange 
været planer om et bow-
lingsted i Greve, bl.a. ved 
den nye dobbelthal i Greve 
Idræts Center, men planer-
ne er altid faldet til jorden, 
siger sekretær Sven Folvig.

Greve Senior Bowling 
skal heller ikke vente en 
kommunal bowlinghal.

- Det er rasende dyrt at 
etablere, og i øvrigt er fl ere 
centre jo ved at lukke ned, 

bl.a. i Roskilde. Jeg ved, der 
var tanker fremme om bow-
ling på hjørnegrunden ved 
Greve Midtby Center, men 
jeg ved ikke, om de føres 
ud i livet, siger borgmester 
Hans Barlach (K).

Greve Senior Bowling 
har i dag 45 medlemmer, 
som tager til Taastrup for 
at spille to timer hver ons-
dag kl. 13.00-15.00.

- Mange af os er pensioni-
ster. Ungdomsafdelingen er 
dem under 65 år, siger Sven 
Folvig spøgefuldt.

jh

Bowlingspillere fra Greve 
må tage udenbys
Greve Senior Bowling har i dag 45 aktive medlemmer

Greve: Med den nu sy-
vende ombygning er 
Hedebo i Greve Lands-
by blevet ændret fra et 
alderdomshjem til et af 
landets mest moderne 
plejecentre.

Den omfattende foran-
dring giver sig helt konkret 
udtryk i, at centret har ta-
get navneforandring til Det 
nye Hedebo.

Onsdag skinnede solen 
over Hedebo, men det var 
også en meget stor dag med 
indvielsen af blandt andet 
otte nye akutpladser og 21 
rehabiliteringspladser.

Flagskib
Akutstuerne er de første i 
Danmark med installation 
af vægpaneler med ilt og 
sug direkte i væggen. Det 

er et helt nyt tilbud i kom-
munen, hvor Det nye He-
debo fremover skal være 
et fl agskib for det rehabili-
terende arbejde. 

Områdeleder Dorthe 
Holmboe fortalte, at pro-
cessen med ændringerne 
havde taget et år og selve 
arbejdet fem måneder, men 
ingen, hverken ansatte el-
ler beboere, havde beklaget 
sig.

Nye tilbud
For beboerne er der en ræk-
ke nye tilbud, der er kom-
met ny internetcafé og spil 
med mere.

- Træningen går ud på, at 
borgerne kan klare sig selv. 
Der er ikke noget med at 
læne sig tilbage og vente på 
en tjener. Med Det nye He-
debo har vi fået et fyrtårn 
i hele Norden, sagde Ulla 
Kudsk, direktør for social- 
og sundhedsområdet.

Et løft
Kai O. Svensson (SF), for-
mand for Social- og Sund-
hedsudvalget, kom ind på, 
at Greve har fået et center, 
hvor man starter forfra.

- Her kan man komme til 
kræfter på akutstuerne el-
ler komme i gang igen på de 
rehabiliteringspladser, som 

åbner op i takt med, at det 
nye plejecenter står færdigt 
i Karlslunde, sagde Kai O 
Svensson.

Han glædede sig over, at 
det i disse krisetider var 
lykkedes at få sat penge til 
side til at løfte ældreplejen.

- Vi har valgt at satse på 
nye teknologiske hjælpe-
midler. Projektet handler 
om at sætte ind med en øget 
indsats i hjemmeplejen for 
derved at sikre vore borge-
re ny aktivitet og et bedre 
liv i hverdagen, sagde Kai 
O. Svensson. 

Han tilføjede, at det 
gjaldt om at sikre, at bor-
gerne ikke falder mel-
lem to stole, når de bevæ-
ger sig mellem hospitals-
ektoren og den kommunale 
verden.

- Samarbejde på tværs 
med lægerne og med hospi-
talerne er en nødvendighed, 
sagde han.

Projektet har kostet seks 
mio. kroner.

Hedebo, der er et af kom-
munens fi re plejecentre, 
blev bygget i 1952 som et 

alderdomshjem. Der er i alt 
49 boliger.

jh

Jess Andersen Lene Dinesen

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 Greve

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

Sydkystens Bedemandforretning

Karlslunde Strandvej 34,

2690 Karlslunde

Alt ordnes personligt og smukt.

Vi kommer gerne til Dem.

Tlf. 4615 0040
www.sydkystens-bf.dk

Søren SchwartzkopfSteen Jørgensen

Elsebeth Mithiof
Exam. Bedemand

KimMithiof
Exam. Bedemand

www.dinlokalebedemand.dk

BEGRAVELSERKØGE
BUGT

Nørre Boulevard 77, 4600 Køge
Tlf. 56 65 13 14

Vi træffes altid
Køge - Herfølge

Ring trygt og aftal nærmere
møde hos Dem eller hos os.

Nærvær-Omsorg-Respekt

Skovbo - Solrød

Læs mere på:

Nærvær - Omsorg - Respekt

KØGE BEGRAVELSESFORRETNING

Ingen tillæg for aften-, søn- og helligdage
www.dinlokalebedemand.dk

Vi træffes altid
Greve - Solrød - Køge

Min elskede mand
vores far, svigerfar og farfar

laugsbroder

Hans Jørgen Olsen
* 17. januar 1938    † 14. marts 2011

Karen
Kenneth og Allan
Birgit og Yvonne

Michael og Patrick

Bisættelsen finder sted fra Karlslunde Strandkirke
mandag den 21. marts kl. 13.00

Der var stor deltagelse af både beboere og gæster ved indvielsen af det nye Hedebo. Foto: 
Bjørn Armbjørn.

Uddannelseskonsulent Mette Vestergaard på en af 
akutstuerne på Det nye Hedebo, som har gennemgået en 

større ombygning. Foto: Bjørn Armbjørn.
Socialdirektør Ulla Kudsk bød velkommen. Foto: Bjørn 
Armbjørn.

Fra alderdomshjem
til topmoderne 
plejecenter
Greve Kommune nyskabende med Det nye
Hedebo i Greve Landsby



Med Naturgas fra Tyskland i det danske
gasnet bliver din gaskedel udsat for en
anden gassammensætning end den
danske nordsøgas. Det vil sige, at
fremtidens gas vil variere i kvalitet og
brændværdi, og at din gaskedel nu skal
håndtere en svingende gaskvalitet.

Normalt indreguleres forholdet mellem gas
og luft ud fra den forudsætning, at
gaskvaliteten er konstant. Når det ikke er
tilfældet, er man nødt til at tage højde for
den værst tænkelige situation når kedlen
indreguleres.

Selv om gaskedlen indreguleres vil den
ikke køre så optimalt som før, da luftover-
skuddet forøges og virkningsgraden bliver
dårligere. Dette vil føre til et øget energi-
forbrug og en større udgift til opvarmning.

Med ”Lambda Pro Control” har
Viessmann indført en ny teknologi, som
fremtidssikrer deres kedler til at kunne
håndtere svingende gaskvalitet, og sikre
konstant høj virkningsgrad.

Med ”Lambda Pro Control” kan kedlen
også håndtere ændring af gastypen, f.eks.
ved iblanding af biogas.

Trolle VVS & Gasteknik ApS
Pileås 14, 2670 Greve

Telefon: 3121 3420 - 4369 3420
www.trollevvs.dk info@trollevvs.dk

med ny teknik til glæde for både tegnebog og miljø

Konvertering fra olie til naturgas, hvor oliefyret er fra før
1977 - tilskud 5.000 kr.
Konvertering fra olie til naturgas, hvor oliefyret er efter
1977 - tilskud 2.800 kr.
Udskiftning af gasblæseluftbrænder til kondenserende
gaskedel - tilskud 3.800 kr.
Udskiftning af ikke-kondenserende gasfyr med åben
forbrænding til kondenserende gasfyr - tilskud 3.800 kr.
Udskiftning af ikke-kondenserende gasfyr med lukket
forbrænding til kondenserende gasfyr - tilskud 3.000 kr.

Garanteret
varme på huset

samme dag

René Trolle
Aut. Gasmester

Jeg hjælper med at søge
tilskud på realisering af
energibesparelser.

Væghængt model
Vandret eller lodret
aftræk
70 l varmtvandsbeh.
HNG standard instal.
Energisparepumpe
3 års garanti

Viessmann
Gaskedel
Vitodens 200W-19kW

KAMPAGNEPRIS

34.995,-

Viessmann
Gaskedel
Vitodens 333F-19kW

Gulvstående model
Vandret eller lodret aftræk
130 l varmtvandsbeh.
HNG standard instal.
Energisparepumpe
3 års garanti

KAMPAGNEPRIS

39.995,-

“Lambda Pro Control”
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Vallensbæk: Vallensbæk-
afdeling med til at samle 
penge indtil ofre for ka-
tastrofe. 

Lions i Vallensbæk er 
sammen med de øvrige Li-

ons foreninger rundt om i 
landet gået i gang med at 
samle penge ind til ofrene 
for jordskælvet og tsunami-
en, der ramte Japan i sidste 
uge. Hos Lions i Vallens-

bæk, er det Ole Priess, der 
er med til koordinere ind-
samlingen. Lions i Vallens-
bæk samler penge ind på 
forskellige måder. Blandt 
andet kan man give penge 

til jordskælvsofrene ved at 
donere 100 eller 150 kro-
ner ved at sende en sms til 
nummeret 1999 og skrive 
enten LIONS 100 eller LI-
ONS 150 i sms’en. Det ko-

ster almindelig sms-takst 
at sende en sms til numme-
ret. Man kan også hjælpe 
Lions med at samle penge 
ind ved at donere et beløb 
til bankkontoen i Danske 

Bank 3543 – 3543435031 
og mærke beløbet Katastro-
fen i Stillehavet. 

jm

Lions støtter katastrofe område i Japan
Samler penge ind til ofre for jordskælvet og tsunamien, der ramte Japan

Postens har lavet æn-
dringer i distributionen, 
der har betydet en om-
lægning af postbudenes 
ruter. 
Det betyder indebærer, at 
Ishøj Distributionscenter, 
Ishøj Nørregade, 2635 Is-
høj er blevet nedlagt, og at 
postbudene, som omdeler 
post i 2635 Ishøj, fl ytter til 
distributionscenteret i 2630 
Taastrup.

- Vi har lavet en grundig 
analyse af ruter og arbejds-
gange, og nedlæggelsennin-
gen sker som et led i en ef-
fektivisering af den daglige 
drift i Post Danmark. Ned-
læggelsen af Ishøj medfø-
rer ingen afskedigelser, og 
mange kunder vil forsat få 
besøg af de samme postbu-

de, som i dag, fortæller di-
stributionschef Flemming 
Larsen om baggrunden for 
ændringerne.

Omlægningen af postbu-
denes ruter på Solrød Di-
stributionscenter betyder, 
at borgerne i de første par 
uger kan opleve uregel-
mæssigheder i omdelingen 
af post, da budene lige skal 
ind i de nye rutiner. 

- De nye ruter medfører, 
at posten vil blive delt ud 
i en anden rækkefølge end 
tidligere. En del borgere 
kunder vil derfor opleve, at 
de får posten på et andet 
tidspunkt, end de har væ-
ret vant til. Der er tale om 
en større ændring af både 
ruter og arbejdsgange, og 
derfor får nogle kunder po-

sten tidligere, mens andre 
får den senere, end de har 
været vant til, siger Flem-
ming Larsen.

- Kunderne kan i de før-
ste par uger opleve uregel-
mæssigheder i omdelingen 
af post, da budene lige skal 
ind i de nye rutiner. Det hå-
ber vi på kundernes forstå-
else for, siger distributions-
chef Flemming Larsen. 

Hvis der mod forventnin-
gen skulle ske fejl i post-
omdelingen, kan man altid 
kontakte Post Danmarks 
kundeservice på telefon 80 
20 70 30. Man kan også 
følge den lokale postsitua-
tion på www.postdanmark.
dk/dagenspost.

vby

Postbudene i Ishøj 
fl ytter til Taastrup
Hvis din post er kommet på andre tidspunkter end 
hidtil, har det en grund

Postbudene har fået nye ruter i Ishøj. Foto: Post Danmark.
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Region Sjælland: Nye 
scannere har kvaliteten 
og kapaciteten hos Re-
gion Sjælland.

- Kræftplanen og kræft-
pakkerne er de sidste par 
år indført i Region Sjælland 
med succes. Vores sygehuse 
overholder de forløbstider, 
som patienterne er lovet. 
Det havde ikke været mu-
ligt uden udskiftning til 
nye moderne scannere, det 
konstaterer regionsrådsfor-
mand Steen Bach Nielsen.

 Han betegner det der-
for som en klar succes, at 
regionerne i fællesskab 
gennemførte et landsdæk-
kende udbud af scannere 
for at kunne leve op til de 
krav og løfter, der blev givet 
med Folketingets Kræft-
plan 2. Region Sjælland har 
fået fl ere scannere og ud-
skiftet ældre scannere med 
nye og moderne. Det har 
øget både kvaliteten og ka-
paciteten. Steen Bach Niel-
sen er på både patienternes 
og sygehusenes vegne til-
freds med, at det er lykke-
des at leve op til behovet for 

behandlinger i forbindelse 
med Kræftplanen.

Nye scannere 
en succes 
for patienter

Solrød: I gennem de se-
neste 14 dage har Sol-
rød Center gennemført 
en kampagne for at få 
pendlerne, som parke-
rer mange timer ved 
centret, til at benytte 
de parkeringspladser, 
der ligger længst væk 
fra centret, således at de 
mange, som skal handle 
i centret, kan få en plads 
så tæt ved som muligt.

Solrød Center har i de se-
neste 14 dage gennemført 
en kampagne rettet mod de 
mange pendlere, der benyt-
ter Solrød Centrets parke-
ringspladser i dagtimerne. 
Solrød Centrets vagter har 
uddelt en fl yer, hvor pend-
lerne kan se, hvor de kan 
parkere.

- Centrets vagter har i 
tidsrummet fra klokken 
seks til ni om morgenen 
henvendt sig til folk, der 
kom for at parkere og el-
lers har de sat en fl yer i 
forruden for at forklare om 
situationen, siger center-
konsulent Susanne Kaihøj, 
som kan fortælle om en 
meget po-sitiv reaktion fra 
pendlerne.

- Jeg tror, at omkring 70-
80 procent  af pendlerne er 
rykket ud til de alternative 
parkeringspladser. Folk 
har generelt taget meget 
positivt imod kampag-
nen, og det er dejligt, siger 
Susanne Kaihøj, som un-
derstreger, at kampagnen 
netop skal ses positivt 
og ikke som nogen skræm-

mekampagne mod pend-
lerne.

Flere pladser 
benyttes
Solrød Center fi k for tæt 
ved et halvt år siden etable-
ret fl ere parkeringspladser, 
det betyder, at der nu er op 
mod 600 parkeringspladser 
ved centret. 

De nye parkeringsplad-
ser har hidtil ikke været så 
meget benyttet, men efter 
kampagnen er de næsten 
fyldt op.

- Mange af pendlerne 

er jo også kunder i centret 
og vi beder dem blot om 
at tænke over, hvor de 
parkerer i forhold til, hvor 
mange timer de skal være 
væk. Problemet har indtil 
kampagnen været, at pend-
lere, der skulle med toget, 
har benyttet p-pladser-
ne helt tæt ved centret, 

fortsætter Susanne Kaihøj.
- Så hvis man vil parkere 

på en af centrets parke-
ringspladser i fl ere end tre 
timer, vil vi meget gerne 
have, at man benytter yder-
parkeringspladserne, siger 
centerkonsulenten.

Susanne Kaihøj under-
streger, at målet er, at 

kunderne til centrets for-
retninger kan fi nde en par-
keringsplads. Således at 
man i centret kan undgå 
at indføre tre-timers parke-
ring eller have p-vagter til 
at gå rundt og tjekke, som 
man har ved mange p-plad-
ser.  hm

MOMSRABAT
20% i 4 DAGE
Nu har De mulighed for at købe vore håndknyttede kvalitetstæpper til engros- og netpriser

MED 20% MOMS-RABAT i 4 DAGE
Priser på ægte tæpper er voldsomt stigende i alle tæppeknyttende  lande. Dette skyldes dels store pris-
stigninger på uld og bomuld, dels fordoblede madpriser. Derfor var det også været nødvendigt, at for-
doble lønnen til knytterne i 2010, ellers ville der slet ikke blive knyttet ægte tæpper mere.Vi har dog 
stadigvæk ægte tæpper til gammel pris.Som de kan se af nedenstående priser, er der mange penge at 
spare, når man sammenligner med hvad tilsvarende tæpper normalt koster. F.eks.:

www.tæppegalleriet.dk
Theilgaards Allé 3B, Køge (Den Hvide By) Tlf. 4011 3016

Åbent: Fredag 13-18 • Lørdag 10-15 •søndag 10-16 • Mandag 13-18

KASHMIR SUPER:

   40x60 750,- 345,-
    60x90 1.295,- 695,-
   60x120 1.995,- 995,-
  70x140 2.995,- 1.495,-
80x250 5.995,-  2.995,-
80x300 7.500,-  3.695,-
80x400 9.000,-  4.695,-

     80x500 12.500,- 4.995,-
       80x550 14.000,- 5.495,-
       80x600 16.000,- 5.995,-
    90x160 3.995,- 1.995,-

100x200 5.995,- 2.995,-
125x185 5.995,- 2.995,-
150x200 8.995,- 4.995,-
170x240 11.800,- 5.995,-
200x250 14.800,- 7.495,-

     200x300 19.800,- 8.995,-
       250x350 27.800,- 12.800,-

  
           Tæppe-  Almindelig     Vor net- og
     størrelse i cm detailpris kr.  engrospriser kr.

Tæpperne er 

håndknyttede med 

200.000 knuder pr. kvm. 

Ulden er fra New Zeeland 

og farverne er lysægte.

HUSK:

Søndags åbent
20. marts kl.10-16

Ægte tæpper 

til g
amle Engrospriser

Smudsafvisende, 

nemme at stø
vsuge 

”fnugger” ikke

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.125-140 m2  fra11.500
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.
Få op til 1 mdr.husleje gratis.
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

Pendlere rykker 
til andre p-pladser
Solrød Center har gennemført kampagne for at få 
pendlerne til at benytte alternative p-pladser

På kortet her kan man se, hvor Solrød Center foretrækker, at pendlerne parkerer bilerne.
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LØSE PROTESER OG 
MANGLENDE TÆNDER
hører fortiden til
Tandimplantater er løsningen

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 tand-
lægeudstyr der findes.

Vi inviterer til et gratis informa-
tionsmøde om denne meget 
sikre behandlings mulighed. 
På mødet vil vi fortælle om 
muligheden for igen at få faste 
og sunde tænder.

”Implantatbehandlinger er en 
tillidssag,  vi yder en garante-
ret tryg, personlig og sikker be-
handling.” Tandlægerne Peter 
Gade og Tove Thrane

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

Faste tænder
øget livskvalitet

Gavekort
På mødet vil der blive uddelt 
gavekort til en gratis undersø-
gelse (incl. et røntgenbillede) i 
forbindelse med forslag til en 
eventuel implantat behandling.

Tilmelding
Ring 38 344222 

mail@forumtand.dk

Mødet finder sted:
Tir, den 22-3 kl. 19.00 - 21.00

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

Solrød: 48 børn og med-
arbejdere i Ugleib SFO 
har de seneste uger 
arbejdet hårdt med at 
komponere og skrive 
sange og tekster til tea-
terstykket »No Return«, 
som børnene opførte for 
andre børn, forældre og 
bedsteforældre i drama-
tisk værksted på Ugle-
gårdsskolen.

Der er ingen vej tilbage 
for fi re børn, der tilfældigt 
fi nder et mystisk spil med 
navnet »No Return«. Hvis 
børnene ikke kan gen-
nemføre de fi re niveauer 
i spillet, så vil de for evigt 
være fanget i spillet. Så er 
scenen sat til et dramatisk 
teaterstykke, hvor publi-
kum sammen med de fi re 
børn bliver ført fra det ene 
niveau til det næste. 

Undervejs oplever vi bør-
nenes kamp mod skøre ske-
letter og farlige zombier, 
deres møde med Lakrids 
Bond og bondpigerne, opga-
ven med et fantastisk com-
puterspil, alfeprinsessen 
og hendes bedste ven Nick, 
som er en bille, og et hav af 
smukke dansere og andre 
seje skuespillere. 

Heldigvis klarer børnene 
de fi re niveauer, og de slip-
per til sidst ud fra det mær-
kelige og mystiske spil.

Forestillingen bød på 
masser af humor, uhygge, 
spænding, smukke sange, 
danse og masser af lyd- og 
lyseffekter. En helt fanta-
stisk præstation, hvor de 48 
børn fra 1.c, 3.c og X-grup-
pen fra Ugleib i den grad 
kom ud over kanten til pub-
likum.

Det fedeste
For fl ere af børnene var det 
første gang, de var med til 
at spille teater, og andre er 
bare helt bidt af det.

Rasmus sagde om styk-
ket efterfølgende: 

- Jeg havde bare det fede-
ste kostume som bille og jeg 
har selv lavet nogle af mine 
replikker.

- Det var et godt stykke, 
alle huskede deres replik-
ker, og der var en fed slås-
kamp, sagde Oliver.

- Det har udfordret mig. 
Jeg sang helt alene og en-
gang turde jeg slet ikke stå 
på en scene, sagde Anton 
F.

Med fra start    
Teaterstykket blev opført 
tirsdag og onsdag. Først for 
børn fra Ørnebo, UFC og 
Bjerget og så for forældre, 
bedsteforældre og søskende. 
Teaterstykket er resultatet 
af mange timers hårdt ar-
bejde med at øve replikker, 
lave kulisser, lave lyd og 
lydeffekter, komponere mu-
sik og skrive sange.

- Vi har arbejdet intenst 
med teaterstykket i seks 
uger, fortæller pædagog 
Malene Work, som videre 
fortæller, at processen be-

gyndte allerede før jul med 
ideudveksling med børne-
ne.

- Samtlige replikker er la-
vet og skrevet i samarbejde 
med børnene. Roller er nøje 
fordelt, så det enkelte barn 
bliver udfordret og deres 
kompetencer udnyttet, for-
klarer Malene, som er me-
get stolt af børnene og den 
præstation, de har ydet. 

- Under hele forløbet har 
børnene været motiveret og 
har glædet sig til at øve, så 
det er skønt, at opførelsen 
også er gået så godt.

Malene Work erkender 
dog, at det også kræver et 
personale med vilje og sjæl.

Seks medarbejdere i Ug-
leib har været inde over op-
gaven.

Se fl ere billeder fra styk-
ket på: www.Sydkysten.dk
 hm

Ingen vej tilbage 
for fi re børn
Ugleib SFO opførte fantastisk teaterstykke

De fi re børn, som bliver fanget i det mystiske spil i teaterstykket og skal fi nde en vej ud, bliver 
spillet af Villads, Liv, Mathilde T. og Bianca. Foto: Bjørn Armbjørn

Lakrids Bond alias Jacob var en sej fyr. 
Foto: Bjørn Armbjørn

Børn fra de nærliggende sfo’er og børnehaver så tirsdag 
eftermiddag teaterstykket. 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

Greve kommunes 

sommerferieaktiviteter 2011

Sommeren står for døren, før vi ved det, og det betyder, at det 

igen er blevet tid til at søge om puljemidler til årets sommerfe-

rieaktiviteter. 

Hvis din forening/institution ønsker at søge penge fra puljen, skal 
du/I derfor udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes på Greve 
kommunes hjemmeside og sende det til e-mail: nmo@grevebib.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2011. 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet eller andet, kan du 
kontakte koordinator og børnekulturkonsulent Naja Meier Olsen på 
tlf.: 43 95 80 83 eller på ovenstående e-mail.

Har du KOL?

Har du KOL og kunne du tænke dig at deltage i en 

netværksgruppe? 

Så mød op i Sundhedscaféen, Greve Bibliotek, Portalen 2, 2670 
Greve

Onsdag den 23. marts 2011 kl. 16-18

Sundhedscaféen og foreningen lungepatient.dk vil gerne starte en 
netværksgruppe i Greve, hvor interesserede kan mødes, få viden 
og udveksle erfaringer. 

Alle er velkomne. Det er ikke nødvendigt med tilmelding.

Yderligere information hos Anne-Lise Nerving, formand for Lunge-
patient.dk København afdelingen, tlf:. 40 89 61 53

Få elektronisk post fra Greve 

Kommune i din e-Boks

Vær opmærksom på, at du allerede kan have modtaget vigtig 

post i din e-Boks (eks. tilbud om institutionsplads).

e-Boks er en gratis, hurtig og sikker elektronisk postboks på in-
ternettet. Du har, ligesom alle andre, en e-Boks tilknyttet dit CPR-
nummer.

Du logger dig på e-Boks med NemID enten via www.e-boks.dk el-
ler i visse tilfælde fra din netbank.

Du kan modtage og opbevare post elektronisk i e-Boks og livs-
langt tilgå dem via internettet. I stedet for at modtage fysiske breve 
med posten kan du få dem elektronisk i din e-Boks og derved 
undgå tunge ringbind og papirer, der roder.

Det er i dag muligt at modtage elektronisk post fra alle offentlige 
myndigheder og mange private virksomheder. Du kan selv i e-
Boks til- og fravælge de afsendere, hvorfra du ønsker at modtage 
elektronisk post. Noget post vil du kunne besvare elektronisk, hvis 
afsenderen har givet mulighed for det.

Du kan skrive og modtage sikker mail med e-Boks. Det er smart, 
hvis du ønsker at føre en mailkorrespondance med en offentlig 
myndighed, som indeholder personfølsomme oplysninger.

Husk at sætte e-Boks op således, at du modtager en mail på din 
foretrukne mail adresse, når du får ny elektronisk post i din e-
Boks. Det gøres under ”Indstillinger”.

Tilladelse til opstilling af badebro nord 

for Mosede Havn

Greve Kommune giver hermed tilladelse til opsætning af ba-

debro umiddelbart nord for Mosede Havn, jf. Kystbeskyttel-

seslovens § 16a, stk. 1, nr. 2.

Der samles meget fedtemøg og tang i ”bugten” nord for Mosede 
Havn, hvilket besværliggør eller forhindre badning fra en ellers rime-
lig besøgt strand, og det ønskes derfor, at få en badebro, som kan 
gøre det mere attraktivt at bade her.

Klage

Afgørelsen kan påklages til Kystdirektoratet.
Eventuel klage skal være modtaget på Greve Rådhus, Center for 
Teknik- og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller på teknik@
greve.dk senest den 18. april 2011.

Landzonetilladelse til udvidelse af 

hestestald – Tjærebyvej 224

Greve Kommune har efter planlovens § 35, givet tilladelse til en 
tilbygning til en hestestald på ca. 90 m2 på Tjærebyvej 224, 4030 
Tune, matr.nr. 21 i Tune by, Tune.

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 Miljøklagenævnet behandling af 
klagen, at du indbetaler et gebyr. 

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

Lukkedage i Pladsanvisningen

21.-22. marts (uge 12)

Det vil på lukkedagene ikke være muligt, at komme i hverken tele-
fonisk eller personlig kontakt med personalet i Pladsanvisningen.

På forhånd tak for din forståelse,
Pladsanvisningen

Greve Bibliotek

Fernisering

Greve Biblioteks internationale kvindegruppe inviterer til fernise-
ring.

Kvinderne udstiller deres værker og produktion af decoupage, bil-
ledrammer, smykker og valentineskort.

Fredag 25, marts kl. 16 – 17.30 på Greve Bibliotek

Biblioteket serverer lidt at spise og drikke.

Børneteater for de 2½ - 5 årige

Musikteatret Undergrunden opfører ”Rasmus Klump Operaen” for 
de 2½ - 5 årige børn.

Lørdag 26. marts kl. 10.00-10.40 og kl. 11.30-12.10 på Greve 
Bibliotek.

Gratis billetter kan afhentes på biblioteket eller bestilles på tlf. 43 
95 80 00 fra 17. marts.

Franciska Clausen på Øregaard Museum

Kunsthistoriker Ib Lorenzen fortæller historierne bag nogle af de 
berømte billeder malet af vores verdenskendte kunstmaler Fran-
ciska Clausen.

Vi serverer et glas vin og lidt mundgodt til foredraget.

Torsdag 31. marts kl. 19.30 på Greve Bibliotek i Portalen.

Billetter á 40 kr. kan købes på biblioteket eller bestilles på tlf. 43 95 
80 00.

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

Telefonisk henvendelse: 

43 97 97 97
Mandag-onsdag: 9 - 13
Torsdag:  9 - 18
Fredag:  9 - 12

Personlig henvendelse: 

Rådhusholmen 10
Mandag-onsdag: 10 - 14
Torsdag:  10 - 18
Fredag:  10 - 12
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Greve: Greve Kommune 
har i de seneste syv må-
neder opfordret borger-
ne til at give et praj via 
kommunens hjemmesi-
de, hvis der er noget på 
veje, stier eller i grønne 
områder, de mener, bør 
ordnes. Ordningen har 
været en succes og fort-
sætter med en lille æn-
dring.

Mange Greveborgere har 
i de seneste syv måneder 
benyttet sig af muligheden 
for at give kommunen et 
praj på hjemmesiden: www.
greve.dk. Siden den 9. juni 
har der været hele 676 praj 
- knap 100 praj om måne-
den.

Mange nyttige
informationer
- Ordningen er med til at 
gøre vejen mellem borgerne 
og kommunen kortere. Den 
har givet en masse nyttige 
informationer til admini-
strationen og været med-
virkende til, at vi kan løse 
nogle problemer hurtigere 
til hele kommunens fordel, 
siger Brian Hemmingsen 
(S), formand for Teknik- og 
Miljøudvalget.

Mange af de praj, som er 
kommet ind via hjemme-

siden, ville sandsynligvis 
være kommet via telefo-
niske henvendelser, breve 
eller e-mails - eller måske 
slet ikke.  Indtil nu har det 
været muligt at bede kom-
munen om et svar på et 
praj. Den mulighed bliver 
nu ændret til en kvittering 
på henvendelserne.

Bedre udnyttelse af 
tiden
Ifølge Brian Hemming-
sen vil kommunen hermed 
mindske den administrati-
ve byrde ved ordningen, så 
tiden bedre kan udnyttes 
til at udbedre de ting, som 
henvendelserne handler 
om.

- Vi skal bruge tiden og 
ressourcerne ude i kom-
munen på at ordne de ting, 
som borgerne reagerer på - 
ikke kun sidde ved pc’erne. 
Derfor laver vi nu denne 
ændring, siger Brian Hem-
mingsen.

Link til Giv os et praj kan 
fi ndes på forsiden af Greve 
Kommunes hjemmeside: 
www.greve.dk 

»Giv os et 
praj« er 
en succes 
Siden den 9. juni har der 
været hele 676 praj til Greve 
Kommunes hjemmeside

Ishøj: Ved 22-tiden tirs-
dag aften blev der be-
gået indbrud på en byg-
geplads beliggende på 
Vejlebrovej.

Det skriver DAGBLA-
DET Roskilde.

Fra stedet er der stjålet 
handsker, værktøj og tom-
me fl asker, oplyser politiet.

Tyveri på 
byggeplads
Handsker, værktøj og tomme 
fl asker stjålet i Ishøj

Motorvejsafkørsel 6 (Motorring 4)
Motorvejsafkørsel 26 (E20/E47)

S-tog
Linie A og E lige til døren

Busserne 
Buslinie 127, 128, 
300S og 400S

1500 gratis P-pladser

MAN-FRE
10-19

LØRDAG
10-16

www.ishoej-bycenter.dk

Mandag-fredag 9-21
Lørdag 8-18

Første og sidste søndag 
i hver mdr. 10-17

ER DU MELLEM 6 – 17 ÅR,  SÅ KOM 
TIL CASTING TORSDAG 24. MARTS 

KL. 14.00 -17.00 PÅ LILLE TORV 
I ISHØJ BY CENTER

Kan du li’ at stå foran et kamera?
Uanset om dit hår er sort, rødt eller lyst, 
om dine øjne er brune, blå eller grønne. 
Ja, så kan det være netop dig, der bliver 
udvalgt til at være børnemodel i Ishøj By 
Centers kataloger, annoncer, plakater, 
out door og på hjemmesiden. Vi søger 
charmerende, frække og søde piger og 
drenge der har udstråling og kan li’ at 
stå foran et kamera.
 
Du får et gavekort.
Bliver du udvalgt, så er du model for en dag. 
Billederne bliver benyttet i vores medier. 
Du får et gavekort på 800 kroner til de 50 
butikker i Ishøj By Center. Du får også en 
digital kopi af billederne til eget brug.

Hent en tilmeldingsfolder.
Find en tilmeldingsfolder i alle centrets 
butikker og afl ever den på selve fotodagen. 

BØRNEMODEL?ER DU VORES NÆSTE

SØNDAG 
Første og sidste søndag i hver måned 11-16 

Informerer om dine rettigheder 
og pligter på arbejdsmarkedet

Onsdag d. 23. marts kl. 18.30 – 20.30

I Mælkebøtten, Gersagerparken 48 i Hundige.

Alle er velkomne.
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Lejemål til leje i roligt,
børnevenligt kvarter:
•   Strandhaven 97 
 Værelser: 6 / 160 m2

 Leje: 14.020 ekskl. forbrug / Ledig 1. april
 Egen have / carport

• Åsvinget 26, st tv 
 Værelser: 4 / 127 m2

 Leje: 10.500 ekskl. forbrug / Indfl ytningsklar
 Egen have / terrasse 

• Indskud: 
 3 mdr. depositum + 2 mdr. forudbetalt leje
 Lejeperiode er ubegrænset.
For mere information eller fremvisning kontakt:
Essex tlf. 8612 2020 – mna@essex.dk

Fodbold: Greves 2. divisions-
hold får brug for al den op-
bakning, det er muligt at få, 
når forårs-premieren afvikles 
søndag 20. marts kl. 13.00.

Der er således tale om en så-
kaldt 6-point-kamp, hvor begge 
hold har hårdt brug for point.

Allerød ligger på pladsen lige 
over nedrykningsstregen med 16 

point for 15 kampe, mens Greve 
har 6 point færre på næstsidste-
pladsen. 

I de to holds første indbyrdes 
opgør fi k Allerød lov at udligne til 

2-2 efter at have været bagud 0-2 
og nede i sækken. Efterfølgende 
blev Grevetræner Jesper Hansen 
fyret.

Da Greve Stadion ikke kan be-

nyttes ,spilles kampen på kunst-
græsbanen efter begge klubbers 
accept af dette. 

jh

Fodboldpremiere på kunstgræs
Greve Fodbolds 2. divisionshold starter søndag den 20. marts hjemme mod Allerød

Gymnastik: - Hvem ville 
ikke gerne være med til 
en succes og se succesen 
vokse?

Ordene kommer fra for-
mand Betina Steneman 
i forbindelse med sæson-
afslutningen for Havdrup 
Gymnastikforening.

Det har været et travlt 
år for foreningen med et 
rekord antal gymnaster, 
og de udfordringer, der er 
fulgt med i form af mang-
lende hal-kapacitet og dår-
ligt lyd-anlæg. Men dette 
har ikke stoppet gymna-
stikforeningen og de mange 
aktive gymnaster, og det er 
med stolthed, at bestyrel-
sen lørdag den 19. marts 

2011 kl. 14.00 kan åbne dø-
rene for de mange tilskuere 
til byens største opvisning i 
Havdrup Hallen.

Her vil de dygtige gym-
naster vise, hvad de har 
lært i løbet af sæsonen, og 
med et forventet fremmøde 
på omkring 500 mennesker 
skal det nok blive en festlig 
eftermiddag fyldt med mu-
sik, spring og kolbøtter.

Formanden oplyser, at 
der på indgangsbilletten vil 
blive trukket lod om fan-
tastiske præmier i form af 
biografbilletter, gavekort 
til Mm Massage, vinkurv 
fra SuperBrugsen samt 
hovedpræmien, et vinter-
sæson kontingent til gym-

nastikforeningen op til en 
værdi af 1.400 kr. 

Det største fremskridt 
har helt sikkert været at 
foreningen har fået en 
hjemmeside, men fremgan-
gen tilskriver formanden 
også de mange dygtige og 
engagerede instruktører 
og bestyrelsesmedlemmer, 
som laver et kæmpe frivil-
ligt arbejde.

Der bliver lagt mange, 
mange timer i at tilbyde et 
stort udvalg af motion inden 
for gymnastik og løb, og der 
er endda fl ere instruktører,  
som har valgt at fortsætte 
med sommerhold frem til 
sommerferien, hvilket der 
kan fi ndes fl ere oplysninger 

om på hjemmesiden www.
havdrupgymnastik.dk .

- Derfor er det også dej-
ligt, at EU har udnævnt år 
2011 som frivillighedsår, så 
der måske er fl ere der kan 
få øjnene op for det frivil-
lige arbejde. Lige nu er der 
rigtigt mange foreninger 
som står foran en general-
forsamling, og selv om Hav-
drup Gymnastikforening i 
den forstand ikke mangler 
bestyrelsesmedlemmer, vil 
det bestemt være dejligt, 
hvis der var fl ere, der duk-
kede op til generalforsam-
lingerne, siger Betina Ste-
neman. 

jh

Opvisning i Havdrup
Sæsonafslutning i Havdrup Gymnastikforening lørdag den 19. marts 
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Micha Østergaard vil komme til at savne svømmevennerne og hele svømmemiljøet.

Svømning: Efter en fl ot 
svømmekarriere, der 
kulminerede med OL-
deltagelse i Beijing i 
2008, har Micha Øster-
gaard, 24 år, besluttet 
at indstille karrieren på 
eliteniveau.

Årsagen er manglende 
resultater som følge af hel-
bredsproblemer. 

Micha er medlem af VAT/
VI39, men træner til daglig 
i Berlin, hvorfra hun også 
passer sine studier ved 
CBS.

- Mit mål har hele tiden 
været at deltage i OL i 2012, 
men jeg har længe mærket, 

at der er et eller andet galt 
- både til træning og til 
stævner. 

- Jeg har trænet lige så 
meget, som jeg plejer, men 
resultaterne udebliver. Jeg 
har derfor været til for-
skellige undersøgelser, der 
viser, at min fysik ikke er 
som den bør være. Et par 
blodprøver viser atypiske 
tal, men hvad der er galt, 
ved jeg endnu ikke. Jeg 
skal nu igennem fl ere tests, 
og muligvis påbegynde me-
dicinering, og på den bag-
grund har jeg valgt at ind-
stille min svømmekarriere, 
siger Micha Østergaard.

- Jeg kommer til at sav-
ne mine svømmevenner og 
hele svømmemiljøet, siger 
Micha Østergard:

- Jeg bliver boende i Ber-
lin, hvor jeg er glad for at 
være og jeg fortsætter mine 
studier her. Jeg vælger at 
se positivt på denne beslut-
ning, som jeg traf umiddel-
bart efter hjemkomsten fra 
landsholdets træningslejr 
i Mexico for nylig. Jeg hå-
ber, at mine klub- og lands-
holdskammerater klarer 
sig rigtig godt ved somme-
rens VM og næste års OL, 
slutter Micha Østergaard.

jh

OL-svømmer må
indstille karrieren
24-årige Micha Østergaard fra VAT/VI 39 har 
helbredsproblemer

Gymnastik: Solrød 
Gymnastikforening 
fejrer sine mange ak-
tive udøvere og frivil-
lige ildsjæle med en 
stor forårsopvisning, 
hvor der er fl otte se-
rier, spektakulære 
spring, vovede drenge, 
seje tøser og fantasti-
ske familier på pro-
grammet.

Solrød Idrætscenter 
lægger gulv til, når 800 

gymnaster kommer til 
gymnastikopvisning den 
20. marts for at markere 
afslutning på sæsonen 
i Solrød Gymnastikfor-
ening. 

Programmet byder på 
et væld af opvisninger, 
hvor store som små giver 
den gas. I år er program-
met udvidet med det ny 
opstartede cheerleader-
hold og en fælles zumba-
serie med rigtig mange af 

foreningens hold.
- Vi håber, at rigtig 

mange vil komme og 
fylde idrætscentret til 
randen for at støtte de 
lokale gymnaster, siger 
Lars Kongsmark, som er 
formand for Solrød Gym-
nastikforening.

Opvisningen foregår 
kl. 10.00-cirka 16.00.

jh

800 gymnaster
klar til opvisning
Solrød Gymnastik sætter punktum for sæsonen 
søndag 20. marts i Solrød Idrætscenter

Håndbold: Topholdet 
Ajax fi k forholdsvis let 
spil mod nedtryknings-
truede Ishøj i 2. division 
for kvinder. 

Ajax vandt da også med 
hele 36-15 (19-5) over Ishøj, 
som endnu har muligheden 
for at redde sig i rækken via 
ekstraordinært kvalspil.

Men kampen mellem Is-
høj og Ajax blev ikke kun 
speciel på bagrund af styr-
keforskellen. Træner hos 
Ajax er nemlig den tidli-
gere Ishøj træner, John 
Johansen, der tre sæsoner 
tilbage var med til at ska-
be en mindre sensation, 
da han med trænerkollega 
Lars Lundbye sikrede Ishøj 
oprykning til 1.division.

Siden sluttede hånd-
boldeventyret brat. Ishøj 

gik sammen med TIK-Ta-
astrup, men tabte alt i 1.di-
vision. Trænerdueon valgte 
at stoppe midt i sæsonen i 
Ishøj, og siden er John Jo-
hansen, der før Ishøj var i 
Freja, rykket til Ajax, der 
nu styrer mod 1.division, 
iøvrigt med fem gamle Is-
høj-spillere i truppen.

Bedre end deres
placering

- Det var da specielt og 
glædeligt både for mig og 
de tidligere Ishøj-spillere at 
møde den gamle klub igen, 
men jeg synes det blev en 
god kamp. Ishøj er bedre 
end deres placering, så de 
fortjener at komme i kval-
spillet og forhåbentlig blive 
i rækken. Ajax har et ungt 
hold på 21 år i snit, men Is-
højs snit er endnu yngre.

- Da jeg var i Ishøj spille-
de mange af de nuværende 
divisionsfolk på klubbens 
ynglingehold. Så dejligt at 
se den fortsatte gode ta-
lentudvikling i Ishøj, siger 
John Johansen.

Ishøj kom ganske pænt 
fra start og førte 0-1 efter 
fem sekunder. Føringen 
blev udbygget til 0-2, men 
derefter tog Ajax fat, og til 
sidst gav træthden ekstra 
forskel på de to hold, hvor 
breddestyrken er meget 
markant.

Hos Ishøj fremhæves 
målvogter Bente Postvang 
for en stor kamp med blandt 
andet to klarede straffekast 
og masser at se til.

jh

Gensynsglæde 
i Ishøj Håndbold
Håndboldtræner var tilbage i Ishøj

Fem koncentrerede piger får af Ishøj træner Ergin Koca vist den rette vej til baggerslaget.

Volleyball: I weekenden 
19.-20. marts afvikler 
volleyklubben i Ishøj sit 
efterhånden traditions-
rige stævne i kidsvolley 
og teenvolley for alders-
grupperne op til 14 år. 
Og deltagelsen bliver i 
år det hidtil største. I alt 
49 hold fra Jylland, Fyn 
og Sjælland skal på ba-
nerne.

Til de mange hold skal 
der bruges alle tre haller i 
Ishøj Idrætscenter, og på de 
15 baner vil der blive spillet 
fra lørdag middag og helt 
frem til kl. 21 - og igen fra 
søndag morgen til midt på 
eftermiddagen.

De knap 400 spillere og 
ledere skal overnatte og 
spise på Vejlebroskolen, og 
det er Ishøj-spillernes for-
ældre, som står i skolekøk-
kenet for at forberede de 
mange måltider.

- Det er et kæmpe arran-
gement efterhånden, siger 
formanden for Ishøj Volley, 
Sohaib Ali.

Godt styr på det
- Men vi synes, vi har ret 
godt styr på det, og vi har 
en stor forældrekreds, som 
bakker op og er med til at 
understøtte et stort aktivi-
tetsniveau i klubben, siger 
han videre.

Mange baner var også 
i brug i forrige uge, da 
klubben i samarbejde med 
Dansk Skoleidræt var vært 
for et skolestævne. 46 hold 
deltog fra skoler i Ishøj, 
Vallensbæk og Greve. Der 
blev vist masser af boldta-
lent og engagement af de 
mange elever.

 Vinderne af turneringen 
i teenvolley 1 blev tre piger 
fra Vejlebroskolens 8. klas-
se. Turneringen i teenvol-
ley 2 blev vundet af Hundi-
ge Lille Skoles 7. klasse. Og 
endelig vandt Strandgård-
skolens 5.a turneringen i 
kidsvolley level 3.

jh

400 til volleyball- 
stævne i Ishøj
Unge volleyspillere og ledere invaederer i
weekenden Ishøj Idrætscenter
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Fiat: Sydkysten har kørt 
den nye Fiat 500 - ikke 
fordi det er en ny bil, men 
fordi den har fået en helt 
ny motor, som skal være 
med til at vise vejen for 
alle de kommende nye, 
små, effektive motorer.

Og efter at have prøvet 
den nye motor, kan man 
ikke andet end synes, at 
Fiat 500 burde have været 
født med den fra dag et. 

Når man drejer tæn-
dingsnøglen, vrisser moto-
ren herligt mod en og giver 
løfter om meget mere. Også 
selv om det er løfter, der 

kun indfries delvist.
Motorlyden minder om 

den, som kommer fra ori-
ginalen tilbage fra 50’erne. 
Det er en hidsig og Vespa-
agtig snerren, som man 
ikke kan andet end at smi-
le af. Jeg har fl ere gange 
tænkt på, hvor vild jeg var 
med lyden - det var ellers 
lige ved at ende helt galt... 
Det vender jeg tilbage til.

Teknisk 
supermotor
Den nye super-økonomiske 
TwinAir fra Fiat er ander-
ledes i hver en en hense-

ende. I disse økonomi- og 
miljøbevidste tider er det 
fantastisk, at Fiat har ud-
viklet en skræddersyet to-
cylindret motor, der yder, 
hvad der svarer til en 1,4 
liters motor, men som ud-
leder 30 procent mindre i 
brændstofforbrug og CO2-
udledning. 

TwinAir er spækket med 
ny teknologi, og det giver 
den en spektakulær brænd-
stoføkonomi - på papiret. 
Selv om den har samme 
ydelse som en 1,4-motor (en 
tophastighed på 170 km/
t og en 0-100 km/t  tid på 
11,0 sekunder), skulle den 
kunne levere 24 km/l ved 
blandet kørsel. Det er lige 

i overkanten, men Fiaten 
blev heller ikke kørt deci-
deret nænsomt. Dertil var 
motorlyden for god at und-
være.

Et spørgsmål om 
tilvænning
Og dermed bringer det os 
tilbage til lyden. Siden af-
talen om lånet kom i stand, 
har lyden været noget at se 
frem til. 

Derfor var det en skuffel-
se, at motrolyden allerede 
efter fem minutter var lidt 
irriterende. At den måske 
var for gennemtrængende 
og overdrevet. Den frygt 
kunne få timer senere læg-
ges i graven. 

Den nyudviklede motor 
er nemlig startskuddet til 
en helt ny æra af motorer 
som har 30 procent bedre 
økonomi end deres store-
brødre. Og det er en spæn-
dende æra. 

500 TwinAir har også 
et standard stop-start-sy-
stem, og dens lille turbo 
giver mulighed for hurtig 
gasrespons og eliminerer 
praktisk talt turbotøven. 
Bilen er er oveni gearet 
meget lavt, hvilket betyder 
hyppige gearskift, men det 
betyder også, at kraften er 
tilgængelig ret hurtigt. 

Fremtiden fra Fiat
Denne motor ér helt sik-
kert fremtiden. TwinAir 
kommer angiveligt i tre ud-
gaver en gang i nærmeste 
fremtid: en version med 64 
hk, dagens testede 84 hk og 
en 104 hk-variant. 

Sammen kunne de ud-
skifte hele 500/Panda mo-
torprogrammet, selv om 
Fiat ikke antyder, at det 
ikke kommer til at ske. 
Man kan endda vælge en-
ten en fem-trins manuel 
gearkasse eller Fiat’s semi-
automatiske gearkasse, 
kaldet Dualogic med endnu 
bedre økonomi. Vores var 
en manual. 

500 TwinAir er dybt im-
ponerende. Kun ved tom-
gang og ved fuld accelera-
tion er du virkelig klar over 
motorens dobbeltcylindrede 
format, og selv da er støjen 
sjov. Bilen kan fi nt cruise 
ved 130 km/t, hvor man 
faktisk er mere bevidst om 
vind- end motorstøj. 

Problemet med TwinAir 
er, at prisen er noget peb-
ret. Den koster 183.000 
kroner - dog med en del 
udstyr som klimaanlæg, 
bluetooth-udstyr. Dog kan 
bilen også leases, som rig-
tig mange valgte det sidste 
år. Så koster den 1.775 pr. 
måned efter en udbetaling 
på 20.000 kr. Det kan sag-
tens være værd at overveje - 
især hvis du ikke har behov 
for at fragte passagerer på 
bagsædet, for det er noget 
nær en umulighed.        vby

*Ekskl. levering 3.680 kr. og evt. metallak. Bilen er vist med ekstra udstyr. Forbehold for trykfejl og afgiftsændringer.

21,3 km/l og CO2 110 g/km.

NY HYUNDAI
STADIG DEN STØRSTE 
AF DE MINDSTE

Nu fra kun 84.995,-*
NY

5 døre, plads til 5 voksne og 5 års garanti.
Laveste ejerafgift: Kun 520 kr./pr. år.

 NYE FEATURES
 ESP og 6 airbags
 Ny forbedret garanti.
Nyt design
Kører 21,3 km/l EU-norm
iPod/USB tilslutning

OL BILER A/S
HYUNDAI - ISHØJ

Baldersbækvej 4B · 2635 Ishøj · Tel 4399 3666  ·  www.ol-biler.dk · ol-biler@ol-biler.dk

www.hyundai.dk Der er nogen der kan

5OO den første Fiat, der 
kommer med en ny, ba-
nebrydende 2-cylindret 
TwinAir-motor. Det er en 
turbomotor med 85 hk, et 
ekstremt lavt CO2
udledningsniveau (95 
g/km) overraskende livlige 
præstationer. Og så er der 
også den skønne lyd fra den 
2-cylindrede motor. Foto: 
Anders Laursen

Fiats lille Fiats lille 
tekniske tekniske 
perleperle
Fiat har begået en lille Fiat har begået en lille 
genialitet med den nye genialitet med den nye 
Twinair-motor til deres Twinair-motor til deres 
retro-500retro-500

BiltestBiltest

0,9l 8v med 5-trins gear-
kasse
Forbrug: 24,4 km/l 
(blandet kørsel)
Moment: 145 Nm (v. 
5600 o.m.)
Co2udledning: 95 g/km
0-100 km/t: 11 sek.
Topfart: 173 km/t
Maks ydelse: 201hk 
Basispris 183.995 kr.
Testbil: 203.995
Ekstraudstyr på bilen: 
16’’alufælge, Gasforlyg-
ter (Xenon), aut. ned-
blænding af bakspejl

Fiat 500 
TwinAir i 
tal

Man kan godt blive lidt for-
virret over at speedernål og 
omdrejningstæller ligger så 
tæt, men det er et spørgsmål 
om tilvænning.

Bagagepladsen er meget, 
meget begrænset. 

Det er IKKE på grund 
af pladsen, du skal købe 
Fiat 500 - det er på grund 
charmen, stilen og den 
skønne motor, som passer 
PERFEKT til bilen. 

Motorlivliv Find din drømmebil
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Gratis rusteftersyn af bilen i foråret
For sjette år i træk holder den landsdækkende kæde af 
rustbeskyttelsescentre, Dinitrol, Åbent Hus arrange-
ment. Masser af sne, frost, sjap og fugt blandet med salt 
på vejene, har gennem de sidste to vintre udsat biler på 
dansk asfalt for en ekstrem hård medfart. 

Men det er i forbindelse med foråret og de stigende tem-
peraturer, at rusten for alvor tager fart og angriber bi-
lerne. I weekenden den 26.-27. marts giver Dinitrol derfor 
danske bilister mulighed for et gratis rusteftersyn, hvor 
hvert center udlodder en gratis rustbeskyttelse. Samtidig 
udloddes der på landsplan fem sæt Aluminiumsfælge med 
sommerdæk. Bilejerne kan fi nde deres lokale Dinitrol 
center på www.dinitrol.dk, og høre nærmere om arrange-
mentet. Enkelte centre har dog ikke mulighed for at holde 
åbent hus, så det er en god ide lige at forhøre sig hos det lo-
kale center. Det lokale center ligger på Baldersbækvej 2. 

På hvert af de lokale rustbeskyttelsescentre, trækkes 
der lod om en gratis rustbeskyttelse. Endvidere trækkes 
der på landsplan lod om fem sæt dæk og fælge fra Super-
dæk.

Bilforhandlerne klar til forårssalg
Bilforhandlerne satte i sidste uge 5.800 nye brugtbiler til 
salg på BilBasen. Tallet er det højeste antal nyoprettel-
ser siden BilBasen startede med at lave opgørelser over 
oprettelserne i januar 2009. Normalt bliver der oprettet 
omkring 5.200 nye forhandlerbiler om ugen.Det er alle 
typer forhandlere, der har gang i opbygningen af deres 
lagerbeholdning. I de kommende uger er der for alvor stor 
tilstrømning til bilforhandlerne.- Op til og med påske bli-
ver der virkelig handlet mange biler, og vi kan konstatere, 
at antallet af forhandlerbiler på BilBasen er på vej op. Det 
betyder, at udbuddet bliver endnu større, så forbrugeren 
skal fi nde lige nøjagtig den bil, der passer, siger Kenneth 
Andersen, administrerende direktør for BilBasen.Lige nu 
er der omkring 64.000 biler til salg på BilBasen, der er 

Danmarks største markedsplads for handlen med brugte 
biler. Danskerne er vilde med at købe brugt, og især brug-
te biler.Sidste år blev der solgt 153.000 nye biler mens na-
tallet brugte handlede biler var cirka 473.000 stk. ifølge 
www.BilBasen.dk.

Škoda med »nyt« logo
Škodas mere end 110 årige historie er 
unik, og derfor er det naturligvis også 
en stor beslutning at ændre noget så 
vigtigt som logoet. De kommende år 
annoncerer Škoda, at man vil intro-
ducere en ny bil hver sjette måned, og 
»for at møde fremtiden på en ny måde 
har Škoda set det nødvendigt at æn-
dre retningen for mærkets såkaldte corporate identity – 
den visuelle identitet«, lyder det.De vigtigste ændringer i 
Škodas logo er, udover ændringen til en mere frisk Škoda-
grøn farve, undergået den karakteristiske bevingede pil, 
som er gjort betydeligt større. Navnetrækket Škoda Auto, 
som har været en integreret del af logoet, er fl yttet uden-
for selve logoet, og er nu placeret over den bevingede pil.

Flere motorcyklister kan redde livet
For at klæde motorcyklisterne bedre på til at klare sig sik-
kert i trafi kken opfordrer en lang række fagfolk og eks-
perter -  nemlig politiet, Rådet for Sikker Trafi k, FDM, 
Dansk Kørerlærer Union, Danske Motorcyklisters Råd 
samt Havarikommissionen for Vejtrafi kulykker -  nu 
motorcyklisterne til at tage på køretekniske kurser, som 
overholder en række krav til de køretekniske kurser, der 
hedder »Den sikre motorcyklist -  anbefalinger til grund-
kursus«. 
I perioden 2005-2009 har politiet registreret 1661 motor-
cykelulykker på vejene med personskade, viser en ny op-
tælling fra Rådet for Sikker Trafi k.

Havarikommissionen for Vejtrafi kulykker har i 2009 un-
dersøgt 41 voldsomme motorcykelulykker, og de under-
søgelser viste, at der var fl ere faktorer, der var skyld i, 
at ulykkerne blev så voldsomme - Motorcyklisterne blev 
overset af bilisterne, Motorcyklisterne kørte med meget 
høj fart, Motorcyklisterne var for dårlige til at undvige el-
ler katastrofebremse.
- På de anbefalede køretekniske kurser vil motorcykli-
sterne lære, hvordan de bremser og styrer i kritiske situa-
tioner. Det er vigtigt, da vores undersøgelse har vist, at 
mange motorcyklister bremser og undviger forkert, og det 
er fatalt. Selv om man har taget et motorcykelkørekort, 
så er det vigtigt at få opfrisket sine evner løbende, så man 
reagerer mest fornuftigt i en farlig situation - det skal sid-
de på rygmarven, siger Lars Klit Reiff, sekretariatsleder i 
Havarikommissionen for Vejtrafi kulykker.
Kravene og eksempler på kurser kan man fi nde på www.
sikkertrafi k.dk/mckursus.

Prisen i bund på Twingo
Det er kun et halvt år siden, at Renault Twingo blev sat 
ned med 12.000 kroner, så prisen kunne komme under de 
magiske 100.000 kroner. Men nu strammer Renault im-
portøren prisskruen yderligere og slår endnu 10.000 kro-
ner af prisen. 

De 10.000 kroners nedsættelse er ikke kommet ved at 
barbere bilen for udstyr, men er en helt reel prisnedsæt-
telse. Til 89.900 kroner er bilen som standard udstyret 
med blandt andet frontspoiler med integrerede tågelygter, 
ratbetjent radio/cd, elruder og men IKKE ESP - bremseas-
sistent - som burde være standard. 

Twingo fås kun i en udstyrsvariant, nemlig Expression. 
Det inkluderer blandt andet seks airbags, elruder, fjern-
betjent centrallås, mørkt indtræk i kabinen, frontspoiler 
med tågelygter, ratbetjent radio/cd, samt højdejusterbart 
førersæde - ESP om omdrejningstæller koster 5600 kr. 
ekstra.                                                                               vby

Kort nyt om biler med mere

– mere kvalitet for mindre

Car Special A/S, Industriskellet 9, 2635 Ishøj, tlf. 43 54 30 40, www.carspecial.dk, info@carspecial.dk. Man-fre 9-18, Søn 11-16 3
1

1
4

EN LÆNGERE GARANTI
ER MERE SMART 
END EN KORT

 
.

SKROTNINGSPRÆMIE
KR. 15.000,-

for din brugte bil – uanset stand og alder 
ved køb af ny KIA Picanto**

**Tilbuddet gælder kun i.f.m. fi nansiering & serviceaftale. 
Byttebilen skal være indregistreret og kunne køre til Car Special. 

Udbet. Kr. 20.000 – 84 mdr. rente 3,95% var. ÅOP 9,7%. Serviceaftale i 7 år max. 70.000 km.

*  Så længe lager haves. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. levering (kr. 3.680) og evt. farvetillæg. Forbrug: Eu-norm 20,8 – 16,7 km/l ved blandet kørsel. CO2: 114 – 143 g/km. 7 års fabriksgaranti dog maks. 150.000 km i henhold til KIA’s  
 garantikontrakt. For at opnå KIA’s ansvars- og kaskoforsikring med fast årlig præmie på kr. 2.995 i tre år, skal du være fyldt 25 år og kunne dokumentere minimum 3 års skadefri kørsel. Se fl ere vilkår på www.kiamotors.dk/forsikring. 
 Udbet. Kr. 20.000 – 84 mdr. rente 3,95% var. ÅOP 9,7%. Serviceaftale i 7 år max. 70.000 km.

Danmarks frækkeste model er ikke 
alene smart og økonomisk. Den lokker 
nemlig også med 5 døre, ekstra stor 
rummelighed, brændstoføkonomi 
på 20, 4 km/l (EU-norm), halvårlig 
ejerafgift på kr. 260, attraktiv KIA 
kasko forsikring fra kr. 3120 samt 7 års 
garanti. Kom ind til os og start med en 
gratis prøvetur.

KIA Picanto 
model 2011 fra kr.

94.999*
Finansieringsydelse samt fri service
og vedligeholdelse i 7 år: fra kr. 1,443,-/mdr.

4
3120

Tilbuddet gælder så længe lager haves.

SIDSTE
CHANCE!

Øtoftegårdsvej 2 · Hveen Boulevard · 2630 Tåstrup

Telefon 43 99 40 45 · www.omb.dk

- En sikker 
       bilhandel

Se vores 40 års jubilæumstilbud på www.olemathiesenbiler.dk



Bilsalget: Forbrugerne 
har for alvor fået appe-
tit på nye biler. Salget af 
nye biler er igen voksen-
de i februar, hvor hele 
11.565 nye personbiler 
kom på gaden.

Det er især de private kø-
bere, der driver væksten, 
men også virksomhederne 
er for alvor begyndt at inve-
stere i nye biler. Det ellers 
meget omtalte leasingmar-
ked udviklede sig således 
næsten fl adt. 2.469 af de 
nye personbiler blev solgt 
via leasing, og det er en 
fremgang på beskedne to 
procent sammenlignet med 
samme måned sidste år. 

- Markedet fortsætter 
med at udvikle sig positivt, 
og vi oplever tydeligt, at de 
private købere for alvor er 
tilbage i bilhusene. Trans-
portbehovet et fortsat stort 
hos rigtigt mange danskere 
og med de hastigt stigende 
brændstofpriser, vælger 
rigtigt mange danskere, at 
købe en ny og mere brænd-
stoføkonomisk bil, og det er 
klart en af de faktorer, der 

er med til at drive væksten, 
siger Tejs Laustsen Jensen, 
chefkonsulent hos De Dan-
ske Bilimportører. 

De helt små sælger
De privates genindtog på 
bilmarkedet kombineret 
med fokus på brændstof-
økonomien afspejles også i 
den type af biler, som top-
per registreringslisterne. 
Det er de helt klart de helt 
små biler – og til dels biler-
ne i mellemklassen – der 
er mest populære. Det vi-
ser de konkrete tal, som 
fortæller, at det fortsat er 
Chevrolet Spark, der har 
tag i folk med salgsprisen 
under 90.000 kroner. Det 
er der nu fl ere andre biler, 
der koster under. 

På top-5 listen er også 
lidt overraskende Hyun-
dais mindste med navnet 
i10, som relativt skrabet 
udstyrsmæssigt koster fra 
knap 85.000 kroner (med 
ESP). Den første større bil 
på listen er Toyota Avensis, 
der fortsætter med at stor-
sælge. 

Hvor man kan tro, at 
mønsteret med at købe småt 
begrænser sig til Danmark 

på grund af de heftige bil-
registreringsafgifter, viser 
det sig, at tendensen er den 
samme over hele Europa. 
Det handler også om, at der 
efterspørges biler, der kan 
køre langt på literen. 

- Udviklingen er dog 
stærkere herhjemme, da 
det danske afgiftssystem 
desværre gør det svært at 
introducere meget af den 
avancerede miljøtekno-
logi, der fi ndes i de lidt de 
større biler på det danske 
marked. Det er ligeledes en 
faktor, der er med til at øge 
efterspørgslen efter de helt 
små biler, siger Tejs Laust-
sen Jensen

Også varebilssalget er 
i kraftig stigning. Selvom 
der fortsat er langt til 
salgstallene fra før den 
økonomiske krise, så har 
væksten også for alvor bidt 
sig fast i markedet. 

Med en fremgang på 31 
procent i forhold til samme 
måned sidste år og 1.675 
nye varebiler på vejene i 
februar, er der langt om 
længe optimisme at spore 
også i dette marked.

vby
 

Du har benzin eller diesel i blodet?

Bestil din rejse til 
Le Mans på 
http://lemans.www2.dk

FDM Motorsport er din mulighed for at opleve motorsport tæt 
på og besøge bilfabrikker, museer og mm.
 
Hvert år har FDM et camp område i Porsche Svinget ved 
Le Mans banen. Her kan op til 750 gæster følge med i et af 
verdens største racerløb – 24 timer Le Mans.
 
FDM camp’en er ikke bare en campingplads ved siden af en 
racerbane.
 
I 4 dage er der et lille stykke Danmark lige i Porsche svinget af 
verdens mest legendariske racerbane. Her kommer de hurtigste 
biler op på 220km/t.
 
Du bor i et lukket camp område med egen safetycrew, gode og 
rene bad / toilet forhold, samt dansk catering på pladsen. Vi vil 
bare gøre vores bedste, således at du får en uforglemmelig 
motorsportsoplevelse.
 
Om det skal være drengerøvstur, fi rmaudfl ugt eller oplevelse 
med hele familien – FDM Camp Le Mans er gearet til det hele.
Se mere på fdm.dk/lemans
 
Mød os på facebook og hold dig opdateret.
Facebook.dk/fdmmotorsport

Ny Opel Corsa.

Den har fået et facelift.
Men du kan kende den på prisen. 

Brændstofforbrug for Opel Corsa 3-/5-dørs ved blandet kørsel 13,7 – 28,6 km/l. CO2 94 – 172 g/km. Billedet kan vise ekstraudstyr.

Besøg os i 

weekenden, bliv 

Amember og deltag i 

lodtrækningen om et 

gavekort på kr. 4.000,- 

til et Comwell 

kurophold!
Åbent Hus 19. og 20. marts kl. 11-16.
Sidste år var det undervogn, styretøj, motorprogram, ja 
teknikken i det hele taget, der fik en ordentlig overhaling. 
Og nu kan det ydre følge med. Linjerne er strammet gevaldigt op, 
men prisen er stadig til at få smilerynker af – du får masser af 
tysk kvalitet fra kun 119.950 kr. inklusive ESP, 6 airbags, fjernbetjent
centrallås, varme i forsæderne og flere andre finesser. Så kom 
ind og kom i godt humør med en prøvetur i den fuldstændigt 
forvandlede Opel Corsa.

www.opel.dk

Scan og se Opel Corsa 
film og deltag i vores 
konkurrence. 
Hent applikationen 
Scanlife eller send sms 
”scan” til 1220 – det er 
almindelig sms takst.

Bilsalget stormer fortsat frem
I februar blev der indregistreret 11.565 nye personbiler - det er 34 procent mere end i februar 2010

Hyundai i10 har frem til februar solgt 772 gange. Det er nye tider for den koreanske bilpro-
ducent, som har fået godt tag i danskerne. 

Tal: Danske Bilimportører

BilerBiler
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*Forudsætninger: Førstegangsydelse 36.000 kr. ekskl. moms, løbetid 48 måneder, km-forbrug 20.000/år. Ydelsen er inkl. service og evt. reparationer, men ikke dæk, forsikring og brændstof. 
Der er tale om operationel leasing. Etableringsgebyr på 3.950 kr. ekskl. moms. Brændstofforbrug med partikelfi lter ved blandet kørsel, 13,9 km/l, CO2-emission: 190 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Ny Vito. Håndværkertilbud.
Med en fuldt udrustet og spritny Mercedes Vito i lang model,  har vi givet udtrykket 
håndværkertilbud en helt ny drejning. Og prisen er inklusive hele molevitten: Fast træk, 
tagbøjler, beklædning i varerum, indretning fra Modulsystem og dit eget reklamelogo på 
siderne. Så er du sådan set køreklar med det samme. På vej ud til kunderne kan du natur-
ligvis samtidig nyde fornøjelsen af Vitos komfortable kabine og køreegenskaberne, der er 
af en særlig kaliber for klassen. 
Det er da et håndværkertilbud, der vil noget.

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Inkl.

3
2

9
4

Alt med i prisen – ikke mere at tænke på!

Leasingydelse. Pris fra.

2.775 kr./md.*
Leasingpris. Ekskl. moms.

Herlev: Dynamovej 7, 2730 Herlev, tlf. 4485 5757. Hillerød: Heimdalsvej 2, 3400 Hillerød, tlf. 4820 0020. Greve: Ventrupparken 12, 2670 Greve, tlf. 4341 5252. www.daimlerbiler.dk
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Honda: Der er noget 
vildt ved for første gang 
at køre en bil op til 9000 
omdrejninger - især når 
det er i en Honda Civic 
Type R, hvis motor ikke 
gør noget for at skjule 
motorstøjen. Det ly-
der vildt - på den gode 
måde. 

Den testede udgave er 
udstyret med tilføjelsen 
Championchip White, og 
for den betegnelse betaler 
man 417.000 kroner, hvil-
ket er omkring 13.000 kro-
ner mere end en standard 
Type-R. 

For de penge får man 
hvid maling og spær på 
forakslen, som forbedrer 
de allerede glimrende kø-
reegenskaber og begrænser 
uhæmmet hjulspin.

Motoren er uændret - en 

4 cyl. 2,0 med 201 hk som 
yder 193 Nm ved 5600 
o/min. Lad det være sagt 
med det samme: Motoren 
er en perle og er kraftfuld 
og melodisk. 

De godt 200 hk giver dem 
en tophastighed på 235 km/
t, og den når de 100 km/t 
på 6,6 sekunder fra 0. Når 
motoren er under 5.500 o/
min. kører bilen normalt, 
og mangler faktisk kraft 
og moment, men fanden 
tager ved den lige så snart 
den ryger over de magiske 
5.500 omdrejninger, og det 
er her bilen lever og det for 
alvor bliver sjovt. 

Kammerat i chok
Jeg havde en kammerat 
med på passagersædet, og 
han blev fl ere gange noget 
nervøs over den heftige ac-

celeration, man kan opdyr-
ke på en motorvejsrampe, 
men han nød det ikke rig-
tigt. Derfor fi k han selv lov 
til at komme bag rattet, 
og den oplevelse har ikke 
sluppet ham siden. Han 
var i den grad positivt 
overrasket over, hvor godt 
hjulene stod fast. Accelera-
tionen er udtalt og livsbe-
kræftende, og man nyder 
at runde de 7.000 omdrej-
ninger for blot at give den 
mere gas. Det kan anbefa-
les, og bilen føles som om, 
den har langt fl ere heste-
kræfter end de 201, den er 
udstyret med.

Ok. Den er hurtig - det 

kommer ikke som nogen 
overraskelse. Men hvad 
med pladsen?

Fire voksne o.k.
I kabinen går det rumal-
der-lignende udseende, som 
også er i den almindelige Ci-
vic, igen - blot få læder- og 
aluminiumsdetaljer som en 
kold og klam aluminiums-
klædt gearskifteknop er for-
skellen.

Instrumentbrættet er et 
mylder af forskellige typer 
displays og skrifttyper, men 
på en eller anden måde vir-
ker det. Type R kommer med 
tre døre, og den er ikke helt 
så rummelig som en fem-

dørs, men der er plads nok 
på bagsædet til to voksne på 
bagsædet.

Forsæderne er racerlig-
nende, og de smyger sig om 
kroppen, og alligevel er det 
lidt svært at fi nde den heeelt 
rette kørestilling. Bagage-
rummet er stort og kommer 
med et ekstra rum under 
gulvet i stedet for et reser-
vehjul.

Så langt så godt
Hvis man skal brokke sig 
over noget, bliver det kom-
forten - den er ubarmhjertig. 
Der er ikke meget afdæmp-
ning fra undervognen, så 
huller i vejen føles brutale, 
men det betyder samtidigt, 
at bilen er en mester i hur-
tige hjørner. Det burde dog 
være muligt at fi nde en gyl-
den mellemvej.

På trods af den utrolige 
mangel på komfort, er styre-
egenskaberne ikke dårlige. 
Man ved præcis hvor hju-
lene er og stoler på, at bilen 
gør, hvad den bliver bedt om. 
Faktisk er Civic Type R en 
temmelig underholdende bil, 
men for de 400.000, den ko-

ster kan jeg komme i tanke 
om andre biler, jeg hellere 
vil have. Men ingen af dem 
er sportsvogne. 

vby

Øtoftegårdsvej 2 · Hveen Boulevard · 2630 Tåstrup

Telefon 43 99 40 45 · www.omb.dk

- En sikker 
       bilhandel

Øtoftegårdsvej 2 · Hveen Boulevard · 2630 Tåstrup

Telefon 43 99 40 45 · www.omb.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 . Lørdag-søndag 11.00-15.00

www.olemathiesenbiler.dk·

Suzuki kører ind i valgåret 2011 med en 
omfattende velfærdspakke til gavn for de 
fl este danske familier. Tag eksempelvis 
den lille køreglade familiebil Splash, der 
overrasker med sin rigtigt gode plads og 
siddekomfort inden døre. Her er der ble-
vet skåret af prisen, mens udstyret er 
steget i værdi, så du får mere for mindre. 

F.eks. sædevarme, info-display, splitbag-
sæde og 15” stålfælge i indgangsmodel-
len til kun kr. 114.990. Eller kom og kig 
nærmere på vores SX CombiBack, der 
med dens praktiske indretning og gode 
driftsøkonomi, byder på en alsidig bil, 
der løser mange opgaver for selv den 
mest krævende familie. SX CombiBack 

kører op til 16,1 km/l og koster fra kun 
kr. 159.990. Forhold der helt sikkert vil 
glæde familiens økonomiminister.

Her får du råd til en ordentlig bil

To gode velfærdspakker til 
alle danske familier

SX CombiBackVeludstyret familiebil, 120 hk og op til 16,1 km/l.Fra kr. 159.990

SSSXXX CCCooommmbbbiiiBBBBaaaacccckkkkVeVeluludsdsttyyyrereettt fafafamimimilililiebebebililil, , 121212120000 hhkhk ogog o opp pp titiilll 1161616 11,1 kk km/m/m/lll.Fra kr. 159.990

OPGRADERET SPLASH

Mere udstyr, mindre pris

Nu fra kr. 114.990

Priserne er ekskl. leveringsomkostninger (kr. 3.680) og evt. metallak. Tal for CO2 og 
brændstofforbrug er i henhold til EU-norm.

Suzuki Splash 1.0 og 1.2: 
19,6 km/l og 119 g/km.

Suzuki CombiBack 1.6: 
16,1 km/l og 141 g/km.

Lav, heftig, 
hurtig Civic
Hondas legendariske Civic 
Type R er lige så heftig som 
den ser ud

BiltestBiltest

2,0l i-VTEC 6-trins gear-
kasse
Forbrug: 11,0 km/l (blan-
det kørsel)
Moment: 193 Nm (v. 5600 
o.m.)
Co2udledning: 215 g/km
0-100 km/t: 6,6 sek.
Topfart: 235 km/t
Maks ydelse: 201hk 
Basispris 417.000 kr.
Diverse:
ABS. ESP. EDS. ASR. 6 
airbags. Dæk: 225/40-18. 
Multijusterbart læder-
rat. 2-zone klimaanlæg. 
Fjernbetjent centrallås. 
El-justerbare sidespejle 
m. varme. El-ruder. Cru-
ise Control. Sportssæder. 
Isofi x. Xenon forlygter. 
P-sensorer. Sportssæder.

Civic Type 
R i tal

Nedenfor: Det kræver lige at man vænner sig til, hvor alle 
de forskellige elementer sidder, og man kan endda tilpasse 
dem efterfølgende. Samlekvaliteten er i Hondas vanlige høje 
standard. Foto: Vincent Byakika

Udstyret er omfattende 
og inkluderer Xenon for-
lygter, 2-zone klimaan-
læg, parkeringssensorer 
bag (som er nødvendige, 
for udsynet bagud er 
ikke godt) samt nogle 
sportslige features som 
en meget kold alu-gear 
knop og racersæder. 
Foto: Vincent Byakika

Sæderne minder om Recarosæder, men er knap så hårde (og 
gode) at sidde i. De støtter dog fi nt, selv om det er lidt svært 
at fi nde den helt rette kørestilling. Foto: Vincent Byakika

Motorlivliv Find din drømmebil
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1.640,-
om
 måneden*

M{zd{2
     fra kr.

Mazda2 vejer kun 960 kg, men du får alligevel virkelig meget bil for dine penge. Lige nu 
kan du få den finansieret til kun 2% i rente*, eller hvad der svarer til kr. 1.640,- om måneden 

– og den er tilsvarende billig at eje. Den lave vægt medvirker nemlig til, at du kan køre op til 23,8 km 
på literen, så selv det at betale grøn ejerafgift bliver en fornøjelse. Og så har vi slet ikke talt om den 

køreglæde, som er med i prisen… M{zd{2 fra kr. 144.990,-  m{zd{.dk

      HVORFOR LEJE, NÅR DU KAN EJE
 FOR KUN kr. 1.640,- OM MÅNEDEN?

     100% køreglæde 
               2% rente

*Tilbuddet gælder til og med 30.4.2011 ved køb af fabriksny Mazda2 finansieret gennem Mazda Credit. Tilbud på basis af Mazda2 1.3 Go til kr. 148.670,- inkl levering. Udbetaling 20% kr. 29.734,- månedlig ydelse 
kr. 1.640,- i 84 måneder. Variabel debitor-rente 2%, ÅOP 4,27%, samlede kreditomkostninger i lånets løbetid kr. 18.489,-. Samlet beløb, der skal betales, er kr. 137.424,-. Lånet er uden pant. Forudsætter positiv 
kreditgodkendelse. Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 23,8 – 15,9 km/l. CO

2
–emission 110 – 146 g/km. Energiklasse             -

Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 . Lørdag-søndag 11.00-15.00

Øtoftegårdsvej 2 · Hveen Boulevard · 2630 Tåstrup

Telefon 43 99 40 45 · www.omb.dk

Øtoftegårdsvej 2 · Hveen Boulevard · 2630 Tåstrup

Telefon 43 99 40 45 · www.omb.dk

- En sikker 
       bilhandel

Kia: Kan du huske Kia 
Sephia? En sedan i mel-
lemklassen, som kom 
til Danmark fra Korea. 
Hvis det er sådan, du ser 
Kia stadigvæk, er det en 
fejl. Kia kom første gang 
til Danmark for 15 år si-
den, og siden dengang er 
der sket rigtig meget.

På de 15 år har Kia fået 
solgt 50.000 biler i Dan-
mark. Skelsættende for 
Kias gennembrud var lan-
ceringen af Kia Sorento i 
2003 og især lanceringen 
af Cee’d tilbage i 2007. Her 
viste det sig for sørste gang 
for alvor, at Kia kan bygge 
en bil, der kan konkurrere 
i Europa, og med den nye 
Sportage, der netop er ble-
vet lanceret, genintroduce-
rer Kia en europæisk stil og 
pænt udseende til en over-
kommelig pris.

Det pæne udseende kan 
tilskrives Kias designchef 
Peter Schreyer, som er 
tidligere Audi designer og 
kendt for Audi TT. Han har 
givet bilerne en fælles Kia-
identitet, 

Kia har desuden investe-
ret milliarder i at opgra-
dere sine produktionsfa-
ciliteter over hele verden, 
og Kias biler fi gurerer nu 
regelmæssigt højt på listen 
i de uafhængige kvalitets-
undersøgelser, oplyser Kia i 
en pressemeddelelse. 

Der er ingen tvivl om, at 
Kia har et utrolig højt fo-
kus på kvalitet, og er godt i 
gang med at etablere mær-
keværdien i Europa. Og for 
at slå fast at Kia står 100 
procent inde for kvaliteten 
af alle nye Kia modeller, 
introducerede man i januar 
2010 markedets absolut 
længste garanti, nemlig 
syv års garanti på alle nye 
Kia modeller, hvilket er no-
get, alle bilmærker kunne 
lære noget af. 

Når Kia i Danmark skal 
fejre sit 15 års jubilæum, 
har de valgt at give gaven 
til kunderne. Så når Kia 
starter jubilæumsfesten 
med åbent hus i weekenden 
den 5. –  6. marts er det med 
fl ere jubilæumstilbud.

Kia Motors Corporation 
blev grundlagt i 1944 og 
er Koreas ældste bilpro-
ducent. De er nu en del 
af Hyundai-Kia Auto-
motive Group, og deler 
platforme på fl ere for-
skellige biler.  
Kias 13 produktions- 
og samlefabrikker er 
fordelt i otte lande, og 
de producerer over 1,5 
millioner biler om året, 
og bilerne sælges og ser-
viceres via et netværk 
af distributører og for-
handlere i 172 lande. I 
dag har Kia over 42.000 
ansatte og en årlig om-
sætning på over 14,6 
milliarder dollar. 
Kia er hovedsponsor for 
Australian Open i ten-
nis og er FIFAs offi cielle 
partner fra bilbranchen 
–   FIFA er hovedorganet 
bag VM i fodbold. Kia 
Motors Europe er pla-
ceret i Frankfurt, Tysk-
land og dækker 25 lande 
i Europa.
Kia Import Danmark 
AS, der startede her-
hjemme i 1996, og be-
skæftiger cirka 40 an-
satte. Kia har haft et 
godt år og opnået en 
markedsandel tæt på 
fem procent.

Om Kia

Kia Sportage er netop blevet lanceret i Danmark. 
Den bliver testet i det sene efterår af Sydkysten. 

Kia runder halvrundt hjørne
Kia kan fejre 15 års jubilæum i Danmark
BilerBiler



Opel: Bagudhængslede døre. Er det er god idé eller 
ej. Det er i hvert fald modigt, når det gælder om at 
bejle til de traditionelt lidt konsevative Opel-ejere. 

Alligevel har Opel taget springet med den nyeste Meriva, 
og Opel hævder, at det er den mest praktiske måde at kom-
me ind på bagsædet af bilen på. De har nok ret.

Typen kendes også fra Rolls Royce og kaldes for »Selv-
mordsdøre« - en betegnelse, der stammer fra de bagudhæng-
slede døre, der skjuler udsynet til bagfrakommende trafi k, 
men i den grad letter dørene for passagerer til bagsædet.

Nem adgang
Det praktiske er en af de vigtigste grunde til at købe en 
familieorienteret bil om Meriva, og den kan da også prale 
med nogle fi ne tricks,  når det gælder opbevaring. Der er 
masser af små rum, og det betyder, at det er en praktisk 
bil til at transportere børn med deres forskellige habengut 
i. Desværre har bagagerummet lidt mindre end både den 
afgående model og bilens rivaler. Dog er pladsen på bagsæ-
det god, og adgangen som sagt god via den brede åbning. 

En rykbar midterkonsol er Merivas andet trumfkort, men 
mens det virker som en god idé, at den kan rykkes frem og 
tilbage efter hvem, der har behov for den enten foran eller 
på bagsædet, føles den ikke som et færdigt produkt. 

Det, man kan sige om Meriva er, at den kører fi nt, trods 
antydningen af en blød undervogn, og både gearskift og sty-
retøjet er solidt og præcist. 

Et praktisk køb
Der er sket meget visuelt fra den noget kedelige forgænger, 
og derfor ville en ny model næsten altid se bedreud. Såle-
des også den nye Meriva trods den ejendommelige knæk 
på liljeføringen ved bagruden. Også interiøret er lækkert, 
og følger de nye Opel-standarder, som godt nok har mange 
knapper, men som også bare fungerer.

Den turboladede 1,4-liters benzin med sine 140 hk er 
fuldt tilstrækkelig til at være i Merivaen. Forvent dog ikke, 
at den er lynhurtig, og at den også sælges i en version uden 
en turbo, tør jeg slet ikke tænke på hvordan er. 0-100 km/t 
klares på omkring 9,9 sekunder - det er helt fi nt. 

Køb Merivaen for det praktiske - ikke for køreegenska-
berne, selv om de er ok.                                                      vby

-
-

Den nye Meriva 
måler 4288 
millimeter fra 
kofanger til ko-
fanger. Kabinen 
kan ændres fra en 
5-personers til en 
1-personers med 
ganske få greb. 
Motorprogrammet 
rækker fra 100 hk 
til 169 hk.

Opel satser på bagudvendte døre
Opels afl øser i mellemsklassen er i den sædvanlige gode kvalitet fra Opel - men er liiiidt kedelig

Den første Meriva udmærkede sig blandt andet ved en høj kø-
restilling, en rummelig kabine og FlexSpace bagsæder, hvor 
det midterste sæde kan foldes væk, så de yderste sæder kan 
rykkes ind mod midten og give bedre albuerum, når der kun 
er to passagerer på bagsædet. 
De baghængslede døre bag-
til, der letter ind- og udstig-
ning til bagsædet i forhold til 
traditionelle bagdøre.

Interiøret er bygget i den 
vanlige Opel-kvalitet, om-
end det ikke er de dyreste 
materialer, der er blevet 
brugt. Men bilen koster også 
kun fra 219.000 for en 1,4i 
(100 hk) Essentia. Dog er 
de mange knapper oversku-
elige.

1,4 Turbo Enjoy - 140 hk 
med 6-trins gearkasse
Forbrug: 16,9 km/l 
(blandet kørsel)
Moment: 200 Nm (v. 
1850-4900 o.m.)
Co2udledning:  138 g/
km
0-100 km/t: 9,9 sek.
Topfart: 202 km/t
Maks ydelse: 140 hk 
Basispris 269.900 kr.
Testbil: 277.770
6-trins manuel gear-
kasse

Særligt standardudstyr 
(Enjoy + Sport)
Radio med grafi sk info 
display inkl. AUX-ind-
gang, aircondition, 
varme i forsæderne, 
midterkonsol og loft 
med dæmpet belysning, 
læselamper for og bag, 
fjernbetjening af fart-
pilot og radio i rattet, 
regnsensor og lysfølsomt 
bakspejl, varmekanaler 
til bagsædet, 

Opel Astra 
1,4 T i tal

BiltestBiltest
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www.renault.dk

DER SKAL TO 
TIL EN TWINGO

FRA SENSUEL STANDARDDANS TIL SENSATIONELT STANDARDUDSTYR. Temperament, 

sikker føring og masser af udstyr som standard – Renault Twingo er som skabt til en hurtig svingom. Du får el-ruder, fjernstyret 

centrallås, højdejusterbart førersæde og sporty spoiler foran med integrerede tågeforlygter som standard, og vil du have sød musik i 

kabinen, kan du vælge luksusmenuen og få CD-radio med analog AUX-indgang og ratbetjening for 0 KR. (normalpris 4.000 KR). 

Du kan også vælge aircondition for 5.900 KR. (normalpris 8.000 KR), hvis du skulle få brug for at køle af.

Brændstoføkonomi v. blandet kørsel: 1.2 16V/76 hk = 20,8 km/l. CO2-udledning 114 g/km. Den viste bil kan være med ekstraudstyr. ENERGIKLASSE        

AIRCONDITION  NU 5.900 KR

CD-RADIO MED AUX  NU 0 KR

RENAULT TWINGO 89.900 KR

Škoda har længe været forbundet med formidabel rummelighed, masser

af udstyr og god komfort. Nu fører vi endnu et punkt til plus-listen: Škodas

GreenLine modeller kører helt op til 29,4 km/l. Lige nu er der mange gode 

tilbud hos din Škoda-forhandler – fx Fabia HB GreenLine fra 184.000 kr., 

Octavia HB GreenLine fra 249.000 kr. og Superb Combi GreenLine fra 

319.000 kr.* Så kig forbi – eller se mere på skoda.dk

Ekskl. lev.omk. (3.680 kr.). Forbrug ved blandet kørsel fra 22,7-29,4 km/l. CO2-emission 89-114 g/km. De viste biler kan være monteret med ekstraudstyr. *Introduktionspris gælder til og med 31.3.2011.

LAD FORNUFTEN SEJRE!

J.H. Auto A/S
Baldersbækvej 4 a · 2635 Ishøj

Tlf: 36 44 10 44 · http://www.skoda-ishoej.dk



Sikkerhed: Hver femte 
dansker har ikke styr på 
reglerne om højre vige-
pligt. Værst står det til 
blandt de bløde trafi kan-
ter: Hver anden dansker 
uden kørekort svarer for-
kert eller »Ved ikke« i ny 
undersøgelse.

- Vi ser skadesanmeldel-
ser hver eneste uge, hvor det 
spiller ind, at folk ikke har 
forstået eller overholdt de-
res vigepligt, fortæller Lotte 
Schartau, produktekspert 
fra Codan. 

Ofte sker uheldene på de 
små villaveje, hvor hække 
og træer gør oversigtsforhol-
dene dårlige. Det betyder, at 
folk først opdager de andre 
trafi kanter i sidste øjeblik, 
og når de så bliver usikre 
eller misforstår vigepligten, 
kan de ikke nå at bremse. 
Resultatet er bulede biler 
– og forslåede fodgængere og 
cyklister. De danske færd-

selsregler skelner mellem to 
typer vigepligt: Ubetinget 
vigepligt og højre vigepligt. 
Højre vigepligt betyder, at 
man skal holde tilbage for 
trafi k, der kommer fra højre. 
Højre vigepligt gælder i kor-
te træk alle de steder, hvor 
man ikke har ubetinget vi-
gepligt. Er vigepligten ikke 
markeret med hajtænder, 
skilte eller lignende, er der 
normalt højre vigepligt.

Få repeteret reglerne for 
vigepligt hos Dansk Køre-
lærer-Union på www.dku.
dk/dku/teori2/alment.htm://
www.dk-u.dk/dku/teori2/al-
ment.htm>

Øhhhh - vigepligt??
Folk kender ikke vigepligten

Konkurrence

Vind 2 billetter til Le Mans 
med FDM. FDMs lejr ligger 
i Porschekurven, og er 
din base til at opleve mo-
torsport i særklasse - tæt 
på, larmende og helt vildt 
begejstrende. Le Mans er 
meget mere end duften af 
brændte dæk. Det er en 
oplevelse,du vil have lyst til 
at gentage år for år.

FDM lejren 2011

Lejren ligger igen i Porsche-
kurven. Træder du ud af 
lejren og går blot få meter, 
har du frit udsyn til banen. 
Bilerne kører med op imod 
230 km/h igennem Porsche-
svinget og forbi vores 
lejr. Det kan ikke kun ses, 
men også tydeligt høres. 
I lejren har vi blandt andet 
vores store fællestelt med 
storskærm, barområde og 
scene, hvor vi får besøg 
af danske kørere. Vi har 
ligeledes en udendørs bar 
og grilltelt - og alle måltider 
er til fornuftige priser.

John Nielsen er 
FDM lejrens 
motorsports-
ekspert

Den første danske Le 
Mans vinder og racerkører 
John Nielsen er eksklu-
sivt tilknyttet FDM lejren. 
John holder dig opdateret 
med de seneste nyheder. 
Både inden løbet og mens 
 racet er i gang giver John 
 baggrundsinformationer, 
seneste rygter og ekspert-
vurderinger i vores store 
fællestelt i lejren.
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Konkurrencen er lavet i samarbejde med FDM

Du vinder...
• 2 personers rejseophold i FDMs Le Mans Camp 2011

• Busrejse for to personer

• Halvpension med stort morgen- og aftenbuffet

• Telt til to personer med liggeunderlag og sovepose.

Afrejse onsdag den 7. juni og 

hjemkomst mandag den 13. juni

Lad os sige det lige ud… En TOTAL FED oplevelse, 

hvis du har benzin i blodet og biler på hjernen... 

Navn…………………………………............
Adresse………………………………...........
E-mail……..……….....................................
Tlf…………………………...........................

Kuponen sendes til: 
Sydkysten, 
Greve Strandvej 24, 
2670 Greve. 
Mrk. kuverten ”Le Mans”. 
Vi skal have dit svar 
senest fredag 15. april 
2011 kl. 12.00. 
Du kan også deltage i 
konkurrencen på 
www.sydkysten.dk. 

Giv dine venner...
- muligheden for at 

deltage i konkurrencen 

på vores facebook profi l

”sydkysten.dk”

Hvor mange timer varer Le Mans?

     12           24           42

Kupon   

Vinderen får direkte besked!

TIMERS 
LE MANS

11. - 12. JUNI 2011

Webasto bilvarmer
Klima  rep. & service
Defa GPS tracking

Craftsman havemaskiner
Bosch PC diagnose

WEBASTO
KAMPAGNE

ET VARMT TILBUD TIL 
DE HELT SMÅ BILER 

VARMER SAMT 
MONTERING FRA KR. 
8995,00 INKL. MOMS

Vævergangen 23
2690 Karlslunde

www.auto-el-specialisten.dk

70 20 43 01

1750,-afh.

SKROTPRÆMIE
på din miljøbil

Ring på tlf. 52 30 00 50 eller 52 30 00 51
Åben dagligt kl. 08.00 til 21.00

Lørdag kl. 09.00-15.00

ÅBENT HUS 
26-27. marts kl. 10-15
Kom og få GRATIS RUSTEFTERSYN
og 20% RABAT på rustbeskyttelse. Deltag 
i LODTRÆKNING om 4 alufælge m/dæk.

DINITROL CENTER 
ISHØJ

Industrigrenen 2, 2635 Ishøj
Telefon 43 99 24 44, www.dinitrol-ishoej.dk

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE
*Gælder kun ved indskrivning  26. og 27. marts til behandling i marts/april. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter. Konkurrencebetingelser findes på DINITROL CENTRET

BilerBiler

Motorlivliv Find din drømmebil
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Statsministeren har formå-
et at få efterlønnen på alles 
læber. Men den er ikke en 
isoleret dagsorden. Efter-
lønnen hænger uløseligt 
sammen med pensionsalde-
ren, som aftalt i velfærds-
forliget i 2006.
Skattestoppet koster i øje-
blikket mere end efterløn-
nen. Skattestoppet koster 
24 mia. kr. efterlønnen ko-
ster 16 mia. kr. Indtil nu 
har skattestoppet kostet 
100 mia. og en frygtelig 
turbulens på boligmarke-
det. Et skattestop som først 

og fremmest har gavnet 
de med store formuer 
og høje indkomster. Det 
nærliggende spørgsmål er 
naturligvis, handler dette 
om dansk økonomi eller 
om afvikling af velfærds-

samfundet?
 Noget tyder unægteligt 
på, at de to borgerlige re-
geringspartier fået nok af 
fællesskab?  Regeringen 
med fuld opbakning fra DF 
er gået i gang med forrin-
gelserne. De unge mærker 
det i forhold til truslen om 
at hæve aldersgrænsen for 
SU og allerede nu mærker, 

at uddannelseskort er ste-
get. 
Børnefamilierne har fået 
skåret i børnechecken, dag-
pengeperioden er blevet 
halveret i en periode med 
180.000 ledige, og nu er det 
efterlønsmodtagernes tur.  
Socialdemokraterne taler 
om, at vi alle skal bidrage 
for at komme ud af krisen. 
Men de borgerlige har sat 
klassekamp på dagsorden, 
hvor de højeste indkomst-
grupper favoriseres. Rege-
ringen har i 2004 og 2007 
givet ufi nansierede skat-
telettelser for i alt 20 mia. 
kr. Derfor skal afviklingen 
af efterlønnen fi nansiere 
skattelettelser til de høje-
ste indkomstgrupper. 
En efterløn som for 80% 
af efterlønsmodtagerne er 
kortuddannede faglærte/
ufaglærte. Lene Espersen 
har tydeligt vist vejen. Da 
talen om efterlønnen kom 
på dagsordenen, var hun 
lynhurtig ude med krav om 
skattelettelser. 
Skattelettelser der fi nan-
sieres af afvikling af vel-
færdssamfundet. Hun er 
efterfølgende blevet bakket 

op af Lars Barfod, som nu 
vil have brugerbetaling på 
offentlige velfærdsydeler, 
samtidig med at 900 mio. 
kr. er blevet spildt på over-
betaling af de private syge-
huse.  Spørgsmålet er hvil-
ket samfund ønsker vi? 
Er regeringens dagsorden 
når det kommer til stykket, 
den velkendte afvikling af 
velfærdssamfundet, til for-
del for skattelettelser til de 
højeste indkomstgrupper? 
De borgerlige partier ofrer 
gerne solidariteten og 
sammenhængskraften i 
fællesskabet til fordel for 
skattelettelser.  Der er en 
anden vej som er et værn 

om vores velfærdssam-
fund. Lad os tænke os om 
og ikke handle kortsigtet. 
Det har taget generationer 
at opbygge det velfærds-
samfund, vi har i dag, og 
som vi på mange måder er 
stolte af. Med de forringel-
ser og med den borgerlige 
politiske dagsorden, der 
udspiller sig, da kan vel-
færdssamfundet ændres 
grundlæggende over meget 
kort tid.
Er det minimalstat, for-
sikringsordninger og bru-
gerbetaling vi ønsker? For 
det er den reelle dagsorden, 
som der skal tages stilling 
til ved næste valg.

Bodil Kornbek
Folketingskandidat

for S i
Grevekredsen 

Afvikling af velfærds-samfundet?
Debat

ASK Køreskole
Bil / MC

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

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) 

Greve - Lovpakke bil
Alm. 8 ugers aftenhold
Onsdag 23.3. kl. 18.00
Solrød - Lovpakke bil
Torsdag 14.4. kl. 18.00
Køge - Lovpakke bil
Tirsdag 12.4. kl. 19.00
Generhverv
Weekend 2.4. & 3.4.
kl. 10-16

Kørekort
Spar 3.795,- kr.

Sydkystens Køreskole
Tlf. 70 22 44 87

www.sydkystens.dk

afholder
2. ekstraordinære generalforsamling

onsdag den 6. april 2011 kl. 17.30
i Greve Strands Sports Café

Lillevangsvej 88, 2670  Greve

med følgende dagsorden:
”1.Valg af dirigent, 2. Konfi rmering af bestyrelsens 

beslutning om at nedlægge foreningen med udgangen 
af indeværende sæson og 3. Eventuelt.”

Greve Strandvej 24, 
2670 Greve

Tlf. 43 90 44 22
Fax: 43 90 44 29

SØGER REKLAMEKONSULENT

Vi søger en:
Reklamekonsulent, der skal beskæftige sig med 
salg og rådgivning.

Vi forventer at du:
Er frisk og udadvendt, har et godt humør og er 
fuld af gå på mod.
Er nytænkende, engageret og professionel med et 
drive som bevirker, at du gør en forskel
Er struktureret og ansvarsfuld og besidder evnen 
til at holde flere bolde i luften.
Kan arbejde under pres uden at miste overblikket.
Har kørekort og bil til rådighed.
Jobbet kræver gode danskkundskaber og meget 
gerne branchekendskab.

Vi tilbyder:
Et spændende og udfordrende salgsjob i et 
dynamisk mediehus beliggende i Greve.
En travl hverdag, hvor du har mulighed for at 
skabe gode resultater.
En arbejdsplads i et godt team med dygtige, 
kreative og professionelle kolleger.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen 
til at kontakte bladchef  Marianne Pedersen  
på tlf. 43571108.

Ansøgning vedlagt cv samt anbefalinger 
sendes på mail til:
direktionen@sj-medier.dk eller til: 
Sjællandske Medier, Søgade 4-12, 4100 Ringsted 
att. Direktionssekretariatet.

Lokalavisen Sydkysten er en del af Sjællandske Medier, der 
udgiver DAGBLADET/Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske 

samt 26 ugeaviser. Selskabet, der driver onlinetjenester, 
reklamebureauer, distribution og rotationstrykkerier, har 

afdelinger i 24 sjællandske byer.
www.sydkysten.dk  www.sn.dk

En af vores dygtige medarbejdere starter som 
selvstændig, og vi skal derfor finde hendes afløser.

Køreskoler

Almindelige bekendtgørelser

Stillinger

185 indsamlere var 
på gaden søndag den 
13. marts og samlede 
107.268 kr ind til Fol-
kekirkens Nødhjælp i de 
fem indsamlingssteder i 
Greve Kommune. Tak til 
alle, som gik ruterne, og 
tak til alle jer, som gav 
pengene.

100 kr kan give fem 
børn mad til overlevelse 
i en måned, så pengene 
strækker langt. Men de 
strækkes endnu længe-
re, fordi Danida 10-dob-
ler det indsamlede beløb 
til støtte ved særlige 
projekter.

De fl este af pengene 
bruges ikke til den dagli-
ge mad, men som »hjælp 
til selvhjælp«, til såsæd, 
bedre vandingsanlæg 
og uddannelse. Menne-
sker bliver derfor bedre 
i stand til at klare sig 
selv. F.eks. den periode, 
hvor familier i Malawi 
ikke får den nødvendige 
daglige kost er på grund 
af nødhjælpens projek-
ter forkortet fra fi re må-
neder til en måned. 

Udviklingen går den 
rigtige vej. Færre men-
nesker sulter, og årets 

sogneindsamling har 
hjulpet til i den gun-
stige udvikling. Også 
selv om nye katastrofer 
truer med at løbe med 
opmærksomheden, og 
som gør, at vi kan stille 
os selv spørgsmålet, om 
vi stadig skal blive ved 
med at hjælpe menne-
sker i nød.

Men det skal vi. Der 
vil også være brug for os 
til næste år, fordi netop 
jordskælvet i Japan og 
med efterfølgende ska-
der er med til at un-
derstrege, at nok er der 
langt til både Afrika og 
Asien, men vi er hele 
tiden påvirket af, hvad 
der sker verden over. 
Derfor vil der være brug 
for indsatsen, også frem-
over. Men i hvert fald: 
på indsamlingsledernes 
vegne: tak for arbejdet i 
søndags. Der var mange 
helte.

Du kan se mere om 
indsamlingen på: www.
sogneindsamling.dk.

Hanne Hummelshøj
Indsamlingsleder 
i Kildebrønde Sogn.

Tak for 
en fl ot 
indsamling 
i Greve

ADVOKATSEKRETÆR 
søges til moderne og dynamisk

advokatfi rma i Greve

Som led i Advokaterne C.C. Jørgensen & M. Winsløvs fort-
satte ekspansion søger vi en energisk og kompetent ad-
vokatsekretær til primært at forestå behandling af sager 
med relation til realkreditinkasso og anden pantebrevsin-
kasso.
Du kommer også til at udføre andre opgaver og erfaring 
i dødsbobehandling, retssagsbehandling og byggevoldgift 
vil være et plus.
Som advokatsekretær hos os vil du indgå i et stærkt team, 
hvor dagligdagen er præget af selvstændigt arbejde med 
en naturlig forståelse for, at vi løfter i fl ok.
Vi tilbyder derfor en stilling med en høj grad af selvstændig 
sagsbehandling, hvor du har mulighed for selv at tilrette-
lægge din dagligdag og karriere. Du vil ved ansættelse hos 
os opnå gode ansættelsesvilkår, hvor efteruddannelse og 
videreuddannelse er en naturlighed.
Som udgangspunkt sker ansættelsen på fuld tid.

Vore forventninger til dig er, at du - udover din advokatse-
kretæruddannelse - har et solidt kendskab til terminsin-
kasso samt et godt kendskab til generelle forhold i et advo-
katfi rma, til IT, herunder Word, Excel og gerne AdvoSyS. 
Du skal derudover være resultatorienteret, kompetent og 
kvalitetsorienteret i din sagsbehandling - også i de travle 
perioder. Vi lægger endvidere vægt på humor og godt hu-
mør, da vi mener, at hverdagen på den måde bliver mere 
inspirerende.
Tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale.

Flere oplysninger om advokatfi rmaet eller stillingen kan 
fås på www.ccjmw.dk eller pr. telefon til advokat Morten 
Winsløv på 43 90 50 80.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Advokaterne C.C. Jørgensen & M. Winsløv
Greve Midtby Center 2 A, 2670 Greve
Tel: 43 90 50 80, mail: mw@ccjmw.dk



18. marts 201124    Sydkysten Weekend

Køb, salg, bytte. For private. Max. kr. 5.000.
Trænger du til at få ryddet op i skuffer og 
skabe, eller vil du bytte eller købe.

Syd og Nord

ONSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis De ønsker...
Sæt kryds i den avis De ønsker...

Syd og Nord

ONSDAG WEEKEND

Syd og Nord

ONSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis De ønsker 

Greve Strandvej 24, 2670 Greve

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

ONSDAG/WEEKEND

Glæd dine kære med en hilsen. Ønsk TILLYKKE til en du 
kender. Vedlægger du et foto, så husk navn 
og adresse på bagsiden. Skal foto 
retur så vedlægges frankeret kuvert.

MARKEDET
ONSDAGS/WEEKEND

Små annoncer for private/erhverv. 1x50 mm med ramme.

HURRA
HIP

SERVICE
RUBRIK

LOKALAVISEN

- en del af familien

Kuponen sendes til: 

20 ORDKR.60,-
20 ORDKR.70,-

20 ORDKR.150,-/300,-

HURRA
HIP          

SERVICE
RUBRIK         

TRÆFÆLDNING
RODFRÆSNING 

udføres billigt
Fuld forsikring
www.rp3.dk

Tlf. 22 82 08 67

Solrød Gulvservice Eftf. 
V/Michael Nielsen
Afslibning af gulve 
Oliebehandling
Lakbehandling
Ludbehandling
Tlf.: 4050 2096 -
         5614 0760
www.solroed-gulvservice.dk

Tandlæge Charlotte Daugaard 
og Vibeke Nielsen

Strandvejens Tandlægeteam
Hundige Strandvej 212E
2670 Greve, 43 90 80 70

NYE PATIENTER MODTAGES

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

VASK - OPVASKEMASKINER
TØRRETUMBLERE - KØL - KOMFUR

JB Service
Marietoftvej 5

4600 Køge

23 30 07 56
HURTIG - BILLIG - REEL

Grønbaks Tæp-
per & Gulve

Alt i gulvbelægning
Gratis tilbud 

og måltagning
Hjemmeside: 
groenbak.dk

Tlf.: 5282 1369
Masser af gode tilbud

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

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

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

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

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

TR Vinduespolering 
og Ejendomsservice
30 % forårstilbud på
* Vinduespolering
* Haveservice
* Malerarbejde ude og   
   inde
* Andet forefaldende      
   arbejde 
Pensionistrabat gives
Henv.: 22 19 92 72

Gratis tilbud på anlæg
af have, plæne, terrasse og 
indkørsel, træfældning samt
opsætning af raftehegn og 
plankeværk. 15 års erfaring. 
20 67 50 01. mi@traeogbusk.
dk. www.traeogbusk.dk.

Grundet flytning sælges 
indbo, havemøbler/redska-
ber, værktøj, møbler, porce-
læn kgl, billard, bordfodbold 
og meget mere på Knoldager
9 Greve, søndage den 13, 20,
27 eller efter aftale på tlf. 
20767926

Træfældning, Topkapning 
eller beskæring. Har du et 
eller 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

Morgenmusik til kobber-,
sølv-, guldbryllup og fødsels-
dage, 2 mand, sange med-
bringes, også klarinet/saxo-
fonsolo til kirkebryllup, re-
ception og lignende. Telefon 
56 65 44 15.

Haveservice
Alt havearbejde udføres
Beskæringer af træ-buske, 
klipning af hæk, græsslå-
ning, ny græsplæne, fræs-
ning af haver, opgravning 
af rødder og bambus, fæld-
ning af træer, bortkørsel af 
affald. Til små priser.

List Haveservice
Tlf: 22 25 32 29 

Tobaksafvænning
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

Rengøringshjælp 
tilbydes.
Tlf.: 5030 2426

Indendørs Loppemarked 
i Firkløverparken 70, 2625 
Vallensbæk. Lørdag d. 19/3
ml. 10-16 - Søndag d. 20/3 ml. 
10-15. Dametøj 36-56, Baby/
børnetøj, Legetøj, LP plader 
(Gl.), Krims Krams, alt mel-
lem himmel og jord. Kaffe på
kanden.

Mangler du en handymand?
Billig og effektiv arbejdskraft til-
bydes. Jeg laver alt. Har du ting,
der skal laves ude eller inde.
Noget du ikke selv kan eller må-
ske bare ikke har tid til, så ring
til mig. Jeg laver blandt andet: 
Havearbejde, flisebelægninger, 
malerarbejde, håndværksar-
bejde ude og inde, pc hjælp, re-
paration af computere og meget
andet. Har du arbejdet, så har 
jeg energien. Ring til Henning 
på tlf. 56 50 82 64 eller 22 47 33
69. Hennings Hjemmeservice.

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.

Coaching - Kan hjælpe dig 
til at acceptere forandring og 
se nye muligheder. Se mere
på www.hanne-nielsen.
dk.

Tillykke Michelle
med de 18 år i går. Ja, nu er DU 
blevet voksen. Glæder mig til 
festen. 
Knus mormor

Kære Lea
Så er der kun ét år til, at du er 
teenager! Rigtig ❤-lig tillykke 
med de 12 år den 20. marts.
Kærlig hilsen Theis og mor

HURRA HURRA HURRA 
for ASTA

Tillykke med de 7 år den 18.3.11
❤-lig hilsen farfar og farmor

Brændeovne
Salg og montering af 
godkendte ovne/pejse 

og skorstene samt 
isokern.

Få et gratis tilbud der 
varmer, ring til

Jeps Brændeovne
25 30 45 15

www.jepsbraendeovne.dk

HAR DU BESVÆR
MED AT LÆSE?
RING 2061 8325

”læs med it”
planck2@gmail.com

Håndværk og Service

Tandlæger

Købes:  Et  par  gamle 
Petromaxlamper købes.
Venligst Peder Andersen 
Pensionist. Tlf. 2927 0830.

MARKEDET
ONSDAGS/WEEKEND          

Annoncer:
43 90 44 22

sydkysten.salg@db-faa.dk

TILLYKKE!!

TILLYKKE!!

TILLYKKE!!!
TILLYKKE!!!



nyhed! hver torsdag

i marts

torsdags tilbud - god mad til små priser!

Vi tilbyder 

også stjerneskud, 

pasta pesto & 

Fortets burger 

denne dag!

3- retters Torsdags menu

dessert: Chokolade-

mousse - med fl ødeskum

Pris pr. couvert   

   198,-

Forret: rejecocktail

Hovedret: kalveculotte 

- med pestokartofl er og årstidens grønt.
Valgfri sauce: Bearnaisesauce eller 
svampesauce

Fortet Cafe & Restaurant  -  Mosede Strandvej 91, 
Karlslunde  -  tlf. 43903979

www.fortet-restaurant.dk • mail@fortet-restaurant.dk

Vi har åbent 

om mandagen 

fra d. 4. april

Greve Strandvej 96 · 2670 Greve
Tlf. 43 90 03 16 · Fax 43 90 03 07

Restaurant Mediterraneo
Á la´ Carte, buffet og restaurant

NYHED - NYHED - NYHEDNYHED - NYHED - NYHED
Luksus aftensbuffet med 
nye retter hver dag

FORRET:
Peking / tomatsuppe
LUKSUS BUFFET:

50 forskellige varme retter 
Kinesiske, italienske, græske, japanske 

og spanske retter
Mongolian Barbecue

Sushi
Salatbar

DESSERT:
Dessertbuffet
Kaffe/ The

Weekend 
(fredag-lørdag) 

129,-

Alle dage 

kl. 17-21.30

Diner transportable 

10 retter fra 79,- 
pr. couv.

Min.10 personer.

TILBUD Hverdage 
(søndag-torsdag) 

109,-

Børn 
under 12 år 

59,-

B. Ursin
4030 Tune

Uge 9

Kupon 

Deltag i konkurrencen
Vind en god middag på Restaurant Mediterraneo

til en værdi af  500,- kr.

Børn under 12 år kan spise til kr...

59,-  ❏     99,-  ❏
Navn:  

Adresse:  

Tlf:  

Kuponen sendes til Lokalavisen Sydkysten, 

Greve Strandvej 24, 2670 Greve, Mrk: SPISESEDLEN, 

så den er os i hænde senest tirsdag den 29. marts kl. 12.00.

Deltag også på www.sydkysten.dk eller
på vores facebook profil ”sydkysten.dk”

(Der må max. være 4 besvarelser pr. husstand)

Foråret nærmer sig
SpisSpiseesedlensedlen

Brunch 

lørdag og søndag 

11-14

168,-

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

MARTSMENU

Bliv inspireret på www.fregatten.dk

Frokostbuffet 
hver lørdag og 
søndag 12-16

148,-

Vi sætter hver måned fokus på enkelte 
landes klassiske retter og starter 
hermed med Frankrig

FORRET: Moules mariniere
Friske blåmuslinger dampet i hvidvin med hvidløg og persille. 
Serveres med aioli og fl ute

HOVEDRET: Klassisk fransk bøf
Steak af oksehøjrebsfi let serveret med grilltomat,
haricot verte, citron, persillesmør samt pommes frites. 
- Hertil fri salatbar

DESSERT: Crème brûlée
Serveret med coulis, frisk frugt 
og vanilleis

2 RETTER 258,-
3 RETTER 298,-

FORRET 75,-    HOVEDRET  198,-    DESSERT 75,-

SelskabsbrochureNy og spændende brochureDe ringer – vi sender

Restaurant Mediterraneo har slået 
dørene op til en ny sæson, og som 
noget nyt introducerer de en ny 
aftensbuff et, hvor de varme retter 
vil variere fra dag til dag.

Buff eten vil fremover være en 
variation af fl ere end 50 forskel-
lige varme retter fra det kinesiske 
(Hong Kong), japanske, græske, 
spanske og italienske køkken.

Buff eten indeholder stadigvæk for-
ret: Tomat- /Peking suppe), salat-
bar, sushi, Mongolian Barbecue og 
dessertbuff et inkl. kaff e og the.
Hverdage (søndag-torsdag) 109,-
Weekend (fredag-lørdag) 129,-
Børn under 12 år 59,-

Selskaber
Ønsker man at holde sin fest hos 
Restaurant Mediterraneo så er der 
rig mulighed for dette. Der er 3 
store selskabslokaler, der kan huse 
op til 180 personer.

Diner Transportable
Ønsker man i stedet at holde 
festen hjemme, så tilbyder 
Mediterraneo diner transportable.
10 retter fra 79,- pr. couvert.
Min. 10 couverter.
Ring og få et tilbud.

På gensyn…

Jazzin’ Jacks er et af Sveriges kendteste jazzband med hele 
30 års erfaring. På søndag spiller de i Ishøj Kultur Café.

Ishøj: Svenske Jazzin’ 
Jacks spiller 30 års ju-
bilæumskoncert i Ishøj 
Kultur Café søndag den 
20. marts.

Jazzin’ Jacks er et af Sve-
riges kendteste band. Stilen 
spænder fra New Orleans 
til mainstream-jazzen og 
med en stor kærlighed til 
Louis Armstrongs 40-og 
50’er-jazz.

Jubilarerne har spil-

let i Sverige, Danmark og 
Norge på så godt som alle 
jazzfestivaler og har besøgt 
Tyskland, Holland, Eng-
land, Malaysia, ligesom de 
har spillet i USA 12 gange. 
Det er svensk jazz, når den 
er bedst. 

Dørene åbnes klokken 
12.30.

Jubilæums-
jazz i Ishøj
Jazzin’ Jacks i Ishøj Kultur 
Café på søndag

Greve: Biskoppen i Ros-
kilde Stift, Peter Fi-
scher-Møller, kommer 
på besøg i Kilden i Hun-
dige Kirke onsdag den 
23. marts kl. 10.

Peter Fischer-Møller blev 
for et år siden formand for 
det største danske missi
onsselskab,Danmission. 
Det arbejder mange steder 
verden over. Opgaven er at 
give mennesker mulighed 
for at møde den kristne tro 
og at opfordre til næstekær-
lighed.

- Samme opgave gælder 
også for alle os, der arbej-
der i stiftet. Derfor er over-
skriften på invitationen til 
Hundige Kirke »Mission i 
Afrika og langs Køge Bugt«, 
siger sognediakon Hanne 
Hummelshøj og fortsætter:

- For hvad betyder ordet 
»mission«, er det bare et 
andet ord for strategi? Alle 
store virksomheder har 
en mission, en opgave, en 
strategi, hvor det gælder at 
komme ud med et budskab 
eller en vare. Gælder det 
også for kirken?

- Hvis kirken skal mis-
sionere, er det mest over for 
muslimerne, dem, som tror 
på krystaller eller dem, der 
slet ikke tror? Og vil jeg, 
der bare bor og lever her i 
området langs Køge Bugt 
overhovedet have noget med 
»mission« at gøre? Vi håber 
på, at mange har lyst til at 
tage del i den samtale.

Arrangementet er i sam-
arbejde med Folkekirken 
Mission i Greve-Solrød 
Provsti. Kaffe og brød ko-
ster 15. kr.

Biskop på 
besøg  
Peter Fischer-Møller i Kilden

Biskop Peter Fischer-Møller 
kommer til Kilden i Hundige 
Kirke. Foto: Hans-Jørgen 
Johansen.
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Ishøj/Greve: I uge 12 
rykker fagfolk fra Euro-
master igen ind hos Bil-
ka for at rådgive forbru-
gerne om dækøkonomi 
og -sikkerhed. 

Der kan være mange 
gode grunde til at skifte til 
sommerdæk i god tid. 

Ikke alene kan man spa-

re penge og brændstof, men 
det kan også være farligt at 
køre på vinterdæk om som-
meren. 

Det vil dækkæden Euro-
master fortælle forbruger-
ne mere om, og derfor ryk-
ker man i uge 12 ind hos 
Bilka for at møde hr. og fru 
Danmark til en snak om 
økonomi og sikkerhed ved 
skift til sommerdæk. 

Ifølge eksperterne er der 
mange gode grunde til at 
skifte til sommerdæk, når 
vintervejret taber kampen 
til foråret. Det sker typisk 
omkring 1. april. Dæk-
producenterne har vars-

let prisstigninger på 5-10 
pct., og der er fl ere i vente. 
I Tyskland taler medierne 
om mulige stigninger på op 
til 25 pct., siger Lars Skov-
Andersen, der er salgschef 
hos Euromaster. 

Euromaster har tidli-
gere sat fokus på dansker-
nes dæksikkerhed. I uge 
41 gennemførte kæden 
landets største dækmøn-
stermåling nogensinde ved 
samtlige Bilka- og A-Z-va-
rehuse. 16.337 vilkårlige 
biler blev undersøgt, og 24 
pct. af bilisterne kørte på 
dæk, der enten var direkte 
ulovlige eller så nedslidte, 

at de udgjorde en betydelig 
sikkerhedsrisiko. 

Nu vender dækfolkene 
tilbage til Bilka for at tale 
sikkerhed med forbruger-
ne. 

- På standen inde i va-
rehusene står vi klar til at 
besvare spørgsmål og give 
gode råd, samtidig med 
at vi giver gode tilbud på 
fælge og sommerdæk, siger 
Marketing Manager Car-
sten Kure. 

vby

Tjek dækket i Bilka
Dækeksperter tilbage i Bilka Hundige og Ishøj i næste uge 

Solrød: Det er geogra-
fen og maleren Jørgen 
Rald, der har malet de 
akvareller, som pryder 
nogle af væggene i cen-
tergangen på Solrød 

Gymnasium frem til den 
25. marts. 

 Akvarellerne fører os 
rundt til tre forskellige lo-
kaliteter. 

Nogle af motiverne er 
hentet fra det gamle Kø-
benhavn, hvor man tydeligt 

genkender Højbro Plads og 
kanalen, der løber langs 
gaden Ved Stranden med 
Nikolaj Kirkes Tårn i bag-
grunden. Andre har natu-
ren som inspirationskilde, 
og her er det dels træer 
omkring Lyngby, som ma-
leren selv kalder temaet, 
dels blomster fra klit og 
marsk på Skallingen ved 
Vestkysten, hvor kunstne-
ren gerne opholder sig i sit 
sommerhus.  

Farverne er som motiver-
ne naturalistisk gengivet i 
varme nuancer med smuk-
ke, bløde toner, som leder 
tanken hen på en varm, 
dansk sommerdag i såvel 
by som på land.  

Som uddannet geograf 

har Jørgen Hald altid væ-
ret meget i naturen, og 
her har hans arbejde som 
seminarielærer på Skive 
Seminarium ført ham ud 
i det åbne, jyske landskab 
omkring Skive og over til 
Skallingen på Vestkysten. 
Da han i 2008 fl yttede til 
Lyngby, blev de store bøge- 
og egetræer i skovene og 
parkerne omkring Lyngby 
og Dyrehaven malerens in-
spirationskilde.  

Jørgen Rald har udstil-
let i en lang række kunst-
foreninger og institutioner, 
bl.a. Økonomiministeriet, 
Energistyrelsen, Krak og 
Arbejdsmiljøinstituttet. 

Udstillingen løber frem 
til omkring den 25. marts, 

så der er endnu tid til at 
nyde de smukke og genken-
delige motiver udført i blide 

strøg, som helt matcher far-
verne. 

hm

Akvareller fra land 
og storby i Solrød  
Jørgen Ralds akvareller pryder væggene på Solrød Gymnasium

Nogle af motiverne er hentet fra det gamle København, hvor 
man tydeligt genkender Højbro Plads.

ORGELVIRTUOS 
I TUNE KIRKE
TORSDAG 
D. 24. MARTS 
KL. 19.00
DOMORGANIST:
(FRA VOR FRUE 
KIRKE I KØBENHAVN)
FLEMMING DREISIG
TRYLLER MED 
ORGLET I 
TUNE KIRKE.

GRATIS ADGANG
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Tjørnholmvej, Solrød Strand
www.solrodbio.dk

Tlf. 5614 4422

Den kæmpestore bjørn
Lørdag 19. 3. kl. 14

Søndag 20. 3 kl. 14+16

Søndag 27. 3. kl. 14

 Black Swan
Søndag 20. 3. kl. 19.30

Alle for en
Tirsdag 22. 3. kl. 19.30

Onsdag 23. 3. kl. 19.30

Søndag 27. 3. kl. 16 + 19.30

RESTAURANTER   •   KULTUR   •   MUSIK   •   ARRANGEMENTER

B U S - R E J S E R
 Afr. sted ......... dage ..... kr 
 03.4 Prag ..................... 5 .... 1850
 06.4 Prag ..................... 5 .... 1850
 09.4 Prag ..................... 6 .... 2050
 11.4 Liberec ................. 5 .... 2850
  11.4  Goslar i Harzen .... 5 .... 2850
 13.4 Prag ..................... 5 .... 1850
 15.4 Tarp ...................... 3 .... 1425
 16.4 Prag ..................... 7 .... 2250
 16.4 Østharzen ............. 5 .... 3100
 21.4  Dresden ................ 5 .... 2750
 21.4  Grevenbroich ........ 5 .... 2975
 21.4  Rhinen .................. 5 .... 3000
 21.4  Holland ................. 5 .... 3575
 24.4 Prag ..................... 5 .... 1850
 30.4 Prag ..................... 6 .... 2050
 15.5  Helsingfors ........... 4 .... 3000
  15.5  Tallinn .................. 4 .... 2850
 16.7  Stockerau ............. 8 .... 4975
  23.7  Westendorf ........... 8 .... 4650

Opera - REJSER 
  04.05 Carmen & Elskovsdrikken 
         i Prag ...................... 5 .... 3600

Musik - REJSER:
 09.05 Helene Fischer 
  i Magdeburg ......... 3 .... 2375
  23.11  Geschwister Hofmann 
    ikjjkjhkjhkj Berlin ... 3 .... 2375

www.klingenberg-rejser.dk
58 52 32 00 
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SYNG GOSPEL...!!!

LOPPE-
MARKED

KB-Hallen
Peter Bangs Vej 147

den 19. marts & 20. marts
kl. 10.00 til 17.00

Entré 30 kr.

Book din stade online på:
www.markedsbooking.dk 

Restaurant Jin Jiang
Hundige Strandvej 74   •   2670 Greve (ved campingplads)

Tlf. 43 90 22 77 • www.jin-jiang.dk • Mandag – Torsdag: 13.00-22.00 • Fredag – Søndag: 12.00-22.00

Parkering bagrestauranten

Vi har store lokaler med plads til 170 pers. + legerum - HUSK bordbestilling

40 stk.
Sushi til 2 pers.

SPECIAL TILBUD Sushi og 
kinesisk buffet
Kl. 17.00-21.30

Stor luksusbuffet
Dagens suppe
Kinesisk buffet
Mongolian barbeque
Japansk sushi
Stor salatbar
Frisk frugt
Ta´selv is og kaffe

Dessert
is, frisk frugt, the og kaffe

Søndag-torsdag 98,-
Fredag-lørdag 118,-

Ved min. 4 couv. 
Spiser fødselaren for

Gælder kun buffet og er 
eksl. drikkevarer.
Husk legitimation med 
fødselsdato.

KUN 
Kr.  1,-

Fødselsdag

Ved køb for over 300,- 
GRATIS udbringning. 

Helt selv og få 
10% RABAT.

Bestil mad online

Diner transportable
108,- pr. pers.
min 8. couv.

50%
Rabat

200,-
NU KUN

Nigri: 
4 laks, 2 tun, 2 reje, 
Inside out: 
8 Rainbow, 4 Alaska, 8 stk. 
Crispy ebi
Futo maki: 
4 laks big
Hoso maki: 
8 avokado Børn under 12 år 1/2 PRIS

Norm. pris 414,-
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Greve Guitaristerne, her fotograferet ved en sommerkoncert 

Greve: Greve Museum 
inviterer søndag den 
20. marts kl. 14 til en ef-
termiddag i musikkens 
tegn. Guitarelever fra 
Greve Musikskole vil fyl-
de caféens lokaler med 
akustisk guitarmusik, 
og her vil både blive mu-
lighed for at høre vise-
musik, rock og endda en 
fyrig spansk paso doble.

Eftermiddagens koncert 
sætter fokus på den aku-
stiske guitar. Her vil guita-
relever fra Greve Kommu-

nale Musikskole underholde 
med musik af blandt andre 
den spanske klassiske 
komponist Isaac Albéniz 
og af amerikanske Gavin 
Sutherland med nummeret 
»I’m Sailing«, som Rod Ste-
ward var med til at gøre til 
et verdenskendt hit. Der vil 
også blive spillet både dan-
ske og svenske viser samt 
blues og rockmusik.

Eleverne spiller sammen 
i mindre sammenspilsgrup-
per med navnene String 
Walkers, Heavy Tones og 

Acoustic Dreams, men de 
vil også optræde sammen 
under navnet Greve Guita-
risterne. Her viser elever-
ne, at det er muligt at fi nde 
hinanden musikalsk på 
tværs af niveau og alder. 

De seneste 10 år er gui-
tarorkestre blevet mere og 
mere populære, og det er 
ikke uden grund. Den klas-
siske guitar har enorme 
muligheder hvad angår 
bl.a. klang og repertoire, og 
dette er med til at gøre den 
perfekt til sammenspil. 

Koncertens program bli-
ver således en bred vifte af 
stykker fra henholdsvis det 
klassiske og det rytmiske 
repertoire. Er man interes-
seret i guitarens klanguni-
vers, så er koncerten her en 
god mulighed for at få en 
spændende musikoplevelse.

Koncerten ledes af gui-
tarlærer ved Greve Musik-
skole, Frank Massa, som 
vil præsentere de forskel-
lige elever og deres musik-
stykker for publikum.

Der er fri entré til museet.

Musikalsk eftermiddag 
på Greve Museum
Guitarelever fra Greve Musikskole spiller søndag den 20. marts

”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   
JAZZSCENEN
HVER LØRDAG KL. 13.00

19. marts: 
Hans Ulrik / Lars Jansson Quartet

26. marts: 
Veronica Mortensen Quartet

2. april: 
Jazz Nord Ensemble

´s   

PORTALENS GALLERI
ORD / ORNAMENT

Karin Bjerregaard og Lene Wiklund
Udstillingsperiode: 26. feb. – 27. mar.

25. marts kl. 20.00

BIG FAT SNAKE
Billetpris 250 kr. / 225 kr.

19. marts kl. 20.00

CHRISTIAN
BRØNS 

Aktuel med nyt album

Billetpris 125 kr.

Billetpris 100 kr.

2. april kl. 21.00

SYLVESTER LARSEN
Musikalsk blandingsmisbrug

Billetpris 150 kr. 

16. april kl. 20.00

OUTLANDISH
Billetpris 225 kr.

30. april kl. 20.00

ALLAN OLSEN
Solokoncert

18. marts kl. 20.00

PAUL 
YOUNG 

80’ er ikon på 
Danmarksbesøg

Support: Christel Bæksted
Billetpris 295 kr. Billetpris 50 kr.

20. marts kl. 11.00

SEBASTIAN KLEIN
Billetpris 125 kr.

24. marts kl. 20.00

LE VENT DU NORD

Billetpris 125 kr. / Portalis-rabat

26. marts kl. 20.00

KHANI COLE
Cool storbyjazz fra USA

Billetpris 190 kr.

2. april kl. 20.00

THOMAS HARTMANN
Science Faction

Billetpris 225 kr.

8. april kl. 20.00

MARY BLACK
Irsk verdensstjerne

9. april kl. 20.00

KIRSTEN 
SIGGAARD 

& MARTIN KNUDSEN 
”Bare musikken swinger”

Billetpris 150 kr. / Portalis-rabat

UDSOLGT UDSOLGT

26. marts kl. 20.00

SORT SOL
Billetpris 300 kr. / 275 kr.

31. marts kl. 20.00

TV-2
Billetpris 275 kr.

Support: 
Marie Key

Support: 
Simona Abdallah



TUNE

Mimosevej 41 

150.000/2.995.000
Brt/nt 19.044/15.937
Bolig m2: 165  Grund m2: 714

Kl. 13.30-14.00 
Danbolig Per Johansen 
Tlf. 46 16 32 30 

TUNE

Lundegårdshegnet 108 

Udb./knt 115.000/2.250.000
14.807/12.506Brt/nt

Bolig m2: 112  Grund m2: 352

Kl. 12.00-12.25 
Danbolig Per Johansen 
Tlf. 46 16 32 30 

TUNE

Almuevej 5 

Udb./knt 145.000/2.845.000
18.462/15.871Brt/nt

Bolig m2: 170  Grund m2: 889

Kl. 11.30-12.00 
Lokalbolig Greve 
Tlf. 43 69 12 06 

KARLSLUNDE

Søhøj 307

Udb./knt 100.000/1.995.000
12.830/10.725Brt/nt

Bolig m2: 107  Grund m2: 204

Kl. 10.30-11.00 
Lokalbolig Greve 
Tlf. 43 69 12 06 

SOLRØD STRAND

 Pemavej 1A 

Udb./knt 225.000/4.495.000
28.620/23.835Brt/nt

Bolig m2: 169  Grund m2: 827

Kl. 13.30-14.00 
Lokalbolig Solrød Strand 
Tlf. 56 13 12 06 

SOLRØD STRAND

Skovhegnet 5

Udb./knt 160.000/3.195.000
21.116/17.657Brt/nt

Bolig m2: 160  Grund m2: 781

Kl. 12.45-13.15 
Lokalbolig Solrød Strand 
Tlf. 56 13 12 06 

SOLRØD STRAND

Åvej 21 

Udb./knt 140.000/2.795.000
18.181/15.230Brt/nt

Bolig m2: 145 Grund m2: 985

Kl. 12.00-12.30 
Lokalbolig Solrød Strand 
Tlf. 56 13 12 06 

TUNE

Bondestien 6 

Udb./knt 120.000/2.395.000
15.722/13.472Brt/nt

Bolig m2: 129  Grund m2: 975

Kl. 13.00-13.25 
Danbolig Per Johansen 
Tlf. 46 16 32 30 

TUNE

Plejlstien 10

Udb./knt

Udb./knt

135.000/2.695.000
17.383/14.420Brt/nt

Bolig m2: 115  Grund m2: 823

Kl. 12.30-13.00 
Danbolig Per Johansen 
Tlf. 46 16 32 30 

KØGE

Dybbølvej 1 

Udb./knt 140.000/2.775.000
17.751/14.993Brt/nt

Bolig m2: 152  Grund m2: 902

Kl. 16.00-16.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 56 14 61 22 

KIRKE SÅBY

Hornsherredvej 57 

Udb./knt 135.000/2.645.000
16.523/13.377Brt/nt

Bolig m2: 163  Grund m2: 803

Kl. 15.00-15.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 56 14 61 22 

SOLRØD STRAND

Tjørnholmvej 24 B 

Udb./knt 150.000/2.995.000
18.941/15.925Brt/nt

Bolig m2: 118  Grund m2: 319

Kl. 13.00-13.45 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 56 14 61 22 

HERFØLGE

Elmevej 21 

Udb./knt 150.000/2.995.000
18.766/15.552Brt/nt

Bolig m2: 140  Grund m2: 794

Kl. 14.00-14.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 56 14 61 22 

SOLRØD STRAND

Åtoften 30 

Udb./knt 130.000/2.545.000
16.641/13.902Brt/nt

Bolig m2: 108  Grund m2: 717

Kl. 11.00-11.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 56 14 61 22 

VALLENSBÆK

Vemmetoftevej 10 

Udb./knt 170.000/3.390.000
21.674/17.810Brt/nt

Bolig m2: 141  Grund m2: 800

Kl. 14.00-14.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 54 21 22 

GREVE

Fiskernesvej 1 

Udb./knt 150.000/2.995.000
18.817/15.766Brt/nt

Bolig m2: 107  Grund m2: 394

Kl. 15.30-16.00 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 90 21 22 

GREVE

Marholm 62

Udb./knt 135.000/2.645.000
17.181/14.842Brt/nt

Bolig m2: 201  Grund m2: 815

Kl. 14.00-14.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 90 21 22 

ISHØJ

Gildbrovej 41 2. lejl. 316 

Udb./knt 40.000/770.000
5.598/4.902Brt/nt

Bolig m2: 51  Rum: 2

Kl. 14.30-15.00 
Danbolig Vallensbæk
Tlf. 43 45 60 06 

VALLENSBÆK STRAND

Kolleruplund 67

Udb./knt 95.000/1.850.000
12.665/10.672Brt/nt

Bolig m2: 91  Grund m2: 132

Kl. 13.45-14.15 
Danbolig Vallensbæk
Tlf. 43 45 60 06 

BRØNDBY STRAND

Bækkelunden 129 

Udb./knt 170.000/3.395.000
20.765/17.193Brt/nt

Bolig m2: 138  Grund m2: 607

Kl. 13.00-13.30 
Danbolig Vallensbæk
Tlf. 43 45 60 06 

BRØNDBY STRAND

Sejlmagervej 13 

Udb./knt 155.000/3.095.000
19.556/16.047Brt/nt

Bolig m2: 143  Grund m2: 600

Kl. 12.15-12.45 
Danbolig Vallensbæk
Tlf. 43 45 60 06 

TUNE

Byagerparken 54 

Udb./knt 120.000/2.375.000
15.684/13.315Brt/nt

Bolig m2: 106  Grund m2: 843

Kl. 11.00-11.30 
Danbolig Jim Riel
Tlf. 43 90 00 99 

SOLRØD STRAND

Tingsryds Alle 5 

Udb./knt 135.000/2.695.000
17.626/14.737Brt/nt

Bolig m2: 131  Grund m2: 918

Kl. 12.45-13.15 
Danbolig Jim Riel
Tlf. 56 25 35 35 

GREVE

Hannevej 3 

Udb./knt 190.000/3.750.000
23.622/19.420Brt/nt

Bolig m2: 150  Grund m2: 633

Kl. 12.45-13.15 
Danbolig Jim Riel
Tlf. 43 90 00 99 

GREVE

Olsbækhøj 34 

Udb./knt 160.000/3.195.000
20.172/16.920Brt/nt

Bolig m2: 123  Grund m2: 735

Kl. 13.30-14.00 
Danbolig Jim Riel
Tlf. 43 90 00 99 

GREVE

Blåhusvej 20 

Udb./knt 210.000/4.195.000
26.101/21.600Brt/nt

Bolig m2: 200  Grund m2: 985

Kl. 13.00-13.30 
Danbolig Jim Riel
Tlf. 43 90 00 99 

GREVE

Mølleskovvej 10 

Udb./knt 150.000/2.995.000
19.067/15.531Brt/nt

Bolig m2: 151  Grund m2: 800

Kl. 12.00-12.30 
Danbolig Jim Riel
Tlf. 43 90 00 99 

SOLRØD STRAND

Fyrrevej 18 

Udb./knt 270.000/5.350.000
34.385/28.326Brt/nt

Bolig m2: 202  Grund m2: 985

Kl. 12.00-12.30 
Home Solrød
Tlf. 56 14 38 00 

KARLSLUNDE

Firhøj 35 

Udb./knt 115.000/2.295.000
 14.880/12.426 Brt/nt

Bolig m2: 110  Grund m2: 433

Kl. 13.00-13.20 
Home Greve
Tlf. 43 90 92 00 

SOLRØD STRAND

Koglevej 2B 

Udb./knt 190.000/3.795.000
24.584/20.151Brt/nt

Bolig m2: 157  Grund m2: 524

Kl. 14.00-14.30 
Home Solrød
Tlf. 56 14 38 00 

SOLRØD STRAND

Tulipanmarken 14 

Udb./knt 115.000/2.298.000
15.690/13.513Brt/nt

Bolig m2: 155  Grund m2: 801

Kl. 13.00-13.30 
Home Solrød
Tlf. 56 14 38 00 

KARLSLUNDE

Søhøj 325 

Udb./knt 80.000/1.599.000
10.734/9.209Brt/nt

Bolig m2: 107  Grund m2: 200

Kl. 13.30-13.50 
Home Greve
Tlf. 43 90 92 00 

GREVE

Belsager 34 

Udb./knt 125.000/2.495.000
16.230/13.933Brt/nt

Bolig m2: 165  Grund m2: 750

Kl. 13.30-14.00 
Kjeldskov og Co 
Tlf. 43 90 00 02 

KARLSLUNDE

Markersvænge 1 

Udb./knt 85.000/1.690.000
11.493/10.000Brt/nt

Bolig m2: 123  Grund m2: 725

Kl. 13.00-13.30 
Kjeldskov og Co 
Tlf. 43 90 00 02 

KARLSLUNDE

Højvangen 7 

Udb./knt 130.000/2.595.000
16.433/13.667Brt/nt

Bolig m2: 99  Grund m2: 443

Kl. 12.45-13.15 
Kjeldskov og Co 
Tlf. 43 90 00 02 

SOLRØD STRAND

Møllebjerg 18 

Udb./knt 150.000/2.995.000
19.406/14.853Brt/nt

Bolig m2: 132  Grund m2: 577

Kl. 12.00-12.30 
Kjeldskov og Co 
Tlf. 43 90 00 02 

GREVE

Morbærhegnet 86 

Udb./knt 70.000/1.350.000
9.371/8.051  Brt/nt

Bolig m2: 72  Rum: 3

Kl. 13.00 
EDC Kurt Hansen 
Tlf. 43 90 37 47 

GREVE

Knøsen 55 

Udb./knt 145.000/2.895.000
19.244/16.423Brt/nt

Bolig m2: 133  Grund m2: 740

Kl. 14.00 
EDC Kurt Hansen 
Tlf. 43 90 37 47 

SOLRØD STRAND

Lindevænget 10 

Indskud 145.000/2.895.000
18.999/15.808Boligydelse

Bolig m2: 137  Grund m2: 729

Kl. 14.00 
EDC Kurt Hansen 
Tlf. 56 14 33 07 

SOLRØD STRAND

Åsager 4 

Udb./knt 125.000/2.495.000
16.490/13.999Brt/nt

Bolig m2: 232 Grund m2: 1793

Kl. 15.00 
EDC Kurt Hansen 
Tlf. 56 14 33 07 

BRØNDBY STRAND

Søholtparken 35 

Udb./knt 110.000/2.150.000
13.900/11.634Brt/nt

Bolig m2: 102  Grund m2: 331

Kl. 12.00-13.00 
EDC Hovmand og Larsen 
Tlf. 43 54 42 54 

VALLENSBÆK STRAND

Tranekærvej 7

Udb./knt 185.000/3.675.000
24.025/19.904Brt/nt

Bolig m2: 130  Grund m2: 569

Kl. 12.00-12.30 
EDC Hovmand og Larsen 
Tlf. 43 54 42 54 

GREVE

Løvager 4

Udb./knt 125.000/2.495.000
15.910/13.315Brt/nt

Bolig m2: 123  Grund m2: 754

Kl. 13.00–13.30
Lokalbolig Greve 
Tlf. 43 69 12 06 

GREVE

Blågårdsvænget 20 

Udb./knt 120.000/2.395.000
15.453/13.244Brt/nt

Bolig m2: 133  Grund m2: 823

Kl. 10.30-10.50
Lokalbolig Greve 
Tlf. 43 69 12 06 

Åbne Huse
Søndag d. 20. marts

LANGS SYDKYSTEN

Et udpluk af denne uges åbne huse. Se den også på www.sydkysten.dk med link til de enkelte sager!

Almuevej 5 

Udb./knt 145.000/2.845.000
18.462/15.871Brt/nt

Bolig m2: 170  Grund m2: 889

Kl. 11.30-12.00 
Lokalbolig Greve
Tlf. 43 69 12 06

Søhøj 307

Udb./knt 100.000/1.995.000
12.830/10.725Brt/nt

Bolig m2: 107  Grund m2: 204

Kl. 10.30-11.00 
Lokalbolig Greve
Tlf. 43 69 12 06

SOLRØD STRAND

Pemavej 1A 

Udb./knt 225.000/4.495.000
28.620/23.835Brt/nt

Bolig m2: 169  Grund m2: 827

Kl. 13.30-14.00 
Lokalbolig Solrød Strand
Tlf. 56 13 12 06

SOLRØD STRAND

Skovhegnet 5

Udb./knt 160.000/3.195.000
21.116/17.657Brt/nt

Bolig m2: 160  Grund m2: 781

Kl. 12.45-13.15 
Lokalbolig Solrød Strand
Tlf. 56 13 12 06 

SOLRØD STRAND

Åvej 21

Udb./knt 140.000/2.795.000
18.181/15.230Brt/nt

Bolig m2: 145 Grund m2: 985

Kl. 12.00-12.30 
Lokalbolig Solrød Strand 
Tlf. 56 13 12 06

Plejlstien 10

Udb./knt 135.000/2.695.000
17.383/14.420Brt/nt

Bolig m2: 115  Grund m2: 823

Kl. 12.30-13.00 
Danbolig Per Johansen
Tlf. 46 16 32 30 


