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- en del af familien

Vallensbæk: Vallensbæk 
Kommune siger farvel 
til medarbejdere for at 
ruste sig til fremtiden. 

Torsdag blev medarbej-
derne i Vallensbæk Kom-
mune oplyst om, at der ry-
ger i alt 25 ansatte i løbet 
af det kommende år og i tre 
overslags år. Det sker som 
led i den store sparerunde, 
som har været nødvendig i 
Vallensbæk, hvor der i bud-
gettet for 2012 skal spares 
13,7 millioner kroner. 

- Vi vil forsøge at fi nde af-
skedigelserne via naturlig 
afgang eller ved at forsøge 
at fl ytte folk over i ledige 
stillinger i det omfang, at 
det kan lade sig gøre, for-
tæller Vallensbæks borg-
mester Henrik Rasmussen 
(K), der gennem sine man-
ge år i kommunalpolitik 
ikke har været med til at 
skulle lave så store bespa-
relser, som tilfældet er for 
det kommende års budget. 

Blandt nogle af dem, der 
ryger i kommunen er nogle 
kontraktansatte, som dog 
fuldfører deres kontrakter. 
Der sker fl est afskedigelser 
i administration på kom-
munens rådhus, men ellers 
er der en jævn fordeling af 
afskedigelser over hele li-
nien.

- Det er vigtigt at syn-
liggøre, at vi har været så 
mange områder igennem 
for at se, hvor vi kan opti-
mere. Folk får en hurtig af-
klaring, og det er ikke for-
di, der ikke er brug for dem, 
men det er for at få den øko-
nomiske kabale til at gå op, 
siger Henrik Rasmussen 
om afskedigelserne. 

- Det er ikke behageligt 
for dem, det går udover. 
Men vi skal også tage vare 
på dem, der er tilbage, så vi 
fortsat har en sund perso-
nalepolitik, siger Henrik 
Rasmussen. 

jm

25 fyres i 
Vallensbæk
Vallensbæk sparer

Greve: 42-årige Maiken 
Andreasen er en særde-
les aktiv kvinde, selv om 
hun sidder i kørestol.

Mandag fi k hun tildelt 
Greve Kommunes Frivil-
lighedspris 2011. De frem-
mødte i en fyldt glassal på 

Greve Strandkro var pri-
mært seniorer, men at det 
var et populært valg, vid-
nede den store applaus om.

Maiken Andreasen, der 
modtog 10.000 kroner, er en 
del af Gigtforeningen, sid-
der i Handicaprådet i Greve 

Kommune og underviser i 
»Lær at leve med kroniske 
smerter« og »Lær at tackle 
kronisk sygdom« , som pri-
mært er for ældre.

vby
Side 4

Ildsjæl i Greve 
hædret
Frivillighedspris til en kvinde, der gør en forskel

Maiken Andreasen modtog under stor applaus Greve Kommunes Frivillighedspris 2011 af 
formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Kai O. Svensson (SF). Foto: Thomas Olsen.

Greve: Askerød er ikke 
længere en ghetto. Det 
viser tal fra Socialmi-
nisteriet. Tallene er dog 
lidt gamle, mener Gre-
ves borgmester.

Side 6 

Slettet fra 
ghetto-liste

Greve: Seks drenge i 
alderen 12-13 år har på 
Greve Brandstation som 
de første her i landet 
gennemført uddannel-
sen som såkaldte ild-
fl uer.

Side 7

Landets 
første 
ildfl uer

Solrød: Heldet var ikke 
med badminton spil-
lerne fra Solrød, da de 
tirsdag aften tog imod 
Lillerød. 

Side 9

Nederlag 
til Solrød

Høreklin n nikkekkennen
i Gre eeveveve

Håndværkerv nget 15rvænæng

10-års jubilæum

Ring og hør nærmere

Høreklinikken i Greve fejrer dette 
efterår 10-års jubilæum! 
Benyt et af vores jubilæumstilbud 
og få mere kvalitet for dit 
tilskud.

tlf. 43 69 23 68

Typisk Suzuki: Her gælder det ikke 
om at komme først, men længst
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Konkurrence: Kom og prøv hvor langt du kan køre i den ny Splash 1.0 og vind den
Ny Splash 1.0 fra kun kr. 109.990. Op til 20,8 km/l og kun kr. 260 i halvårlig ejerafgift.

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.dkwww.olemathiesenbiler.dk

Åbningstider: 
Man-fre 9.00-17.30 
Lør-søn 11.00-15.00

Telefontider:
Hverdage kl. 9 - 17

Åbningstider i butikken:
Mandag og onsdag kl. 16.00 - 19.00
Tirsdag og torsdag   kl. 9.00 - 12.00

Derudover åbner vi gerne for dig efter aftale!
Greve Landevej 110 • 2670 Greve • Tlf. 4340 4244 

www.gardial.dk

Professionelle
gardinløsninger tilpasset gardinløsninger tilpasset 
dit hjem!dit hjem!

Åbningstider: Mandag: Lukket  •  Tirsdag-fredag: 12.00-17.30  • Lørdag-søndag: 10.00-14.00

Mosede Strandvej 4 • Tlf. 29 85 33 10
Home Sweet Home

Stort udvalg i værtindegaver

50,-F.eks.
Italienske 
duftsæber
250 gr.

Pr. stk.

Boligen ude & inde side 11-15 Motor side 10 Tjek Pulsen side 22-23 www.sydkysten.dk - hele døgnet
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Ishøj: Tirsdag morgen blev 
en patrulje fra Ishøj Lokal-
politi sendt til Strandgård-

skolen, hvor der var blevet 
fundet et opbrudt penge-
skab ved bunden af en trap-
penedgang. 

Pengeskabet på 1,5 gange 

0,5 meter var tomt. Politiet 
har nu sendt det til test for 
eventuelle spor for at fi nde 
ud af, hvor det kan stamme 
fra. 

Fandt pengeskab

 Æbler - pærer - blommer - hasselnødder 
sælges direkte fra frugtplantagen.

Hver weekend er der 
pluk-selv i frugtplantagen.

Åben hver dag fra kl. 09.00 - 17.00

Frugtplantagen Askhavegaard
Askhavevej 1

Hastrup - 4621 Gadstrup tlf 46139993
(du fi nder plantagen midt imellem Karlslunde-Solrød-Tune-Havdrup)

Salg af frugt fra Askhavegaard

op
tik
er
en

Briller
Kontaktlinser

Runa Hammer
Annie Vestergaard

Olsbæk Strandvej 33

43 90 04 46
optikeren@mail.dk

www.optikeren-hundige.dk

PRØV HEALING!
- uden honorar

 Det skal ikke forstås - men mærkes!

Skeptisk? Kom alligevel

LØRDAG DEN 15. OKTOBER
KL.9.00-13.00
(ingen tidsbestilling)

Naturterapeut og healer

H.H. Gregers-Høegh
Exam. zone- og vacuumterapeut

Brogade 26 - Køge - 56 66 29 30

HOVEDPINE ∙ URO ∙ NERVØSITET ∙ SMERTER ∙ HOVEDPINE
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Sydkysten: De blæste 
både på fartgrænsen og 
de vejarbejdere, som gik 
på stedet. Københavns 
Vestegns Politi varsler 
fl ere fartmålinger sam-
me sted de kommende 
dage.

Københavns Vestegns 
Politis fartkamera havde 

tirsdag travlt ved Køge 
Bugt Motorvejens afkørsel 
25 (Vallensbæk Syd). Her 
er vejarbejde med snævre 
vognbaner, som svinger 
– og derfor er hastighedsbe-
grænsningen sat ned til 70 
km/t. Mellem klokken 9 og 
13 målte en ATK-vogn ikke 
mindre end 1.066 bilister i 

for høj fart gennem vejar-
bejdszonen. De kan nu se 
frem til en klækkelig bøde. 
225 vil desuden få et klip i 
kørekortet, fordi de kørte 
mere end 30 procent for 
hurtigt. Mens 16 overskred 
70 km-begrænsningen med 
over 60 procent og står nu 
til en betinget frakendelse 

af kørekortet. En enkelt 
blev målt til 137 km/t og så-
ledes tæt på en 100 procents 
overskridelse og dermed 
en ubetinget frakendelse. 
Det  fortæller Københavns 
Vestegns Politi.

Flere fartkontroller
- Det er foruroligende, at 

så mange ser stort på far-
ten et sted, hvor der går 
vejarbejdere, siger leder i 
færdselssektionen Thomas 
Jørgensen, der varsler fl e-
re fartmålinger ved Køge 
Bugt Motorvejens vejarbej-
der i de kommende dage. 

jm

Trafi k kontrol gav 1.066 
fartbøder på fi re timer
På kun fi re timer blev over tusind bilister blitzet af Automatisk Trafi k Kontrol 
på Køge Bugt Motorvejen. 

Greve: Midt- og Vestsjæl-
lands Politi kom man-
dag med efterlysninger 
af personer fra Greve. 

 Mandag eftermiddag 
efterlyste politiet både en 
67-årig kvinde og to 13-14 
årige drenge. Mandag ef-
termiddag klokken 15.20 

fi k politiet besked fra et 
plejecenter om, at den 67-
årige befandt sig der og var 
i god behold. Ifølge Midt- og 
Vestsjællands Politi havde 
man en formodning om, at 
kvinden evetuelt opholdt 
sig Valby, der er dog ikke 
nogen oplysninger om, i 

hvilken by den 67-årige 
kvinde befandt sig i, da hun 
blev fundet. Kvinden havde 
været væk fra sin bopæl i 
Greve siden 28. september, 
men blev fundet igen 3. ok-
tober.

Samme mandag aften 
omkring klokken 19.00 fi k 

politiet besked om, at de 
to 13-14 årige drenge, der 
blev efterlyst mandag ef-
termiddag var fundet i god 
behold. 

Drengenes familier have 
ikke set de to teenage dren-
ge siden lørdag den 1. okto-
ber, men det viste sig, at de 

to drenge opholdt sig i Alle-
rød og havde selv kontaktet 
deres familier. 

Det fortæller Midt- og 
Vestsjællands Politi. 

jm

Efterlyste Greve-borgere fundet
Politiet afblæser eftersøgninger

Ishøj: En patrulje obser-
verede tirsdag aften en 
usikkert kørende sort mo-
torcykel af mærket Honda. 
Da betjentene fi k standset 
det to-hjulede køretøj ved 

Taastrup Valbyvej og Ishøj 
Stationsvej, viste det sig, 
at manden kunne være på-
virket, og en alkometertest 
viste da også en promille 
på 1,36. Manden, der er fra 

Brøndby og født i 1953, blev 
anholdt og taget med på 
stationen til en blodprøve.

vby

Spritkørsel på to hjul
Ishøj: Tirsdag formid-
dag var en butiksdetek-
tiv vaks, da en kunde 
gik gennem kassen uden 
at betale for en række 
varer. Da politiet nåede 
frem til Bauhaus, hvor 
episoden fandt sted, 

nægtede den 34-årige 
mand dog at have stjå-
let noget, selv om han 
var blevet taget på fersk 
gerning, oplyser politiet. 
Manden kan nu vente et 
retsligt efterspil. 

vby

Nægtede 
butikstyveri

Ishøj: Beboerne i en 
bebyggelse på Solhøjvej 
i Torslunde var tirsdag 
så uheldige at komme 
hjem til et hus, der var 
blevet begået indbrud i. 
Fra stedet var der blevet 

stjålet en fl adskærm, en 
harddisk og sandsynlig-
vis en bærbar computer 
til en samlet værdi af 
11.000 kroner.

vby

Tog fl adskærmen

Greve: Ifølge Midt- og Vest-
sjællands Politi blev en 39-
årig mand fra Greve tirsdag 
aften klokken 21.55 anholdt 
og sigtet for spirituskørsel. 
Den 39-årige kørte i bil på 
Hundige Strandvej, da han 

blev stoppet. Politiet skøn-
nede, at den 39-årige var 
påvirket af spiritus og fi k 
derfor udtaget en blodprøve 
og løsladt efter afhøring.

jm

Spritkørsel i 
Hundige



Per Johansen
danbolig Per Johansen BoligCenter A/S

Jim Riel
danbolig Jim Riel A/S

Claus Rasmussen
danbolig Emkjær & Rasmussen

Er det svært at sælge boliger i øjeblikket? Det kommer an på, hvordan man ser på det. I danbolig er vi selvstændige mæglere, 

som har erfaring nok til at vide, at boligmarkedet går op og ned. Og at det er et spørgsmål om at kunne sit håndværk til bunds, 

for at dit boligsalg skrider planmæssigt frem. Det vil vi gerne fortælle mere om. Giver du en kop kaff e?

Er boligmarkedet 
gået i stå?

“

“Så er der brug 
for en mægler, 
der ikke er det

Jim Riel · Statsaut. ejd.mægl. · MDE · Tlf. 43 900 099 · greve@danbolig.dk

Per Johansen · Statsaut. ejd.mægl. · MDE · Tlf. 46 163 230 · tune@danbolig.dk

Emkjær & Rasmussen · Statsaut. ejd.mægl. & valuar · MDE · Tlf. 43 456 006 · vallensbaek@danbolig.dk
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Greve: Efter at have un-
derholdt Greveborgerne 
i mere end 25 år, lukker 

Niki Film ned for aktivi-
teterne med is og fi lmud-
lejning, ved udgangen af 

oktober måned.
Butikken ligger altså fort-

sat på Greve Strandvej 10, 
og det vil trods lukningen 
være muligt at fi nde pre-
mierefi lm på hylderne hver 
tirsdag frem til og med den 
30. oktober. Personalet tak-
ker for et godt samarbejde, 
og gør ved samme lejlighed 
opmærksom på, at oversky-
dende klip fra rabatkort 
kan refunderes i uge 43. 
Efter en kort klargørings-
periode rykker en ny butik 
ind; det bliver Home Sweet 
Home, der sælger boligtil-
behør og gaver til både børn 
og voksne. vby

Nyt om navne

Greve: Hele glassalen 
på Greve Strandkro var 
fyldt, da der i mandags 
var uddeling af den år-
lige frivillighedspris i 
Greve Kommune. 

De fremmødte var pri-
mært seniorer, men vinder 
af den anerkendende pris 
blev i 2011 den kun 42-
årige Maiken Andreasen. 
Social- og Sundhedsudval-
get i Greve havde modtaget 
omkring 20 bud på, hvem 
der kunne være den rigtige 
vinder. 

- Igen i år har udvalget 
modtaget mange indstillin-
ger med folk, der har gjort 
sig fortjent til at få prisen. 
I år er der mange vindere, 
men I kan ikke alle sam-
men få en pris, sagde Kai 
O. Svensson (SF), der er 
formand for Social- og 
Sundhedsudvalget i Greve 
Kommune. 

Stort gå-på-mod
Der var modtaget indstil-
linger på næsten alle om-
råder, og han havde stor 
ros, til alle de frivillige, der 
yder en stor indsats. Men 

en skilte sig alligevel ud i 
bunken.

- Vores vinder gør en 
forskel for rigtig mange 
mennesker og har hjulpet 
mange til et bedre liv. Hun 
tager ansvar og er engage-
ret i handicaprådet, hvor 
hun er med til at gøre op-
mærksom på stort og småt. 
Hun er fuld af gå-på-mod 
og altid i godt humør, hvil-
ket smitter af på hendes 
omgivelser, fastslog Kai O. 
Svensson, inden han afslø-
rede, at årets vinder blev 
Maiken Andreasen. 

Det var tydeligvis en po-
pulær beslutning blandt de 
mange fremmødte.

- Men vi var alle sammen 
ret hurtigt enige om, at det 
skulle være hende. Jeg ken-
der hende fra tidligere, og 
hun er bare sådan en stærk 
person. Det kan man godt 
se, sagde Kai O. Svensson 
kort efter overrækkelsen.

Egne erfaringer
Som beskrevet er Mai-
ken Frederiksen en aktiv 
kvinde, selv om hun sidder 
i kørestol. Hun er en del 

af Gigtforeningen, sidder 
i Handicaprådet i Greve 
Kommune, og endelig un-
derviser hun i »Lær at leve 
med kroniske smerter« og 

»Lær at tackle kronisk syg-
dom«, som primært er for 
ældre.

- Jeg gør det, fordi jeg sy-
nes, det er spændende. Det 

er rart at komme ud og give 
lidt, siger hun.

Maiken Andreasen er el-
lers tilfl ytter til Greve, som 
hun kom til fra Færøerne i 

1993. Hun var dog meget i 
Danmark, for hun lider af 
invaliderende leddegigt, 
men alligevel har hun væ-
ret aktiv i omkring fem år.

- Jeg synes selv, at jeg 
bidrager med en rimelig er-
faring og måske gode råd. 
Så er det vigtigt med gå-
på-mod i undervisningen 
af andre, der også har en 
kronisk sygdom, siger hun 
og fortsætter:

- Jeg havde på forhånd 
fået at vide, at jeg ville få 
prisen. I starten syntes jeg, 
at det var lidt overvælden-
de, men jo længere tid der 
gik, jo gladere blev jeg for 
anerkendelsen.

Med prisen følger 10.000 
kroner, som kan bruges på 
lige det, hun har lyst til. 
Om det skal være en ny 
computer, en weekendtur 
eller noget mere praktisk, 
er hun ikke helt sikker på 
endnu.

- Der er heldigvis masser 
af muligheder, griner hun.

Maiken Andreasen bor i 
Greve med sin mand og de-
res to børn.

vby

Frivillighedspris til ildsjæl i Greve
Maiken Andreasen modtog Greve Kommunes Frivillighedspris 2011

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Kai O. Svensson (SF), uddelte under stor ap-
plaus Greve Kommunes Frivillighedspris  til Maiken Andreasen og fremhævede, at hun gør 
en forskel for rigtig mange mennesker og har hjulpet mange til et bedre liv. Foto: Thomas 
Olsen. 

Niki fi lm takker af efter 25 år
Slut med is og fi lmudlejning

Solrød: Solrød Dyreklinik 
har pr. 1. august ansat dyr-
læge Anne Birgit Brummer. 
Hun har været dyrlæge i 
otte år og kommer fra en 
stilling på Kongelundens 
Dyreklinik. 

Ny dyrlæge

Anne Birgit Brummer.

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

Begravelsesforretning

 43 54 13 64 

Bisættelse fra 12.500,- incl. moms 
ekskl. kremering og gravsted 
www.ellekjaerbegravelse.dk

Vallensbæk Stationstorv 27 
2665 Vallensbæk Strand 

 

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

Deres lokale bedemand:
Greve • Karlslunde • Tune

Marie� e
Jørgensen

Steen
Jørgensen

Søren
Schwartzkopf

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

NÆRVÆR
OMSORG   
RESPEKT

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

Lad trygt os hjælpe.
Topplacering i pristesten 
af Forbrugerbladet Tænk 

(taenk.dk)

www.dinlokalebedemand.dk
Tlf. 56 65 13 14

Kim MithiofElsebeth Mithiof

Min elskede mand,
vores far, morfar, farfar og svigerfar

Jørgen Spang
født den 2. juli 1943

er stille sovet ind den 3. oktober 2011

Ester og familien
Begravelsen finder sted i Ishøj Kirke

tirsdag den 11. oktober kl. 11.00

Grethe Børup
* 7. december 1919    † 4. oktober 2011

er sovet stille ind

Familien

Bisættelsen finder sted fra Greve Kirke
tirsdag den 11. oktober kl. 11.00
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Løse proteser og manglende 
tænder hører fortiden til. 
Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet. 
Vi afholder løbende gratis informationsmøder 
med uddeling af gavekort til en implantatundersøgelse 
og digital røntgenoptagelse.

Gratis Info-møde 

Tirsdag, den 11-10 

kl. 19.00-21.00

Ring nu

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

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

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

Sted
H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.

1879 Frederiksberg C
www.forumtand.dk

Tilmelding
Ring 38 344222 

mail@forumtand.dk

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

Åbent: Lørdag 10-15 • Søndag 10-16 • Mandag 13-18

ÆGTEÆGTE
TÆPPERTÆPPER
TIL ENGROSPRISERTIL ENGROSPRISER

d.v.s. 

CA. 1/2 BUTIKSPRIS

F.eks

Kashmir Super
Str. 170x240 cm 

Butikspris 12.800,- 
Vor
engropris  5.995,5.995,--        

Kvalitetstæpper med ca. 200.000 kn,
 knyttet med uld fra New Zeeland,
  der ikke fnugger og er meget
   smudsafvisende og nemme at støvsuge.

Kære kunder,

Vi skal til LONDON 
fredag d. 14. okt. og lørdag d. 15. okt. 
for at hente ny inspiration til dig og dit hår. 

Disse 2 dage er 
salonen LUKKET!
Vi er tilbage tirsdag d. 18. okt. med alt det nye 
indenfor trends, frisurer og farver. Bestil allerede tid idag, 

hvis du vil være med på det NYESTE...
Vi fører 

ICON HairSpa, som satser 
bl.a. på grønne, økologiske 
og miljørigtige produkter 
uden parabener. 

GOLD - Inspireret af det 
bedste fra naturens dufte, 
farver og strukturer.
Køb det hos os!

You2frisør

Gl. KøgeLandevej 818
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 43 530 530Gælder kun Hundige Strandvej 190 • Greve

er købmand
kommen

Købmand Daniel Corinth-Hansen

Mandag - fredag 8-20 • Lørdag 8-18 • Søndag8-18
Tilbuddene gælder så længe lager haves.

Pågen 
kanelgifl er
260 gr.
SPAR 7,15

Vi byder velkommen til vores nye medarbejder 
og souschef Mads Nersting med 
følgende tilbud:

6.-
Under 

1/2 pris

Mandag-fredag 9-20 • Lørdag 8-18 • Søndag 10-18
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Greve: Mandag modtog 
Greve kommune et brev 

fra Socialministeriet 
med nyheden om, at det 

landskendte boligkvar-
ter Askerød ikke længe-

re er en ghetto. Det er en 
nyhed, der skaber glæde 
med forbehold på borg-
mesterkontoret. 

- Det er dejligt, at vi nu 
ikke længere kan kalde 
Askerød for en ghetto. Men 
det er lidt gamle tal, som 
den nye status er baseret 
på, så jeg ved ikke om vi 
kommer på listen igen næ-
ste år. Det tror jeg ikke vi 
gør dog, siger borgmester i 
Greve Hans Barlach (K).

Askerød har længe ligget 
på vippen til at ryge ud af 
ghettolisten. Socialministe-
riet har defi neret tre krite-
rier, der gør, at et kvarter 
kan kaldes ghetto: Antallet 
af af indvandrere og efter-
kommere fra ikke-vestlige 
lande skal være over 50 
pct., antallet af beboere i 
alderen 18-64 år uden for 
arbejdsmarkedet skal være 
over 40 pct. og antallet af 
dømte straffeloven skal 
være over 270 personer pr. 
10.000 indbyggere. Det er 
ved sidstnævnte, Askerød 
nu har mindsket antallet, 
der er faldet fra 294 til 254, 
og dermed ikke opfylder to 
af de tre krav længere. 

Beboerformanden 
er skuffet
Glæden er dog ikke lige så 
stor hos beboerformand 
Jørgen Fahlgreen. Han 
mener ikke at tallene er 
dækkene for virkeligheden 
i kvarteret. Han har på det 
seneste oplevet fl ere ind-
brud i Askerøds klubber 
og institutioner og vurde-
rer, at det er en manglende 
indsats, der betyder, at der 
ikke har været domme nok 
til de mange kriminelle i 
kvarteret. 

- Politiet gør ikke deres 
arbejde godt nok. Der er 
stadigvæk for mange kri-

minelle i kvarteret, siger 
Jørgen Fahlgreen til P4 Kø-
benhavn.

Den kritik forstår politiet 
ikke. De har konstateret, 
at der har været et kraftigt 
fald i antallet af anmeldel-
ser i Askerød:

- Så på den baggrund for-
står jeg ham ikke. Der er 
mindre kriminalitet, selv 
om der selvfølgelig er nogle 
unge, der laver ballade. 
Men det er intet i forhold til, 
hvad det har været, fastslår 
Steen Skovgaard fra Midt- 
og Vestsjællands politi til 
P4 København.

Ghettopenge i fare
Gennem lang tid har der 
ellers været fokus på ud-
fordringerne i kvarteret, og 
derfor har det været vigtigt 
med en indsats i området, 
fastslår Hans Barlach. Da 
Askerød først kom på Re-
geringens ghettoliste sidste 

år, var borgmesteren da 
også irriteret over stemp-
let, for der var allerede en 
større indsats i gang for 
at mindske kriminaliteten 
i kvarteret, der i perioder 
har været ganske synlig. 
Dog betød regeringens 
ghettostempel også, at der 
ville komme en pose penge 
fra en ghettopulje til Aske-
rød fra staten. De penge er 
nu usikre.

- Vi har ikke kunnet få 
svar på, om pengene for-
svinder. Men jeg tror det 
ikke, siger Hans Barlach og 
fortsætter:

- Der blev lavet en fem-
årsplan for Askerød, og det 
er fantastisk, at vi allerede 
efter et år er røget af listen. 
Men fordi tallene er baseret 
på gamle tal, fortsætter vi 
vores indsats, fastslår borg-
mesteren.

Askerød er i øjeblikket i 
gang med en større ombyg-
ning, der blandt andet om-
fatter nedrivning af byg-
ninger for at skabe mere 
luft i kvarteret. 

vby

 

Hvidsværmervej 161 • 2610 Rødovre • 44 50 70 00 • info@bjflyt.dk • www.bjflyt.dk

Professionel flytning reddede kaotisk boligsituation 

Flytning er en tillidssag
I mere end 50 år har vi sat en ære i at passe på vores kunders
ejendele og tilbyde gnidningsfrie, effektive flytninger

• Liebhaver-, luksus-, individuel- og 
økonomiflytning

• Tilbud på baggrund af vurdering
• Planlægning af flytningen
• Pakning, emballering og mærkning
• Handyman før og efter flytning 
• Placering/udpakning i ny bolig 
• Opbevaring på lagerhotel 
• Landsdækkende flytning samt 

England og Benelux-landene

M. Jørgensen og D. Bagger måtte, på grund af problemer med en 
ny lejlighed, flytte 3 gange i løbet af blot 1½ år. Takket være Brdr. 
Jensen Møbeltransport foregik flytningerne perfekt og skadefrit 
– hver gang. Læs mere på www.bjflyt.dk

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
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. 16.00-17.00
Henv. på mail:
sdh@hvejendom.dk

HV EJENDOMS
ADMINISTRATION
JERNBANEGADE 6, 2. SAL,

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

NYT
- På Fortet…

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

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

Nyt menukort 

d. 13. oktober!

 Hold øje med 

vores hjemmeside

Fra 12. oktober kører vi HVER onsdag:
Månedens ret ad libitum

Onsdagsmenu i oktober
Gammeldags Flæskesteg, 
serveret med kartofl er, rødkål & skysauce. 
       

Kr. 149,-  Ad libitum

Udover gammeldags fl æskesteg kan vi 
tilbyde følgende retter denne dag:

Stjerneskud
     Kr. 128,-
Fortets burger  
(okse/kyllingefi let)
     Kr. 128,-
Samt børneretter & desserter fra aftenkortet
 

 Tirsdags Plankebøf  m/duchess & grilltomat
Serveres med bearnaise 
el. kryddersmør.   
     Kr. 148,-

Nyhed

Nyhed

Nye åbningstider: Søndag aften og mandagen lukket fra oktober - marts  Mulighed for særåbent ved arrangementer, kontakt os venligst.

Se månedens onsdagsmenuer på vores hjemmeside

Askerød slettet fra ghetto-liste 
Nye tal fra Socialministeriet har indtil videre slettet Askerøds offi cielle status som   ghetto-
kvarter

Askerød er ikke længere en ghetto, fastslår Socialministeriet. 
Arkivfoto: Elmer Madsen.
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Greve: Greve Brandvæ-
sen har i samarbejde 
med Gadeteamet i Greve 
Kommune som de første 
her i landet gennemført 
uddannelsen af de så-
kaldte »ildfl uer« - en for-
løber for uddannelsen 
til brandkadet. 

Det første hold Ildfl uer er 
seks drenge i alderen 12 til 
13 år, som i en uge skiftede 

undervisningen i skolen ud 
med et praktikophold ved 
Greve Brandstation for at 
prøve kræfter med arbej-
det som brandmand. Under 
opholdet på brandstationen 
gennemgik de seks en ud-
dannelse inden for brandbe-
kæmpelse, brandsikkerhed 
i hjemmet og førstehjælp.  

Forløbet gik over al for-
ventning og drengene var 

hurtige til at tilegne sig 
brandmandens værdier og 
normer og indgå i et samar-
bejde med andre drenge.

- De unge drenge har vist 
stort mod og vilje gennem 
hele ugen, og på trods af at 
de kommer fra tre forskellige 
skoler her i kommunen, har 
de formået at arbejde sam-
men som et team, og det er en 
afgørende værdi som brand-

mand, siger beredskabsin-
spektør Torben Bang-Chri-
stensen og fortsætter. 

- Med det engagement de 
unge har vist her, håber vi 
på at se dem igen i Greve 
Ungdomsbrandvæsen eller 
som brandkadetter om et 
par år.  

Projektet som er gennem-
ført ved hjælp af satspulje-
midler fra Socialministe-
riet blev afsluttet med en 
fl ot opvisning for forældre 
og repræsentanter fra de 
involverede skoler. Uddan-
nelsen til ildfl ue skal gøre 
de unge til rollemodeller 

for andre unge for på den 
måde at forebygge brande 
og brandkriminalitet.

Næste uddannelsesforløb 
ved Greve Brandvæsen er 
uddannelsen til brandka-
det, som starter i uge 43 og 
varer otte uger.

Produktionsskolen er et tilbud til 
unge under 25 år, som ikke
umiddelbart er klar til at gå i
gang med en ungdomsuddan-
else, eller som er gået i stå, og
har svært ved at komme videre.

Start med det samme 
Hvis du går og laver ingenting, 
kan du starte med det samme.
Undervisningen er gratis, og du
får skoleydelse, når du er på
skolen.

Uddannelse og arbejde
Undervisningen foregår på
skolens værksteder. Du lærer
mens du løser praktiske arbejds-
opgaver.

Afdelingen i Greve tilbyder
- Grønt og anlægsgartner
- Bygge og anlæg
- IT, pc, systemer og support
- Kontor og reception
- Køkken og restaurant
- Musik, samspil og sang
- Pædagog og naturlegeplads
- Sundhed, kost og motion
- Event og kultur
- Ejendomsservice
- Hotel og Fritid

Afdelingen i Taastrup tilbyder
- Krop og Stil, og sund livsstil.
- Medie, Web, foto og grafisk.
- IT, pc, systemer og support.
- Service og Idræt.
- Ide og butik, salg og service

På værkstederne kan du finde ud
af, hvad du vil og kan.
Praktikophold og vejledning
indgår i undervisningen. Skolen 
hjælper dig med at lægge en
plan, så du kan komme videre.

Vil du vide mere
Kig ind på skolens hjemmeside,
få vores pjece tilsendt eller ring
og aftal et besøg.

Begge afdelinger ligge tæt ved
offentlige transportmuligheder

Hurtigbus 600S kører lige til 
døren til afd. i Greve.
Taastrup S-togs station ligger lige
ved siden af afd. i Taastrup.

Telefon 46 15 43 15. Info@produktionsskole.dk. www.produktionsskole.dk

Afd. Greve Afd. Taastrup
Grevevej 20 Selsmosevej 2,øst,3.sal
2670 Greve        2630 Taastrup

Ung og uden uddannelse?

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

Mød os på
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

Ishøj
-Vestegnens 

uddannelsesby

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

1

Se job på
ishoj.dk/job

Ishøj Kultur Café uge 41

Arrangementer
11. oktober kl. 20 – pris 150 kr.+ gebyr
Koncert med Bryan Rice Trio
14.oktober kl. 14.00-18.00 
– pris 75/60 kr. + gebyr
Senior Café med dans – gæstesolist Jan Hertz
16. oktober kl. 13.00 – entré
Jazz med Summertime

Biografen
Til og med 12. oktober
Ronal – Barbaren (3D) kl. 18.30
Far til fire – tilbage til naturen kl. 16.00
Heartbreaker kl. 16.30 og 19.00
Fra 13. oktober
Peter Plys på nye eventyr i Hundredemeterskoven 
kl. 16.00
Far til fire – tilbage til naturen kl. 17.30 
– lørdag også kl. 14.00
Kvinderne på sjette sal kl. 16.30 og 19.00 
– lørdag også kl. 14.00
Klassefesten kl. 19.15

Kunstudstilling
John Christensen udstiller malerier indtil 28/10.

Ishøj Kultur Café, Ishøj Østergade 28, Ishøj By Center, 
telefon 43 54 55 11  kl. 10.00 – 20.00. Billetter til såvel 
biograf som koncerter og teater kan købes ved personlig 
henvendelse eller via www.kulturcafe.dk  

Gratis kickstart med PR-kursus

Tirsdag den 25. oktober, kl. 15.30 – 17.30
Erhvervsrådet i Høje-Taastrup. 

Erik Husfeldtsvej 2A, 2630 Taastrup

Efter kurset ved du, hvordan medierne definerer en 
god historie, og hvordan du skal vinkle dit budskab 
og tage kontakt til journalisterne.

Se mere på www.ishoj.dk/erhverv  

Tilmelding nødvendig til Anja Vorm Andersen på 
ava@ishoj.dk eller telefon 43 57 72 08. Oplys 
navn, adresse, branche og e-mail. 

Praktisk hjælp til iværksættere

Det sker i den kommende tid 

Gratis gaveposer
8. oktober kl. 11-13, Biblioteksbutikken

Sund baby uden 
kemi - med Lene 
Midtgaard
11. oktober kl. 10-12, 
Ishøj Kultur Café

Inspirationsaften om 
fremtiden og frivillige 
13. oktober kl. 19.00, 
Ishøj Bibliotek

Birgithe Kosovic om 
”Det dobbelte land” 
26. oktober kl. 19.30, 
Ishøj Kultur Café

Ishøj Bibliotek holder til i Biblioteksbutikken, Ishøj 
Vestergade 10, Ishøj Bycenter, indtil Ishøj Bibliotek 
igen åbner på Bibliotekstorvet. Tlf.: 43 57 71 71. 
Åbningstid: Mandag-torsdag: 10.00-19.00, fredag: 
10:00-17:00 og lørdag: 10.00-15.00. 
www.ishojbib.dk.

Ishøj Bibliotek

Ekstraordinært byrådsmøde – 2. behandling af 
budgettet, tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 18.00 
i Byrådssalen, etage 2, Ishøj Store Torv 20.

Dagsordenen for mødet kan ses på kommunens 
hjemmeside under ”Politik og Demokrati”. Dags-
ordenen ligger også fremme i Informationen og 
Borgerservice på Rådhuset, på Ishøj Bibliotek fra 
fredag den 7.oktober 2011.

På det ekstraordinære byrådsmøde kan der ikke 
stilles spørgsmål til byrådet.

Ekstraordinært byrådsmøde 
tirsdag den 11. oktober 2011

Skoleelever fi k sjov ilddåb på brandstation
En uges praktikophold på Greve Brandstation for seks drenge var en succes

Her er de seks elever i alderen 12-13 år, der nu kan kalde som nu kan kalde sig for ildfl uer.
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Tennis: Bølgerne har 
gået meget højt i Greve, 
hvor der er kommet helt 
ny ledelse.

En række medlemmer 
havde fået indkaldt til en 
ekstraordinær generalfor-
samling primært i protest 
mod udgifterne til klub-
bens junior elitearbejde. 

Greve har søgt nytænk-
ning ved at indgå i et træ-
ningssamarbejde med 
Vallensbæk og Taastrup 
inden for ungdom og bedste 
seniorhold. Det har været 
udgiftskrævende, og derfor 
blev der dannet en protest-
gruppe, som fi k indkaldt til 
den ekstraordinære gene-
ralforsamling

På generalforsamlingen 
blev en ny strategi fremsat 
af Protestgruppen vedtaget 
med 53 stemmer mod 34 
stemmer.

Det var en form for mis-
tillidsvotum til bestyrel-
sen, som valgte at trække 
sig med formanden Ruth 
Thrane i spidsen.

I bestyrelsen sad også 
kasserer Ib Collin og æl-
dretennisformand Ole Die-
kelmann.

Efterfølgende blev Ole 
Diekelmann valgt som for-
mand for en ny bestyrelse.

- Jeg kan da godt forstå 
protestgruppens argumen-
ter, men det er ikke lige-
frem mit største ønske at 
blive formand. Egentlig vil 
jeg hellere gå og hygge mig 
med de ældre medlemmer, 
siger Ole Diekelmann.

De ældre medlemmer er 
i klart fl ertal i Greve Ten-
nis Klub, som tæller ca. 
550 medlemmer. Alene i 
Ældretennis er er ca. 150 
medlemmer, og hertil kom-
mer mange ældre tennis-
spillere.

- Jeg ved, der er kræfter 
i gang for at få indkaldt til 
en ny generalforsamling, 
men her vil der formentlig 
fortsat være samme fl ertal. 
Ellers må vi vente til den 
ordinære generalforsam-
ling i februar med at få nye 
i bestyrelsen og få klinket 
skårene, som vi jo gerne 
skulle have gjort, siger Ole 
Diekelmann. 

Uden stemmeret
I en pressemeddelelse frem-

hæver Ruth Thrane bl.a., 
at kun medlemmer over 18 
år er stemmeberettigede, 
så 120 juniorer ikke kan 
stemme.

Stor skuffelse
Det var med stor skuffel-
se, at en gruppe af ældre 
stemte for en sparestrategi 
i stedet for en strategi med 
gode tilbud til alle uanset 
niveau, fl ere indtægter og 
et samarbejde med hhv 
Vallensbæk og Taastrup, 
som gør at alle juniorer og 
seniorspillere på alle ni-
veauer får bedre sparring 
og optimal træning. Team 
Vestegnen indebar absolut 
ingen økonomisk risiko for 
Greve Tennisklub. GTK’s 
nuværende økonomi er i ba-
lance. 

- På sigt kunne det have 
betydet, at vi ville have ud-
viklet GTK til det Bedste 
Tenniscenter, siger den tid-
ligere juniorformand Lene 
Alexandersen.

Opsigelser
Både cheftræner Ulrich 
Secher og sportschef Kim 
Bay Andersen, der har sid-
det seks år i bestyrelsen, 
lagde samme aften som den 
ekstraordinære generalfor-
samling fandt sted, deres 
opsigelser til bestyrelsen. 

Ny strategi
Udover ny ledelse har Greve 
Tennis også fået ny strategi 
som foreslået af en gruppe 
medlemmer.

Strategien handler om 
lidt mindre satsning på ju-
nior elite og mere satsning 
på junior bredde. 

Fremtidig vill klubben 
holde udgifter til træning 
af juniorer på ca. 50 procent 
af klubbens omsætning, så-
ledes at alle medlemmers 
interesser varetages bedst 
muligt. 

Juniorer udgør ca. 17 
procent af medlemmerne i 
klubben. 

Team Vestegnen sam-
arbejdsaftalen opsiges, og 
træningen af juniorer vil 
primært ske på anlægget i 
Greve.

Jh

Ledelsen væltet i Greve Tennis Klub
Ny bestyrelse indsat efter 
ekstraordinær general-
forsamling

Sport

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

Kom glad – fest for de 

13 til 18-årige

Kom glad til en uforglemmelig NON AL-

KOHOL fest med fart på!

DJ Kenneth & DJ Tiger spiller festen op 
med det hotteste musik fra hele verden, 
mens et kæmpe lys- og lasershow vil blive 
kastet ud over hovedet på dig.

Freestyle battle

Deltagerne fra MC’s fight night, Balthasar, 
Mund de Carlo, Fresco og Spasmageren, 
kæmper om 5000 kr.

Gratis adgang.

Fredag den 7. oktober kl. 20.00-01.00
Greve Idrætscenter, Hal 1
Lillevangsvej 88, 2670 Greve

Frivillig Fredag på 

 nettet

Otte byrådsmedlemmer var onsdag til 
lørdag i frivillig praktik i en af kommunens 
foreninger eller institutioner som led i det 
landsdækkende initiativ Frivillig Fredag.

Læs mere om det og frivilligt arbejde i 
Greve Kommune på www.greve.dk/frivillig

Udbetaling af børne-

familie-/ungeydelse

Torsdag den 20. oktober 2011 udbetales 
der Børnefamilie-/ungeydelse. Beløbet 
bliver udbetalt via din NemKonto.

Hvis du skylder kommunen betaling for 
dagtilbud, klubtilbud eller skolefritidsord-
ning, har SKAT ret til at modregne op til 
100 % af børnefamilie-/ungeydelsen.

Sundhedscaféen

Patientforeningen Hjernesagen holder 
møde for borgere ramt af blodprop, hjer-
neblødning eller anden hjerneskade.

Det sker i Sundhedscaféen på Greve Bib-
liotek, Portalen 2, 2670 Greve

Onsdag den 12. oktober kl. 15.00 - 17.00 

Pårørende og andre interesserede er også 
velkomne.

Kom og få en snak med Hjernesagens 
lokalafdeling i Greve og hør, hvordan man 
kan komme videre med livet efter en sen-
hjerneskade.

Mødet er gratis og du behøver ikke at 
tilmelde dig.

Der vil være kaffe/the og lidt mundgodt.

Yderligere oplysninger hos formand 
for Hjernesagens lokalafdeling i Greve, 
 Roskilde og Lejre, Jørgen Boesgård, på 
telefon 46 49 92 27 / 21 75 92 27

E-mail: boesgaard@dlgmail.dk 

Udmeldinger om 

 alkohol

VIDSTE DU AT i Greve

• har 25 % en risikabel alkoholadfærd
•  bor 20 % med risikabel alkoholadfærd 

med
• mindst 1 barn under 16 år
•  drikker 13 % mere end genstandsgræn-

serne
•  drikker 10 % mere end 5 genstande på 

kort tid
• drikker 33 % også i hverdagene
• vil 7 % gerne nedsætte deres forbrug

Sundhedsstyrelsen sætter i uge 40 fokus 
på danskernes alkoholforbrug med lance-
ring af risikobarometeret, som angiver en 
lav sundhedsrisiko ved et alkoholforbrug 
på 7 ugentlige genstande for kvinder og 
14 genstande for mænd. Ved et alkohol-
forbrug på mere end 14 genstande for 
kvinder og 21 genstande for mænd er der 
tilsvarende en høj sundhedsrisiko.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Greve Bibliotek

Efterårskoncert med Gospelsang

Mosede Kirkes Gospelkor optræder med 
traditionelle spirituals, moderne gospel og 
Bob Dylans kristne sange. Der bliver også 
fællessang. 

Biblioteket serverer et glas vin & lidt sødt 
til.

Tirsdag 11. oktober kl. 19.30 på 

Greve Bibliotek

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

Karlslunde Bibliotek

Babycafé

Babycafé med barnevognspilates v/Ulla 
Pii Knudsen fra Movin´Mom.dk. 
Sæt også kryds i kalenderen onsdag 
9.11., 30.11. og lørdag 29.10 med temaer 
om ny energi til mor, førstehjælp og ba-
byrytmik. 

Læs mere på www.grevebibliotek.dk. 

Onsdag 12. oktober kl. 10-12 på 

 Karlslunde Bibliotek

Billetter á 30 kr. kan købes på biblioteket 
eller bestilles på tlf. 46 15 27 88

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

Greve Kommune

Cykling: To ungdoms-
ryttere fra Greve Cy-
kelklub havde succes 
ved DM.

Daniel Hartvig, der 
kører i U 17, kom hjem 
med to medaljer. Han 

blev nr. 22 i enkeltstart 
og nr. 24 i linjeløbet.

Rasmus Dahlmann, 
som kører i U13, spurte-
de sig til en fl ot 2.plads i 
linjeløbet.

Jh

Greveryttere 
i top
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Sport

Badminton: Det blev 
helt så spændende, som 
mange havde ventet.

Det måtte således af-
gøres på Golden Set, da 
Solrøds nyoprykkede Liga-
hold tirsdag aften tog mod 
veteranerne fra Lillerød i 
Solrød Idræts Center, hvor 
omkring 300 tilskuere var 
på plads.

Det lugtede på forhånd 
lidt af en remis, men med 
lidt held var Solrød kommet 
foran 4-2.

- Sandra-Maria Jensen er 
jo meget tæt på at vinde sin 
damesingle, men ellers må 
vi erkende, at det ikke er 
alle, der spiller op til deres 
bedste i dag. På den anden 
side må man ikke glemme, 
at dette meget unge hold 
er ude på en længere rejse, 
inden det stabiliserer sig i 
Ligaen, sagde cheftræner 
Kim Nielsen bagefter.

Flot af Fladberg
Rasmus Fladberg lagde 
fl ot ud med at vinde i før-
ste runde, hvor Solrød også 
havde håbet på sejr i her-
redoublen, da Solrødpar-
ret ved DM vandt over Lil-
lerød-parret, men det var 
langt fra en gentagelse.

Søskendeparret Theis og 
Joan Christiansen var fort-
sat fl yvende og vandt meget 
overbevisende.

Det var Emil Holst, der 
sikrede Solrød 3-3 og der-
med Golden Set.

Optismien steg i hallen, 
da det var netop søskende-
parret Theis og Joan Chri-
stiansen, der skulle spille 
Golden Set for Solrød. Det 
var mod Mikkel Delbo og 
Ann Nielsen.

Dårlig start
Her vandt Lillerødparret 
21-15.

- Vi var meget opsatte på 
at vinde, og det har jo gået 
godt for os i den senere tid, 
men desværre får vi en dår-
lig start, og marginalerne 
er imod os, sagde Theis 
Christiansen bagefter.

Kampen
Solrød 3 - Lillerød 4

MD Theis Christiansen/
Joan Christiansen - Jacob 
Chemnitz/Sara Runesten 
Petersen, 21-8, 21-13

DS Sandra-Maria Jensen 
- Karina Jørgensen, 21-14, 
15-21, 17-21

1 HS Emil Holst - Ste-
phan Wojcikiewicz, 21-15, 
21-17

2 HS Rasmus Fladberg 
- Thomas Fynbo, 22-20, 21-
18

DD Anne Marie Peder-
sen/Lena Grebak - Ann 
Nielsen/Rikke Olsen Siege-
mind, 13-21, 11-21

HD Mads Pedersen/Nic-
las Nøhr - Mikkel Delbo 
Larsen/Mikkel Elbjørn 
Larsen, 19-21, 11-21

Golden sæt 15-21
jh

Marginalerne mod Solrøds unge løver
Solrød tabte 3-4 efter Golden Set mod Lillerød

Mads Pedersen og Niclas 
Nøhr vandt ved DM 

over Lillerødparret men 
kunne ikke gentage sejren 

tirsdag aften. 
Foto: Thomas Olsen

Gymnastik: Solrød er af 
DGI Roskilde blevet ud-
valgt til et helt nyt DM.

Solrød er således blandt 
de 37 idrætsforeninger fra 
hele landet, som ved en 
konference lørdag den 8. 
oktober i Århus deltager i 
det første DM i forenings-
ledelse.

Kraftcenter
- Vi har udtaget Solrød 
Gymnastikforening, fordi 
vi anerkender den store fri-
villige indsats, der skaber 
værdi i hverdagen for men-
nesker i lokalsamfundet. 
Vi har også udtaget Solrød 
Gymnastikforening, fordi 
de har en ambition om at 
udvikle foreningen, så den i 
endnu højere grad end i dag 
kan blive et kraftcenter for 

tidens idræt og forenings-
liv, siger Thomas Bisgaard, 
formand for DGI Roskilde.

Solrød vil 8. oktober få 
inspiration fra andre for-
eninger indenfor fem »disci-
pliner« i konkurrencer:

De fem discipliner er 
områder, der har stor be-
tydning i hverdagens for-
eningsliv. Det er 1: ledelse 
og rekruttering af frivillige, 
2: medlemmer, 3: idræts- og 
aktivitetsudvikling, 4: fa-
ciliteter og 5: involvering i 
lokalsamfundet. 

De 37 udvalgte forenin-
ger har brugt tiden frem til 
og med den 8. oktober til at 
vælge, hvilke af de fem om-
råder de vil konkurrere i. 

Vindere kåres i maj 
2012.

jh

Solrød 
Gymnastik 
udvalgt til 
nyt DM
Første DM i foreningsudvikling 
holdes lørdag 8. oktober

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

Lokalplan for Nørre-

gade 7 i Tune

Bekendtgørelse om lokalplan nr. 15.06 

C for Nørregade 7 i Tune

Greve Byråd har d. 27. september 2011 
vedtaget lokalplan nr. 15.06 C for Nørre-
gade 7 i Tune.

Lokalplanen omfatter Nørregade 7, som 
hidtil har været del af en større ejendom, 
hvor Tune Skole ligger. Udover huset på 
Nørregade 7 omfatter lokalplanen de nær-
meste havearealer og et stykke af stien 
mellem Nørregade og Tune Skole. Endvi-
dere er en lille del af Nørregades vejareal 
ud for huset også med i lokalplanområdet. 
Området ligger skråt over for Tune Kirke.

Lokalplanens indhold

Området kan udstykkes til en ejendom ud-
over vej og sti. Ejendommen kan anvendes 
til bolig med mindre butik/liberalt erhverv 
eller offentlige formål. Planen indeholder 
tre alternative muligheder for vejadgang til 
området. Nuværende sti op til skolen bibe-
holdes. Det ældre nuværende hus er be-
varingsværdigt med en række detaljerede 
bestemmelser om, hvordan det fortsat skal 

se ud. Lokalplanen har også bestemmelser 
om bevaring af beplantning.

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

Lokalplanen er i forhold til det fremlagte 
forslag vedtaget med følgende mindre 
ændringer: Der er tilføjet en ny mulig veja-
dgang via offentlig parkeringsplads. Mulig-
hed for altan er udelukket. Der gives mu-
lighed for nyt vindue og udstillingsmontre i 
gavl mod vej. Max. størrelse på nye kviste 
og dør er præciseret.

Retsvirkninger

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen 
må der, i henhold til planlovens § 18, ikke 
retligt eller faktisk etableres forhold som 
er i strid med lokalplanens bestemmelser, 
med mindre der meddeles dispensation i 
henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav 
om, at der skal etableres de anlæg, som 
er fastlagt i lokalplanen, men når der byg-
ges skal det ske i overensstemmelse med 
lokalplanen. Eksisterende lovlig anvendelse 
af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål i 
forbindelse med lokalplanen i henhold til 
planlovens § 58, stk. 4. Klagen skal indsen-
des til Natur- og Miljøklagenævnet, Rente-
mestervej 8, 2400 København NV, inden 4 
uger efter denne offentlige bekendtgørelse, 
d.v.s. inden den 4. november 2011, jfr. 
planlovens § 60, stk. 1. Retlige spørgsmål 
kan f.eks. være spørgsmål om planens 
tilvejebringelse og forhold til planloven. 
Som hovedregel kan der ikke klages over 
planens indhold. Det er Natur- og Miljøkla-
genævnet, der afgør, om en klage vedrører 
et retligt forhold.

Det koster et gebyr at få klagen behandlet, 
og vejledning herom kan ses på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside: 
www.nmkn.dk/vejledninger/klagegebyr/

Evt. retssag vedrørende planen skal anlæg-
ges inden 6 måneder fra denne offentlige 
bekendtgørelse, d.v.s. inden den 7. april 
2012, jfr. planlovens § 62, stk. 1.
Yderligere oplysninger

Lokalplanen kan fås i Greve Kommunes 
Borgerservice, Rådhusholmen 10, 2670 
Greve, eller rekvireres på tlf. 43 97 93 71. 
Planen kan også ses på kommunens bib-
lioteker og på kommunens hjemmeside: 
www.greve.dk/lokalplaner. Yderligere 
oplysninger om planen kan fås i Center for 
Teknik & Miljø på tlf. 43 97 93 88.

Greve Byråd
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www.greve.dk
Telefon 43 97 97 97
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Fredag:  9 - 12

Personlig henvendelse: 
Rådhusholmen 10
Mandag-onsdag: 10 - 14
Torsdag:  10 - 18
Fredag:  10 - 12
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Peugeot: Peugeot fejrer 
premieren på den nye 
Tintin-fi lm »Enhjørnin-
gens hemmelighed«med 

Åbent Hus hos alle lan-
dets forhandlere i week-
enden den 8.-9. oktober 
fra kl. 11-16.

Den anerkendte fi lmin-
struktør, Steven Spielberg, 
står bag fi lmatiseringen af 
Hergés tegneserie om jour-
nalisten Tintin, der sam-
men med sin hund, Terry, 
konstant roder sig ud i my-
sterier og altid er på jagt 
efter eventyr.

Filmen Enhjørningens 
hemmelighed har premi-
ere i de danske biografer 
den 27. oktober, og Peugeot 
giver to biografbilletter til 
alle de kunder, der kommer 
forbi til Åbent Hus- arran-
gementet og prøvekører en 
bil eller bestiller en prøve-
kørsel. En fi lm skal ses i 
biografen – og en Peugeot 
skal opleves bag rattet.

Der vil være mulighed for 
at opleve hele Peugeots mo-
delprogram lige fra de min-
dre modeller til den nye 308 
og den fl eksible 5008 med 7 
sæder.

5008 er en unik familie-
MPV, der kan rumme det 
meste af et fodboldhold, 
men som samtidig efterla-
der farmand med et smil 
på læben, fordi den hver-
ken ligner eller kører som 

en »familie-container«. Den 
har overbevisende talenter 
på vigtige områder som 
teknologisk innovation, kø-
reegenskaber, komfort og 
ikke mindst sikkerhed. Her 
kan bl.a. fremhæves Head-
up display, der er inspireret 
af samme type display, som 
fi ndes i avancerede jagerfl y 
og »Snow Motion«, der er 
et intelligent anti-spin sy-
stem, som udover det sæd-
vanlige anti-spin hjælper 
til at starte og accelerere på 
en iset eller snedækket vej.

Fællesnævneren for ind-
retningen af kabinen er 
fl eksibilitet. Sæderne på 
midterrækken kan rykkes 
og foldes individuelt ned, 
ligesom de to bagerste sæ-
der kan foldes, så de ligger 
plant med gulvet og læs-
sekanten. Bagagerummet 
kan variere fra 758 liter til 
hele 2506 liter, når midter-
sæderne er foldet ned.

Peugeot 5008 fås med 
seks forskellige motorer og 
kan som noget nyt fås med 
Peugeots e-HDi MicroHy-
brid, hvilket giver den et 
brændstofforbrug på 20,4 

km/l. Prisen for 5008 star-
ter ved 269.990 kr.

Peugeot-forhandlerne 
glæder sig til at forkæle 
både eksisterende og kom-

mende kunder med kompe-
tent rådgivning og en god 
dialog om behov og ønsker, 
så der bliver sat fokus på 
den helt rigtige Peugeot.

Motor

10 Motorliv

mere
mellem dørene

T-SHIRTS 
PÅ HØJKANT!

Kom ned i butikken 
og scan QR-koden. 

Er du blandt de 5 første 
får du årets Støt 

Brysterne T-shirt.

LIKE HYUNDAI PÅ FACEBOOK, 
SÅ STØTTER VI KAMPEN MOD 

BRYSTKRÆFT MED 5 KR. 

HYUNDAI 
STØTTER BRYSTERNE

www.hyundai.dk

KOM TIL LYSERØD 
WEEKEND HOS HYUNDAI

VIND 
HYUNDAI 
i40 ELLER 
HYUNDAI i10

Følg det store galla 
indsamlingsshow på 
TV3 den 29. oktober 
og vær med i 
sms-konkurrencen 
om bilerne og andre 
lækre præmier.

HYUNDAI i10

Fås i mange fl otte farver og med masser af 
spændende accessories. Inkl. CD-anlæg med 
iPod-tilslutning og meget mere.

KUN 84.995,-*

FORSIKRING** FRA KUN 3.495,- PR. ÅR

HYUNDAI i40

Prøv den nye i40 og få en luksuriøs tur ud over 
det sædvanlige. Meget udstyr som standard.

FRA 299.995,-*

LUKSUS MED RESPEKT FOR DINE PENGE

Forbrug: i40: 13,3-23,3 km/l. CO2 (g/km): 113-179. i10: 21,3 km/l. CO2 (g/km): 110. *Ekskl. levering 3.680 kr. og evt. metallak.
Vist med ekstra udstyr. Forbehold for pris- og afgiftsændringer. ** Se betingelser og priser på www.hyundai.dk/forsikring

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

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

Kenneth Dueholm                 Morten Andersen                 Jesper Strate               Ömer Gür Irfan Yunas               Rami Koueik                 

Forbehold for endelig kreditgodkendelse og trykfejl. 
Leveringsomkostninger kr. 3.680,-

OL BILER A/S

Åbningstider:  Mandag-fredag  kl. 09.00-17.30
         Søndag   kl. 10.00-16.00

Åbent hus med Tintin og Peugoet 
Køb en Peugeot i weekenden og vind en tur til Bruxelles

Der er åbent hus hos Peugeot i weekenden. 



Sjællændere nu bedre til at 
forebygge indbrud

Kunstneriske fuglehuse 
pryder haven

Stor ide i en lille størrelse
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Bolig: De sjællandske 
indbrudstyve er ikke så 
aktive om sommeren, 
som de har været. Iføl-
ge forsikringsselskabet 
Topdanmark er der tegn 
på, at det er blevet svæ-
rere at bryde ind i pri-
vate hjem om sommeren, 
selvom mange danskere 
rejser væk i ugevis. 

Sjællænderne er blevet 
bedre til at forebygge ind-
brud i deres hjem i som-
mermånederne juni, juli 
og august, hvor mange 
foretrækker at holde en god 

lang sommerferie. Friske 
tal fra Topdanmark viser 

nemlig, at antallet af an-
meldte sommerindbrud i 

private hjem på Sjælland 
og Lolland-Falster er faldet 
med 15 procent siden 2009.  

Minderne 
I 2009 modtog Topdanmark 
næsten 850 anmeldelser 
om sommerindbrud fra pri-
vatkunder på Sjælland og 
øerne. I 2011 var antallet 
faldet til lidt over 700 – det 
er et fald på 15 procent.  

- Det er meget glædeligt, 
at færre kunder bliver gene-
ret af indbrud. Det er træls 
at komme hjem fra ferie og 
skulle i gang med at kon-

takte politi, glarmester og 
forsikringsselskab. Selvom 
man har en forsikring, der 
dækker de stjålne ejendele, 
kan kunderne også risikere 
at miste ejendele, der har 
en stor affektionsværdi, 
siger Johnny Granild fra 
Topdanmark i Køge.  

En mulig forklaring på 
faldet i anmeldte sommer-
indbrud er politiets særlige 
indsats over for indbruds-
tyverier. Desuden oplever 
Topdanmark, at fl ere kun-
der er blevet opmærksomme 
på at forebygge indbrud.  

- De investerer for ek-
sempel i bedre og nye låse, 
tyverialarmer og allierer 
sig med naboerne, så man 
sørger for at parkere i hin-
andens carporte, tømmer 
postkasser og lejlighedsvis 
lægger lidt skrald i skral-

despanden, så der ser be-
boet ud. Det er nemlig ofte 
de enkle midler, der virker 
godt, siger Johnny Granild.  

Fra Holbæk til 
Kalundborg 
Der er naturligvis lokale 
forskelle at fi nde i statistik-
ken for Sjælland. Således 
er antallet af sommerind-
brud i Holbæk faldet med 
63 procent siden 2009. I 
stedet har tyvene søgt mod 
Kalundborg, hvor antallet 
af anmeldelser til Topdan-
mark i samme periode er 
steget med 50 procent.  I 
Nakskov blev der i juni, juli 
og august 2010 anmeldt 13 
indbrud til Topdanmark. I 
samme periode i henholds-
vis 2009 og 2011 blev der 
kun anmeldt to indbrud.  

Indbrudsbølgen har toppet på Sjælland
Sjællænderne er blevet bedre til at forebygge indbrud i deres hjem i sommermånederne

www.jotun.dk

Maling til enhver lejlighed
- og villa og sommerhus og ...

LADY PURE COLOR
Eneste helmat maling i 
Danmark, der samtidig er 
vaskbar. Giver et mat, smukt 
udseende. 4,5 liter. Vejl. pris.

829,-

LADY EASY CLEAN
Vaskbar maling. Velegnet 
til rum, der kræver stor 
vedlige holdelse/rengøring. 
4,5 liter. Vejl. pris.

919,-

LADY INTERIØR
Maling, der fl yder fl ot 
sammen og ikke efterlader 
striber og pensel mærker. 
Velegnet til karme, lister og 
møbler. 2,7 liter. Vejl. pris.

659,-

GULNER 
IKKE

EKSTREM 
 SLIDSTÆRK OG 

VASKBAR

NYHED!

NYHED!
HELMAT

Mal indendørs 
med omtanke
Lady Sensitive er en ny 
skånsom interiørmaling 
fra Jotun. Uden skadelige 
dampe, opløsningsmidler 
og ubehagelig malinglugt. 
Så nu kan du male 
indendørs uden at genere 
dig selv eller andre. 

Når du handler i en farvehandel, er du altid sikker på at få 
en kyndig og personlig betjening. Vores personale er 
grundigt uddannet og brænder for maling og farver. Vi 
kan derfor besvare alle dine spørgsmål, inspirere med nye 
tips og idéer, give kyndig vejledning og ikke mindst sikre, 
at du får præcis de produkter, der passer til din opgave 
- hverken mere eller mindre.

Vi har både tid og (gode) råd til dig

NY INSPIRATIONSBOG
Kom ind og se vores nye bog 

om indretning, farve og 
teknikker. Her fi nder du gode 

råd om vedligeholdelse af dit 
hus indvendig og udvendig.

199,-

SOLRØD FARVECENTER
SOLRØD CENTER 11 • 2680 SOLRØD 

TLF: 56 14 59 22

HAVDRUP FARVECENTER
HOVEDGADEN 10 • 4622 HAVDRUP

TLF: 46 18 51 22

- Hav nye gode låse i alle 
døre, og vær opmærk-
som på at lukke og låse 
alle døre og vinduer, når 
du forlader hjemmet 
- Få huset til at se be-
boet ud ved f.eks. at få 

nogen til at skovle sne, 
få postkassen tømt og 
skraldespanden fyldt 
- Brug tænd og sluk-ure 
- Brug sensorer, der tæn-
der for udendørs lys 

Kilde: Topdanmark 

Sådan sikrer du dit 
hjem mod indbrud 

Bolig: Leon Petersen 
VVS A/S i Ishøj holder 
åbent hus lørdag den 8. 
oktober med inspiration 
til, hvordan man indret-
ter et miljø- og energi-
rigtigt drømmebadevæ-
relse.

Den tid er forbi, da mil-
jøbevidsthed betød afsavn. 
Der er sket en rivende ud-
vikling inden for markedet 
for produkter, som gør det 
attraktivt at tænke grønt. 
Ikke mindst på badeværel-
sesområdet kappes produ-
centerne om at præsentere 
vand- og energibesparende 
løsninger, der samtidig for-
kæler forbrugeren.

- Danskerne lægger vægt 
på miljøhensyn, når de in-
vesterer i deres bolig. Hos 
Bedre Bad oplever vi en 
stigende efterspørgsel på 
grønne løsninger til bad, 
bryggers og boligens var-
meanlæg, siger Jens Mad-
sen, formand for Bedre 
Bad-kæden.

Tidligere tiders energi-
kriser sidder imidlertid 
dybt i danskerne, som for-
binder sparsommelighed 
med klamme kældre, kolde 
gulve og korte brusebade.

- Kunderne bliver ofte 
overraskede, når de opda-
ger, at de kan spare vand og 
energi og samtidig forbedre 
komforten i deres hjem 
betydeligt. De nye, inno-
vative produkter udnytter 
ressourcerne langt mere 
effektivt end for bare 10 år 
siden, og det kommer bag 
på mange, fortsætter Jens 
Madsen.

Skifter man f.eks. sin 

gamle håndbruser ud med 
en tidssvarende model, 
får man ikke kun et bredt 
brusehoved med bløde 
stråler og fl ere funktioner, 
man kan også nedsætte 
sit vandforbrug til 9 l/min. 
Med et gennemsnitsforbrug 
kan en familie spare 15.000 
liter eller knap 900 kr. pr. 
år sammenlignet med et 
traditionelt brusesæt, der 
bruger op til 15 l/min. Der-
med har man allerede det 
første år overskud på sin 
investering.
Hvis et lækkert badeværel-
se med grøn samvittighed 
står på ønskelisten, er der 
inspiration og tilbud, når 
dørene lukkes op hos Bedre 
Bad Leon Petersen VVS A/
S, Baldershøj, Ishøj, lørdag 
den 8. oktober fra kl. 10.00 
til 15.00. 
Medarbejderne står klar 
med faglig viden og små 
forfriskninger, mens kun-
derne går på opdagelse i 
udvalget af løsninger.

hm

Bad med 
mindre 
vandforbrug
Inspiration til et mere miljø- 
og energirigtigt badeværelse

Hvis et lækkert badeværelse 
med grøn samvittighed står 

på ønskelisten, 
er der inspiration at få, når 
dørene lukkes op hos Bedre 

Bad Leon Petersen VVS 
A/S den 8. oktober.
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Låneeksempel: Renter pt. 6,75
20 år. Ydelse pr. måned
Lånebeløb  Før skat  Efter skat åop
kr. 50.000,- kr. 364,- kr.    271,-   9,6
kr. 100.000,- kr. 729,- kr.    543,-    9,0
kr. 250.000,- kr. 1.822,- kr. 1.352,-   8,6

LÅN
- til alle boligejere
Ejer af: Villa, ejerlejlighed, sommerhus eller bolig med erhverv

OGSÅ LÅN I ANDELSBOLIGER

Har De:
• Dyre lån
• Forbrugsbehov
• Ønske om lavere husleje
• Højt forrentet kontokort

Rente pt6,75%

Brug pengene til
det De drømmer om

GRATIS
lånetilbud

Få forskud
allerede i dag

Ring straks, og få gratis
lånetilbud. Alle dage kl. 10-20

70 23 70 90
DANMARKS ÆLDSTE FINANSIERINGSSELSKAB

Greve Strandvej 7
2670 Greve
www.husejer-kredit.dk
Fax: 35 37 59 64

Husejernes
Kredi t lån A/S
Pantebrevsselskab

www.husejer-kredit.dk

Kampagne t.o.m. den 6/11 2011

www.louispoulsen.com

PH 80
Vejl. pris 5.695,- 
Vejl. kampagnepris 4.595,-

 

Enigma 425
Vejl. pris 3.995,- 

PH 2/1 Bord
Vejl. pris 3.995,- 

Hundige Strandvej 210 . 2670 Greve . Tlf.: 43 60 11 55
www.theboligshop.dk

kirkeskovhvidsteen@mail.dk

Gratis opmåling
& 25% rabat

-25%
På alt solaafskærmninger

fra STILA
indtil 1. november

FØDSELSDAGSFEST

Skovparken 7
2670 Greve
th@gardindesign.dk

tlf. 43 90 33 70

Gardiner • Gardinstof • Plisségardiner 
• Insektnet • Rullegardin • Markiser • 

Persienner • Lamelgardiner

Besøg vores nye

WEBSHOP
Her fi nder du endnu fl ere vanvittige 

tilbud og masser af inspiration
shop.gardindesign.dk

Stilas 
Lamelgardin

Stilas plissé 
gardin fra

934,-
fra

446,-

Ring og bestil tid til et gratis besøg



Bolig: Frøkongen i let-
vægtsmateriale skaber 
sammen med  lyng, pyn-
tekål med mere stem-
ning ved indgangspar-
tiet.

Snart falder bladene af 
træerne, vindens rusken 
tager til, og vi bevæger os 
mod mørkere tider. Snart 
slår vi græsset for sidste 
gang, og havemøblerne får 
overtøj på, så de er klar til 
næste sommer. Vi skaber 
stemning ved indgangspar-
tiet, med lyng og pyntekål, 
rødløg og græskar. Prik-
ken over i’et kan være den 

eventyrlige frøkonge, lavet 
i polyresin. Et letvægts-
materiale som er nemt at 
skære i, samt dekorere på, 
og resultatet er en naturtro 
og stemningsfuld kopi af en 
ægte frøkonge, som vi ken-
der ham fra de velkendte 
eventyr. 

Frøen fås hos Home Swe-
et Home, Mosede Strandvej 
4 og fi ndes i to størrelser: 
H.20cm og H.35cm .

En eventyrlig velkomst
Frøkonge byder velkommen
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Deltag også på www.sydkysten.dk 

eller Facebook ”sydkysten.dk”

 

Spørgsmål:

Ligger der en Kop & Kande i Greve Midtby Center?

 

JA                  NEJ

Navn

Adr

Postnr/by

Tlf.

Kuponen sendes til Sydkysten, Greve Strandvej 24, 2670 Greve, så den er os i hænde senest 

mandag d. 31. okt. Mrk. Bolig. Vinderen får direkte besked.

VIND 
en Scanpan Spectrum knivblok

fra Kop & Kande i Greve Midtby Center

Samlet VÆRDI 3000,-
Pr. stk. 500,-

VI TRÆKKER 6 VINDERE.

Konkurrence

Den 29. september åbnede der en 
Kop & Kande i Greve Midtby Center.

Butikken fører hele det velkendte sortiment 
af mærkevarer og naturligvis også Kop & Kandes 
eget brand inden for køkkenudstyr, Aldente.

KIG IND OG SE ALLE DE GODE 
ÅBNINGSTILBUD.

Butikkens indehavere; Annemette Roer og Martin 
Hvolbøll vil gerne benytte lejligheden til at takke for 
den forrygende modtagelse.

Konkurrencen er lavet i samarbejde med…

Knivblok -  Spectrum
Opbevarer dine værdifulde knive 
og beskytter deres skarpe æg

Originalt dansk design

Indsats med polypropylenbørste 
kan tages ud for nem rengøring

Stilfuldt skråt og solidt design 
optager minimal bordplads

Har plads til de mest almindelige 
størrelser kokkeknive

•

•

•

•

•

i Greve Midtby Center

Bolig: Ny bordlampe til-
hører 2/1-familien, der i 
forvejen består af en ly-
sekrone, en pendel og en 
væglampe.

PH 2/1 bordlampen er 
den mindste af PH tre-
skærmsfamilierne og har 
med sin størrelse en unik 
placeringsfl eksibilitet i 
rum, hvor man ønsker at 
skabe små lyspunkter til at 
øge atmosfæren og under-
strege rummets dimensio-
ner.

PH 2/1 bordlampen er 
fuldendt i detaljerne og 
et rigtigt godt eksempel 
på den akkuratesse, som 
Louis Poulsen lægger i sine 
produkter. Størrelsen har 
også medført, at lyskilden 
hører til i ministørrelsen, 
men uden at gå på akkord 
med lyskvaliteten. Lam-
pen er forsynet med en klar 
halogenlampe, der foruden 
sine gode farvegengivende 

kvaliteter, er yderligere 
optimeret i form af en mat 
glas afskærmning af lys-
kilden, hvil-
ket sik-
rer et 
kom-
forta-
belt og 
blødt lys. De tre 
opale glasskærme er 
mundblæste og lever 
op til den optimale 
kvalitet i 3 lags-glas-
skærme, som kende-
tegner Louis Poulsens 
PH-produkter.

Med PH 2/1 bord er 
det nu muligt at få en 
bordlampe i samme 
design-formsprog i tre 
forskellige størrelser. 
Den mest kendte og eks-
tremt anvendelige er PH 
3/2 bordlampen, med en 
diameter på topskær-
men på 30 cm. Den sto-
re og imponerende PH 
4½-3½ er fl ag-
skibet i bord-
lampeserien, 
og som navnet 

antyder med en overskærm 
på hele 45 cm i diameter.

PH 2/1 bord fås med 
højglansfor-

kromet 
stel og 
mund-
blæste 
hvide 

3-lags opal glas.
Ledningen er i sort 

plastik med afbryder 
monteret på ledningen. 
Halogenlyskilden kan 
direkte tilsluttes det ek-
sisterende lysnet, 230V. 

Højden på lampen er 355 
mm og skærmdiameteren 
er 20cm.

Bordlampen forhandles 
hos Kirkeskov Hvidsteen 
Interiør, Hundige Strand-
vej 210, Greve.

Nyt medlem af 
PH-familien
Louis Poulsen sender ny bordlampe på markedet

Frøen kan være med til at 
skabe stemning ved 

indgangen til boligen.

Bolig: Pift hjemmet op 
med skønne sæber fra 
Firenze. 

Brug dem som sæber nu 
en gang skal bruges, eller 
lad den eksklusive indpak-
ning tale for sig selv, ved 
at placere dem strategiske 
steder i hjemmet, som små 
dekorative duftspredere. 

Sæberne vejer 250g, fås i 
tre varianter og koster 55.- 

pr. stk.: White Tiger - hibi-
scus, baobab mælk, fresia.

Bronze leopard - myrra, 
ingefær te, patchouli.

Red phyton - vild orkidé, 
rød te, tiaré.

Sæberne er alle lavet på 
naturlige ingredienser, er 
100% biologisk nedbryde-
lige og ikke testet på dyr. 

Set hos Home Sweet 
Home.

Duftsæber fra Nesti Dante

PH 2/1 bordlampes tre 
opale glasskærme er 

mundblæste, og lampen har 
højglansforkromet stel.

PH 2/1 bordlampen er den 
mindste af PH treskærms-
familierne og har med sin 
størrelse en unik placerings-
fl eksibiblitet i rum, hvor 
man ønsker at skabe små 
lyspunkter.



15

Sega Studio Hillerød · Industrivænget 2 · 3400 Hillerød
Man lukket · Tirs-tors: kl. 10-17.30 · Fre: kl. 10-18 · Lør: kl. 10-14
Sega Studio Greve · Agenavej 39 · 2670 Greve Strand
Man og fre: kl. 10-17.30 · Tirs - tors: kl. 10-16 · Lør: lukket
Sega Bussen · Få besøg af Segafagmanden i dit hjem

70 20 10 72 · WWW.SEGA.DK

SEGA KØRER OVER HELE SJÆLLAND · FØDSELSDAGEN SKAL FEJRES · VI LEVERER VARENTIL DINE 
VINDUER

UDSALG 

6.540,-

ALLE GARDINSTOFFER SPAR 20%
Mærker som Pagunette, Kvadrat m.fl.

SOLAFSKÆRMNING SPAR 20%
Persienner, lamelgardiner
plissegardiner, rullegardiner
Mærker som Elissi, Stila m.fl. 

MARKISER SPAR 20%
Mærker som Elissi, Stila

GARDEROBESKABE SPAR 25%
Hele Sega’s sortiment

Sega tilbyder den korteste vej til professionel løsning 
af solafskærmning eller gardinløsninger til dit hjem. 
Lad din lokale Sega bus gøre holdt hos dig, og oplev 
på egen hjemmebane vores store udvalg – Vi spiller ud 
med gratis opmåling og uforpligtende tilbud.

OVER 150.000 HJEM HAR 
HAFT BESØG AF SEGA
ET NEMT OG SIKKERT VALG - BARE RING OG BESTIL OS!

2.144,-

EKS: ELISSI LAMELGARDIN TIL VINDUE PÅ 2,2 X 2 M. 
VEJL. PRIS FRA 2.681,- EKSKL. MONTAGE

SPAR MOMSEN

NU FRA

NU FRA

514,-
SPAR MOMSEN

NU FRA

EKS: ELISSI RULLEGARDIN TIL VINDUE PÅ 1,4 X 1,4 M. 
VEJL. PRIS FRA 643,-  EKSKL. MONTAGE

EKS: 4 SEGA SKYDELÅGER I HVID ASK. H:2,6 X B: 2,8 M. 
VEJL. PRIS FRA 8.720,- EKSKL. MONTAGE

FØDSELSDAGS
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Sydkysten: Entrepre-
nørfi rmaet Klingenberg 
udvider med en anlægs-
gartnersektion.

 Niels C. Hansen fra 
entreprenørfi rmaet Klin-
genberg i Karlslunde har 
altid arbejdet med at fl ytte 
jord. Enten for i rollen som 
autoriseret kloakmester at 
reparere ødelagte kloak-
ker, etablere nye, udføre 
betonarbejde, eller for i 
rollen som entreprenør at 
grave ud til fundamenter og 
gøre klar til en ny bygning 
eller etablere spildevands-
løsninger i åbent land. Nu 
er Nicolaj på 21 år klar til 
at gå ind i virksomheden, 
hvor hans mor Susanne 
står for alt det administra-
tive, og hvor Niels sammen 
med de 8-10 medarbejdere 
graver og fl ytter jord. Men 
nu kan Klingenberg ikke 
alene fl ytte jord og retable-
re. Med Nicolais indtræden 
i virksomheden etablerer 

virksomheden nu en decide-
ret anlægsgartnersektion, 
hvor Klingenberg nu også 
kan plante liv i fl otte far-
ver samt etablere græsplæ-

ner, indkørsler, terrasser, 
havegange, havebassiner 
med mere. For efter fi re år 
i lære som anlægsgartner 
og to års ophold i udlandet, 

blandt andet på højskole, er 
Nicolaj nu klar til at monte-
re det tredje ben på familie-
virksomheden, der har base 
i Karlslunde og kommer hos 
både private og virksomhe-
der over det meste af Sjæl-
land.

- Jeg er meget glad for 
at få Nicolaj med i virk-
somheden, for med hans 
kompetencer kan vi tilbyde 
kunderne at få løst stort set 
alle opgaver under og over 
jorden uden at skulle hyre 
underleverandører, siger 
Niels C. Hansen, der sam-
men med hustruen, Susan-
ne, har drevet Klingenberg 
Entreprenør og Maskinud-
lejning ApS siden 2002.

Også junior ser frem til 
at kunne arbejde i familie-
virksomheden, hvis arbejde 
er omfattet af BYGs Garan-
tiordning.

Vækst
- Det er enormt tilfreds-

stillende, at jeg med min 
uddannelse og erfaring 
kan bidrage med nye ser-
viceydelser og medvirke til 
virksomhedens vækst, siger 
Nicolaj Hudlebusch, der al-
lerede har løst opgaver med 
træfældning og etablering 
af haveanlæg til private.

Udover at løse opgaverne 
i fuld entreprise tilbyder 
Klingenberg også udlejning 
af maskiner samt kvalifi ce-
ret og erfarent personale 
både til private og til pro-
fessionelle. Og det er ikke 
kun traditionelle entre-
prenørmaskiner og viden, 
Klingenberg kan tilbyde. 
Virksomheden råder også 
over boreudstyr fra 15 cm 
og helt op til 150 cm. Der-
for er Klingenbergs brede 
maskinprogram ofte efter-
spurgt af andre entrepre-
nører i hele landet, så selv 
specialopgaver kan blive 
løst hurtigt og konkurren-
cedygtigt.

- Erfaringsmæssigt svin-
ger konjunkturerne jo i vo-
res branche over tid, og i 
opgangstider investerer vi 
ofte i nødvendigt udstyr. I 
mere stille perioder lejer vi 
så maskiner og personale 
ud til både private og pro-
fessionelle, der ikke ønsker 
selv at investere i specielt 
eller dyrt udstyr for en 
enkelt opgave eller for en 
kortere periode. Den høje 
udnyttelse af maskinpar-
ken medvirker til at gøre os 
konkurrencedygtige i mar-
kedet, forklarer Susanne 
Hansen.

Under Susanne og Niels 
C. Hansens ejerskab er 
Klingenberg blevet kendt 
for at være meget engage-
ret i lokalområdet omkring 
Greve-Solrød og Køge Bugt. 
Virksomheden er således 
godkendt som uddannel-
sessted.

 hm

Jordnært familietalent går i arv 
Entreprenørfi rmaet Klingenberg etablerer anlægsgartnersektion

Kloakmester og entreprenør Niels C. Hansen byder anlægs-
gartner Nicolaj Hudlebusch velkommen i familievirksom-
heden Klingenberg ApS. Dermed er næste generation ind-
trådt i familievirksomheden, hvor Susanne Hansen sørger 
for det administrative og de i alt 10 medarbejdere arbejder 
med jord- og betonopgaver og nu altså også anlægsgartner-
virksomhed.

Bolig: Sov i totalt mørke 
med STILAs nye Light-
Block gardin.

Vi har brug for god søvn 
for at holde os raske, skarpe 
og friske og vi får den sun-
deste søvn i totalt mørke.

Nu har det Danske fi rma 
STILA opfundet LightB-
lock et plissegardin, der 
giver dig 99 procent mørk-
lægning i soveværelset.

Ved traditionel mørklæg-
ning med plisségardiner vil 
der altid trænge en anelse 
lys ind i dit soveværelse – 

og det er nok til at forstyrre 
din søvn.

Marketingschef hos 
STILA, Rasmus Stilling 
forklarer: - På de traditio-
nelle plissegardiner skærer 
man stoffet så tæt på vin-
duesrammen som muligt og 
sætter også en liste udenpå 
for at forhindre lyset i at 
komme ind, men en del lys 
vil altid refl ekteres i listens 
overfl ade og trænge ind. Nu 
har vi skabt Light-Block 
med en speciel skinne, 
hvori gardinet monteres di-

rekte. Dermed bliver mørk-
lægningen så tæt på total 
som vi overhovedet kan 
komme og det giver mulig-
hed for mange gode søvnti-
mer. LightBlock er også et 
hit i børneværelset, hvor 
det kan være svært at få 
ungerne til at falde i søvn 
når aftensolen brager ind.
Udover at mørklægge rum-
met, kan du nu også kom-
binere LightBlock gardinet 
med et dobbeltlagsinseknet. 
Rasmus Stilling forklarer: 
Opfi ndelsen består i, at 
man monterer to forskelli-
ge typer stof på samme gar-
dinsystem, og derved tilla-
der man brugeren at vælge 
imellem total mørklægning 
og at lade lys og luft komme 
ind i rummet, uden at in-
sekterne kommer med. Det 
er et stort hit i soveværel-
ser og børneværelser.

Plissegardinerne for-
handles bl.a. hos Gardin-
Design.

Få din 
sundheds-søvn
Plissegardin, der giver 99 procent 
mørklægning i soveværelset

Udover at mørklægge rum-
met, kan du nu også kom-

binere LightBlock gardinet 
med et dobbeltlagsinseknet. 
Det giver dig mulighed for 

at benytte dit gardin som 
mørklægning og 

som fl uenet –  begge dele i 
samme gardin.

Bolig: Saftige æbler, 
sprøde nødder og næ-
rende neg. I den kolde 
tid forkæles havens fug-
le, og med tre fuglehuse 
fra danske Plus indta-
ger fuglens fodersted nu 
også en plads som ele-
gant skulptur i boligens 
uderum.

De nye fuglehuse fra Plus 
forener boligejerens forkæ-
lelse af havens fugle med 
markant havekunst, der la-
der uderummet matche den 
stilsikre bolig. Og med lan-
ceringen af tre fodersteder 
i samarbejde med designer 
Henrik Boe er der helt sik-
kert ét, der falder i famili-
ens smag.

Fuglenes æbletræ 
Første bud på havens nye fo-
derbræt er Plus’ Bird Tree, 

der kan pyntes med smuk-
ke røde og grønne æbler. 
Bird Tree består af en vifte 
af galvaniserede stålstæn-
ger, der folder sig ud som en 
stilig buket blomster i ude-
rummet.  Det kunstneriske 
fodersted fås både med og 
uden fod, så det kan place-
res direkte i havens muld 
eller på terrassen. Så er det 
blot at dekorere Bird Tree 
med høsten af efterårsæb-
ler og lade det vaje tyst i 
vinden som en farverig uro, 
der lyser op i haven.  

Forfi ner fuglehuset 
Skal havens fugle i stedet 
forkæles med frø og nød-
der, byder Plus også på to 
nye fuglehuse, der på hver 
deres unikke måde skaber 
elegante kontraster til vin-
terhaven.

Bird Wave er udformet 
som en lang, lodret bølge, 
der svinger sig ned over 
fuglehusets stang. Det sær-

ligt bølgede udtryk giver 
fl ere fl ader til at forsyne 
havens fugle med forskel-
ligt foder, og krumninger-
ne i sort styren er udviklet 
til at beskytte maden, når 
blæsten raser.  

Endelig fremstår Plus’ 
tredje fuglehus Bird Dome 
som en forfi nelse af det 
traditionelle fuglehus med 
elegante afrundinger på 
husets tag og to plateauer 
i pulverlakeret sort. Fug-
lehuset er udviklet til at 
rumme frø i den mellem-
ste skål og vandpjaskeri til 
fuglene i den nederste skål.  
Begge fuglehuse fås med 
og uden fod, så familiens 
fugleentusiast både kan 
placere foderstedet i haven 
eller lokke fuglene helt tæt 
på terrassedøren. Plus’ nye 
fodersteder gør sig samtidig 
godt i haven hen over forår 
og sommer, hvor de mange 
fugle også har brug for for-
kælelse.

Lad kunstneriske 
fuglehuse pryde haven
Flere bud på nyt foderbræt

Den elegante Bird Tree fra 
Plus forener forkælelse af 
havens fugle med markant 
havekunst.

Med Bird Dome 
forfi ner Plus det 
traditionelle fugle-
hus med elegante 
afrundinger på 
husets to plateauer 
og tag.

LightBlock er også et hit i børneværelset, hvor det kan være 
svært at få ungerne til at falde i søvn, når aftensolen brager 
ind.
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Lacuna

by

bygom.dkLæs mere om messen på:

Få gang i boligprojekterne nu og få glæde af håndværkerfradraget

Boligrenovering 
med omhu – og tilskud 

BOLIGMESSE
DEN 8.- 9. OKTOBER

GRATIS ADGANG
FRA KL. 10-17

Efterår 2011

Lautrupvang 1 B • 2750 Ballerup • tlf. 7012 0600 • Hverdage 10-17 weekend 10-17 • www.bygom.dk

Hør aktuelle foredrag begge dage – gratis adgang:
Kl. 11 Bolig-Job-ordningen (om håndværkerfradraget)

kl. 12  Energirenovering 

Kl. 13 Bolig-Job-ordningen (om håndværkerfradraget)

Kl. 14 Ny energi i bad og bryggers

Hold pause i caféen, der tilbyder frokost, kaffe mm.

Kom til efterårets store bygge- og 

boligmesse i Byggecentrum i 

Ballerup den 8.- 9. oktober og få 

masser af inspiration, idéer og 

gratis rådgivning.

Mød eksperter, fagfolk og producenter på 

standene, rør ved produkterne og spørg om 

alt det, du mangler svar på.

I ByggeRåd kan du få 15 min. gratis rådgivning 

hos arkitekterne og havearkitekten. Tag gerne 

tegninger eller skitser med.
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Greve: Kunstforeningen 
Køge Bugt inviterer fra 
lørdag den 8. oktober til 
ny udstilling i Portalens 
Gallerier, denne gang 
med temaet »Landskab« 
med både maleri, grafi k 
og skulptur.

Projektet er opstået på 
italiensk initiativ ved tid-
ligere professor ved Køben-
havns Universitet Paola 

Polito og Art kurator fra 
Milano Gabriella Anedi, og 
det omfatter fl ere europæi-
ske lande, såsom Tyskland, 
England, Tjekkiet, Skot-
land og Danmark.

Italienerne prøver at 
genoplive den gamle kunst-
neriske disciplin land-
skabsmaleri. Hvad betyder 
landskab på den moderne 
kunstscene? 

Svaret på netop dette 
spørgsmål, prøver kunst-
foreningen at give på denne 
udstilling. Udstillingens 
kerne består af fem italien-
ske og fem danske kunst-
nere.

De italienske kunstnere 
er Dino De Simone, Paolo 
De Nevi, Giuseppe Mec-
coni, Marialuisa Sponga og 
Marie-Laure van Hissen-
hoven. De danske kunst-
nere er Annelise Jarvis 
Hansen, Bodil Krogh Søn-
dergade, Eva Nedergaard, 
Mogens Høver og Vladimir 
Voronin.

Hertil kommer en række 
danske og udenlandske 
gæstekunstnere: Victoria 
Friis, Sergei Boguslavski, 
Vivian Bondy , Jette Bot-
schinsky, Josef Salamon, 
Lotte Kjøller, Charlotte 
Hanmann, Viggo Bentzon, 
Lone V. Petersen, Peter 
Steen Haugan, Lea Borus-
zek, Grethe Tranberg og 
Jeff  Ibbo.

Der er fernisering på ud-
stillingen lørdag den 8. ok-
tober, og den kan ses frem 
til den 13. november 2011 i 
Portalens galleri.

Italiensk og dansk 
kunst i Portalen
Udstillingens kerne i Portalens Gallerier består af 
fem italienske og fem danske kunstnere

Oplevelser

Deltag i vores 

gratis aktieskole 
– og bliv godt klædt på til   

efterårets store aktiespil

1
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1

Hvad er en aktie? Og hvorfor investere i dem? 

Er der en sikker måde at investere på, når kurserne 

går op og ned? Og hvad er fremtidens aktier?

Få svar på disse og andre spørgsmål på Sydbanks 

gratis aktieskole:

Onsdag den 12. oktober fra kl. 17 til 19

i Sydbank, Københavnsvej 9, Roskilde   

(ved investeringschef Brian M. Rasmussen)

Onsdag den 12. oktober fra kl. 17 til 19

i Sydbank, Nytorv 11 A, Slagelse    

(ved investeringschef Søren Lehmann Olsen)

Torsdag den 13. oktober fra kl. 17 til 19

i Sydbank, Jernbanevej 18 C, Hillerød   

(ved investeringschef Brian M. Rasmussen).

Tilmelding senest den 10. oktober

Tilmelding til betina.poulsen@sydbank.dk eller på 

74 37 78 22 eller senest torsdag den 6. oktober. 

(først til mølle)

OM

HOLD DEN NU
DU FORTJENER DEN...

STORE OG SMÅ ØJEBLIKKE
FORDYBELSE OG UDVIKLING

DET HANDLER OM LIV

VERDEN UDE OG HJEMME

RING 46 35 85 00

MAIL nyabonnent@sn.dk

SMS tast koden SJM mellemrum ABODB mellemrum 3 mellemrum dit navn, 
adresse, post nr., by til 1234   (SMS-tjenesten koster kun alm. SMS-takst)

Greve: Mosede Kirkes 
Gospelkor under ledelse 
af Niels Kjølhede optræ-
der på Biblioteket i Por-
talen tirsdag den 11. ok-
tober kl. 19.30.

Gospelkoret, der er et af 
de nyeste kor i området, be-
står af 30 voksne sangere, 
som øver hver tirsdag aften 
i Mosede Kirke, og de har 
et meget bredt og alsidigt 
repertoire.

På biblioteket giver de op-
visning i virkelig glade og 
livsbekræftende sange, som 
består af både af de tradi-
tionelle og kendt spirituals 
som »When the saints« og 
mere moderne gospelsang 
som »Joyfull, joyfull« fra 
fi lmen Sisters Act 2.

Som noget ganske spe-
cielt har koret også Bob 
Dylans kristne sange med 
i bagagen, så denne aften 
bliver både et festfyrvær-
keri i gospel, hvor kroppen 
måske ikke kan holdes i ro 
- og en mere stille og efter-
tænksom afdeling.

Biblioteket sørger for et 
glas vin og lidt sødt til san-
gen.

Billetter á 40 kr. købes 
på biblioteket eller bestilles 
på telefon 4395 8000. Børn 
under 12 år kommer gratis 
med.

Spirituals 
og gospel på 
Biblioteket i 
Portalen
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Du får en million fi ktive kroner, som du kan   

investere – helt uden risiko. 

Til gengæld kan du vinde præmier for over  

90.000 kroner.

Tilmeld dig på 

sn.dk/aktiespil i perioden 

10. oktober til 31. oktober. 

Aktiespillet løber fra 

24. oktober til 1. december.

Spurtpræmie til de hurtige

Meld dig inden 17. oktober, og deltag i   

lodtrækningen om 3 x 3 fl asker rødvin.

Præmier:

1. præmie  50.000 kr.

2. præmie  20.000 kr.

3. præmie  10.000 kr.

2 ugepræmier:  a 5.000 kr. 

Deltag i efterårets store aktiespil med en   

samlet præmiesum på 90.000 kroner

i DAGBLADETs,

Frederiksborg Amts Avis',

Sjællandskes

og Sydbanks 

store aktiespil

Præmier for
90.000 kroner

Gratis
at deltage
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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

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) 

TRÆFÆLDNING
RODFRÆSNING 

udføres billigt
Fuld forsikring
www.rp3.dk

Tlf. 22 82 08 67

Vinduespolering 
Vedligehold af grønne arealer 
& haveservice
Klipning af både store 
& små græsarealer
Træfældning, topkapning 
& rodfræsning
Udføres for private, 
grundejerforeninger & erhverv

mail@sseservice.dk

�
�

�

�

�

”Kvalitet til kvalitetspriser”

Trailerkort.dk

Nyt hold hver 14. dag

40 83 60 92

Kørekort
Bil og MC

Sydkystens Køreskole
Tlf. 70 22 44 87

www.sydkystens.dk

Nye teorihold:
 Greve: ..... 10/10 + 8/11
 Solrød: .... 13/10 + 15/11
 Køge: ...... 14/11 

Generhverv/kontrollerende KP

Auktionsvilkår kan rekvireres hos

Tvangsauktion BAYLINER 2252 motorbåd årg. 1992.
Model: Ejer:

Auktionen finder sted 13. oktober 2011 kl. 14:00

Beskrivelse:

NY TVANGSAUKTION
Tirsdag, den 1. november 2011, kl. 11.30 afholdes 
NY TVANGSAUKTION i Retten i Roskilde, Retssal 
O, Jernbanegade 3 A, 1. sal, 4000 Roskilde over ejen-
dommen matr. nr. 7 DI Jersie By, Jersie, beliggende 
Slåenvænget 20, 2680 Solrød Strand.

Ejendommen er en stor 1-plans villa opført i 1972, i 
hvide synopalsten med eternittag og med tilbygning 
opført i 1977. Bebygget areal ifølge BBR er 194 m2. 
Herudover garage og carport opført i træ på i alt 42 m2. 
Grundarealet udgør 864 m2. Der er adgang til huset via 
et overdækket indgangsparti og med hoveddørsparti i 
maghoni, hvorfra man kommer ind i en klinkebelagt 
gang, med adgang til stort fl isebadeværelse  (Höganes 
klinker) med stor bruseniche, fl ere skabsarrangemen-
ter og el-håndklædetørrer. Fra gangen er ligeledes ad-
gang til gæstetoilet, også med Höganes klinker og ny-
ere gipsloft med indbyggede spots, samt nyere sanitet. 
Fra fordelingsgangen er der adgang til bryggers med 
egen indgang fra gavlen af huset. Bryggerset indehol-
der pænt skabsarrangement, naturgasfyr, vaskesøjle i 
Miele, samt køle/fryseskab i Bosch. Fordelergangen le-
der yderligere til stort værelse, 2 lidt mindre værelser 
samt fl ot nyere køkken med elementer i hvid højglans 
og følgende hvidevarer i børstet stål: opvaskemaskine 
af mrk. Bosch, indbygningsovn, køle-/fryseskab, kera-
misk bordkomfur samt emhætte alle i mrk. Siemens. 
Fra køkkenet er adgang til spisestue med dør til over-
dækket terrasse, og adgang til meget stor vinkelstue 
med brændeovn og med kig til spisestuen via glasvæg 
samt adgang til stort soveværelse. Fra soveværelset er 
der egen udgang til haven. Der er parketgulve i ejen-
dommen med tæpper i nogle rum og hhv. trælofter/gips
lofter. Ejendommen og haven fremtræder særdeles vel-
holdt, dog har ejer oplyst, at der er enkelte utætheder 
i tag og skotrender, således at der trænger vand ned i 
spisestuen.

Ejendommen er beliggende i attraktivt villakvarter, 
ca. 500 meter fra stranden, tæt på skole og nær Solrød 
Center og Jersie S-tog Station.

Offentlig ejendomsværdi pr. 01.10.2009 kr. 1.850.000,00, 
heraf grundværdi kr. 832.000,00. Grundareal 864 m² 
heraf vej 0 m².

Højeste bud på første auktion kr. 2.586.373,05.

Auktionen annonceres tillige på nettet under www.
tvangsauktioner.dk 

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

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

Tlf. 43 90 50 80

Lægeklinik overtagelse
Læge Ole Stig Larsen er gået på pension.
Klinikken er overtaget af læge 
Aymen Naima.

Afskeds/åbningsreception 
14.10. 2011 kl. 14-17

Uddannet lægesekretær 
søges snarrest. Ca. 16 timer om ugen, fordelt på 2 dage 
til læge praksis i Hundige.

Der kan eventuelt blive mulighed for ca. 30 timers an-
sættelse fra 1.5.2012.

Skriftlig henvendelse til: 
Læge Flemming Bjørndal, 
Over Bølgen 2c, 2., 2670 Greve

Håndværk og Service

Stillinger

Tandlæger

Læger

Almindelige bekendtgørelser

Køreskoler

ikke
til at komme

udenom

”NY AUKTION  
Greve - parcelhus

Tirsdag, den 25. oktober 2011 kl. 13.00 afholdes efter begæring 
af en panthaver ny auktion over ejendommen matr. nr. 12-is Kil-
debrønde By, Kildebrønde beliggende Hedager 5, 2670 Greve. 
Auktionen afholdes i Retten i Roskilde, Retssal O, Jernbanegade 
3 A, 1. sal, 4000 Roskilde. 

Parcelhus på 166 m2, der er opført i 1967 i ét plan i mursten, der er 
fi lset og pålagt nyt eternittag. Der er væsentlige om-/tilbygninger 
i 1977. Det samlede boligareal er på 166 m2. Ejendommen har 
været/er under renovering. Det overdækkede areal er tilsynela-
dende inddraget til udestue/stue.

Ejendommen indeholder udhus, der er inddraget til hovedejen-
dommen, og som fungerer som bryggers med naturgasanlæg m.v. 
Der er herfra direkte forbindelse til ejendommens oprindelige 
bryggers, hvor der er installeret Siemens vaskemaskine. Køkke-
net indeholder mulighed for spiseafdeling, nyere hvide køkken-
elementer, Siemens komfur og keramiske kogeplader, CT Ther-
mex emhætte, Siemens opvaskemaskine og køleskab. I køkkenet 
er pålagt linoleumsgulv. Endvidere er der 4 værelser med par-
ketgulve. Fordelingsgang med linoleumsgulv, 2 stuer hvoraf den 
ene stue har parketgulv og den anden har klinkebelægning samt 
brændeovn. Udestue, hvor gulvbelægningen består af beton. Gæs-
tetoilet med trælisteloft, lyse klinker på gulvet, hvid håndvask og 
hvidt toilet. Brusebadeværelse med trælisteloft og med klinker på 
gulv og vægge, muret bruserum, hvid håndvask og hvidt toilet.

Lofterne består hovedsagligt af gips.

Ejendommen bærer præg af fugtskader bl.a. i udestuen hvor lof-
tet/tagkonstruktionen er ødelagt, ved nedløbsrør ved bryggers og 
i bryggers på gulvet ect.

Der er isat nye vinduer i ejendommen med vinduesrammer af 
hvid plast.

Olietanke, jfr. ejendomsoplysningsskemaet.

Der er opsat Parabol.

Ved carport/bryggers mangler nedløbsrør.

Carport på 35 m2.

Ejendomsværdien pr. 1/10-2010 udgør kr. 1.850.000,- heraf 
grundværdi kr. 798.200,-.

Det tinglyste areal er på 735 m².

Højeste bud på 1. auktion blev kr. 1.100.000,-.

Salgsopstilling kan ses på internettet www.tvangsauktioner.dk, 
afhentes i Retten i Roskilde, Fællessekretariatet, Jernbanegade 
3 A, 1. sal, 4000 Roskilde eller rekvireres hos Edvard Nielsen 
& Partnere, Advokater, v/Helle Schledermann, Algade 1-7, 4000 
Roskilde, tlf. 46 35 40 17, hvortil også henvendelse om yderligere 
oplysninger eller evt. besigtigelse kan ske med henvisning til sag 
nr. 14049.

Greve: Kræftens Bekæm-
pelse sætter på ny fokus 
på brystkræft i hele ok-
tober måned. 

- Det gør vi også i Gre-
ve. Lørdag den 8. oktober 
sætter vi i Greve fokus på 
brystkræftmåneden med 
Lyserød Lørdag, siger Liva 
Justesen fra Kræftens Be-
kæmpelses lokalforening i 
Greve Kommune. 

I år er det første gang, 
at Kræftens Bekæmpelses 
lokalforening i Greve del-
tager i kampagnen Lyserød 
Lørdag.

- Vi har henvendt os til 
et lille udsnit af forretnin-
ger og virksomheder og er 
meget glade for den positive 
holdning, vi er blevet mødt 
med, siger Liva Justesen.

- Kræftens Bekæmpelses 
lokalforening i Greve vil 
være at fi nde på stande i 
både Greve Midtby Center 
og Waves. Her vil vi sælge 
lyserøde sløjfer, armbånd, 
t-shirts og andre spænden-
de ting samt stå klar med 
brochuremateriale. Vi er 
på standene lørdag den 8. 
oktober fra kl. 10-15.00, så 
- gå efter de lyserøde ballo-
ner, fortsætter hun.

Lyserød 
lørdag
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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,-

MARKEDET
ONSDAGS/WEEKEND         

HURRA
HIP         

SERVICE
RUBRIK         

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

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

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.

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

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

Dødsboer, plejehjems
- flytterester købes/ryddes.
Totaloprydning og slutren-
gøring klare vi også hvis det 
ønskes. Gratis tilbud gives
Birthe tlf.  22 54 27 70 Tonny
tlf. 50 72 81 92 

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

Udnyt dine 15% fradrag
Træfældning, topkapning el-
ler beskæring. Har du et el-
ler flere træer som trænger 
til en kærlig hånd. Alt have-
arbejde udføres af udd. skov-
arbejder og træklatrer, som 
er fuldt forsikret. Ring for et
uforpligtende tilbud! Høj´s 
Have & Anlæg v/ Kristian 
Høj Mob.: 40 21 17 33

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol.

Hypnose.
Tilbud 500 kr.

RAB registreret. 
Godkendt af 

sundhedsstyrelsen. 
20 års erfaring. 
Kendt fra TV2

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

www.svenholst.dk

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

Grønland! Tænder af 
hvalros og Narhval købes af
privat samler. 40 15 52 37

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.

AB Egeskovparken
Egeskovvej 14. 2665 Vallensbæk Strand
Dejlig 2v lejlighed på 63 m2 i stuen 
med egen have og ny fl iseterrasse. Sydvestvendt.
NYT KØKKEN - AFHØVLEDE GULVE - NY MALET
• Stor vinkelstue med direkte adgang til køkken. 
• Stor badeværelse med stik til vaskemaskine og tørretumbler.
• Værelse med skabsvæg på 2,50 m. Skur.
• Central beliggende, med kort afstand til indkøb, S-tog og bus.
Pris kr. 700.000,- husleje kr. 4516,00 
incl. vand, varme og antennebidrag.
Henvendelse:tlf. 20 95 37 21. mail. ula@webspeed.dk

HK Malerservice. Altid
billigst. Specialist i maler-
arbejde ude og inde. Ring for
uforbindende tilbud. Vi er
med garanti billigst. Tlf. 56 
50 82 64 eller 22 47 40 61

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 

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

Super begynder-
lejlighed 
eller god ældrebolig.
Flot og indflytningsklar 2V 
andelsbolig på 58 m2 med egen 
have og P-plads. Velfungeren-
de forening, tæt på Greve Cen-
ter, S tog mm. Stue med åbent 
køkken, stort badevær., godt 
soveværelse med skabsvæg. 
Pris 495.000 kr.
Boligafgift 3.583 kr. + forbrug.

Tlf. 26 11 13 22.

Ridning. Er du mellem 5-12 
år og gerne vil gå til ridning
kan jeg tilbyde undervisning
på søde og små pony’er. Kun 
3-4 ryttere pr. hold under 
trygge forhold i Solrød. Vest
og hjelm kan lånes. Ring evt.
for mere info. Tlf. 2870 6726.

2 Hestes’trailer udlejes
i Solrød. Lav vægt så de 
fleste kan køre den uden 
trailerkort. Mere info tlf.
28706726.

Kære Andreas
Tillykke med din 5 års fødselsdag.
Ønskes du af mormor og morfar

Kære Hanne og Iwan
Tillykke med Guldbrylluppet den 
7. oktober.
Håber i får en rigtig hyggelig dag.
Ønskes i af Inger, Familien Buhl 
og Familien Spliid

Tillykke til racerkøreren Mathias 
som fylder 5 år tirsdag d. 11. okt. 
Ses lørdag.
Hilsen mormor og Erling

Iben og Michael, mor og far stort 
tillykke med sølvbryllupet d. 
11/10. Kærlig hilsen Nick.

Singel klub søger med-
lemmer til gåture, håndar-
bejde, bowling, m.m. mellem 
55 og 70 år. Henvendelse til 
billetmrk. 777, Sydkysten,
Greve Strandvej 24, 2670
Greve.

Hedebo Kræmmermar-
ked. Årets indendørs kræm-
mermarked med over 100 
stande afholdes i Tune 
Hallen lørdag den 22. okto-
ber kl. 10-17 - og søndag den
23. oktober kl. 10-16. Entré 
kr. 20,- børn under 12 år 
gratis - parkering gratis og
så gi´r vi en kop kaffe. Arr. 
Lions Club Tune - Info 2071 
2341.

Lokaler

læs den døgnet rundt - når det
passer dig - på www.sydkysten.dk
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Tjørnholmvej, Solrød Strand
www.solrodbio.dk

Tlf. 5614 4422

Headhunterne
Søndag 9. 10 kl.19.

Smølferne
Søndag 9. 10. kl. 14 + 16

Lørdag 15. 10. kl. 14

Midnight in Paris
Tirsdag 11. 10. kl. 19.30

Onsdag 12. 10. kl. 19.30

Søndag 16. 10. kl. 19.30

Far til fi re tilbage 
til naturen

Søndag 16. 10. kl. 14 + 16

Søndag 23. 10. kl. 14 + 16

Søndag 30. 10. kl. 14 + 16

TILBUDTILBUD

  
FISH & RICE - Sushi & Wok

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

Running Sushi 
FISH & RICE - Sushi & Wok

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

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

Normalpris 896,- TILBUD 448,-
 

Sushi Take AwaySushi Take Away

Husk
Bordbestilling

43 90 35 00

TAKE AWAY

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

Wok-retter.
Gælder kun menukortet.

Alt lavet af friske kvalitets-produkter!-50%

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

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

Kom og oplev 

smagfuld og lækker 

Running Sushi og 

Wok-retter 
i 2 etager!

Bordbestilling 
anbefales ÅRETS JULEFROKOST

D. 25. november og 2. + 9. og 16.december D. 25. november og 2. + 9. og 16.december 
Kl. 18.00-02.00

Stor buffet og live musik v/JOIN INStor buffet og live musik v/JOIN IN

Nyt spændende menukort med gode menutilbud
Se det hele på www.fregatten.dk

Mortens Aften 

10. november

Lækker klassisk 

3 RETTERS MENU

 3 retter ..... 368,-  

 2 retter ..... 298,-  

 Hovedret .... 238,-

Børn u.12 år ½ pris

KR. KR. 298,-298,-

Åbningstider
Alle dage 11-22

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

Husk vores populære 

BRUNCHBUFFET 
på søndag 11-14

168,-
Inkl. kaffe og juice

Store frokostbuffet 
lørdag og søndag 12-16

148,-
Inkl. kaffe og juice

B U S - R E J S E R
Størst udvalg af juleshopping-ture

Prag 
Halle
Berlin 

Dresden 
Kiel-Lübeck 

Goslar I Harzen 
Bremen-Lübeck 
Stade ved Elben 

Tønder-Flensburg 
Lübeck-Schwerin-Rostock 

Assmannshausen ved Rhinen 
På rejse juleaften

Hannover 
Goslar i Harzen 
Barlinek i Polen  
Nytårsaften ude
 Usti i Tjekkiet 

Barlinek i Polen 
Baunatal i Tyskland 
Hannover i Tyskland 

Musikoplevelser
Geschwister Hofmann i Berlin 

Maxi Arland med venner i Halle 
Alpenländischer Weihnacht, Halle 

Dette og meget mere på vor hjemmeside, 
hvor du også selv kan bestille og spare 

lidt, Du er velkommen på kontor eller i tlf.
www.klingenberg-rejser.dk

58 52 32 00 

- kan du bruge ...
- lidt mere plads i

skuffer og skabe ...
- så er her chancen for at få
ryddet ud og samtidig tjene

lidt “lommepenge”- lej en
stand på Kræmmermarkedet

i Tune Hallen 22. og 23. oktober
- slå dig sammen med din nabo

- i kan leje en stand fra kr. 350,-
Kræmmermarkedet - der arrangeres
af Lions Club Tune besøges af over
3.000 menesker - ring på
23486380 eller 21699096

Solrød: Lørdag den 8. 
oktober kl. 13 åbner vin-
fi rmaet Compagniet i 
Jersie  dørene for en ny 
udstilling.

Oktober måneds billed-
kunstner hos Compagniet 
er den 32-årige Camilla 
Vigand Pedersen fra Køge. 
Hun er udlært kosmetolog 
og tandklinikassistent, 
men har - efter eget ud-
sagn - altid været kreativ 

og god til at bruge sine 
hænder.

- Jeg har tegnet meget, 
også som barn, men be-
gyndte først at male med 
akrylmaling, da jeg star-
tede på daghøjskolen Vera 
i København i 2000. Der 
gennemgik jeg kurser i 
billedkunst og tekstiltryk. 
Desuden har jeg taget et et 
halvt års ophold på Kunst-
skolen i Holbæk, hvor jeg 

beskæftigede mig med bil-
ledkunst samt rakobræn-
ding og smykkedesign, for-
tæller Camilla Vigand. 

Og hun fortsætter: 
- Mit store forbillede er 

den kendte, tyske maler og 
billedhugger Anselm Kie-
fer, og han er også min store 
inspirationskilde. Jeg arbej-
der meget på at udvikle min 
egen stil. For eksempel hol-
der jeg meget af at blande 

forskellige materialer med 
akrylmalingen og bruger 
sommetider også fotos, som 
jeg enten låner eller selv ta-
ger med mit kamera.

- Jeg vil nok selv beskrive 
mine billeder under be-
tegnelsen collage, idet jeg 
genbruger forskellige ting, 
som derved bliver en del af 
maleriet.  

- Jeg synes også, det 
er spændende at arbejde 

med andre teknikker som 
blandt andet tekstiltryk. 
Jeg holder meget af efter-
årsfarverne, hvilket på 
en naturlig måde kommer 
til udtryk i mine billeder, 
da jeg ofte maler meget i 
jordfarver. Jeg er dog også 
stor tilhænger af sort/hvide 
billeder, siger Camilla Vig-
and,

- Vi glæder os også til at 
præsentere gæsterne for en 

række rigtig gode vine som 
man kan smage sammen 
med nogle af vores hjemme-
lavede delikatesser, siger 
Flemming Deichmann fra 
Compagniet.

Udstillingen kan ses ved 
alle Compagniets åbnings-
dage, der er lørdage kl. 13-
16. Vinprogrammet for alle 
udstillingsdage kan ses på 
Compagniets hjemmeside 
www.compagniet.dk.

Ny udstilling hos Compagniet i Jersie
Camilla Vigand Pedersen har altid været kreativ og god til at bruge sine hænder

Greve: De fi re herrer 
herrer Stig Rossen, 
Jesper Lohmann, Keld 
Heick og Jesper Asholt 
har for tiden stor succes 
med teaterkoncerten 
»More Jacks«, så stor 
at opførelsen i Portalen 
lørdag den 8. oktober for 

længst er udsolgt.
Men nåede man ikke at 

få billet, er der nu igen mu-
lighed for det, idet Portalen 
er klar med en ekstra opfø-
relse søndag den 18. marts. 
»More Jacks« fortsætter hi-
storien om Danmarks før-
ste »boyband«, som de fi re 

herrer startede på i tea-
terkoncerten »Four Jacks« 
sidste år. 

Four Jacks havde en 
karriere, som var kort og 
intens. De opnåede en po-
pularitet, kun ganske få 
har oplevet, da de i midten 
af 1950’erne brød igennem 

med deres musikalitet og 
gode sange. Men nytårs-
aften i Odd Fellow Palæet 
i 1964 var det slut. På top-
pen af deres karriere stop-
pede Four Jacks, og John 
Mogensen, Bent Werther, 
James Rasmussen og Poul 
Ruid gik hver til sit. 

Men hvad skete der den 
aften i Odd Fellow Pa-
læet, da de besluttede sig 
for at stoppe? Og hvorfor 
gik de fra hinanden, netop 
som deres karriere var på 
sit højeste? Det og meget 
mere handler forestillingen 
»More Jacks« om, der sam-

tidig krydres med en række 
anekdoter og »nye« hits fra 
kvartettens store sangkata-
log. Hør blandt andre »Det 
var på Capri«, »Dagbogen« 
og »Tapre Ørn« ledsaget af 
Tivolis Big Band.

Historien om Four Jacks fortsætter
Anekdoter og nye hits med »More Jacks«
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”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

15. oktober kl. 20.00

THE
 STORM

Billetpris 145 kr.

7. oktober kl. 20.00

HIT MED 80’ERNE
Billetpris 150 kr.

Billetpris 125 kr.

21. oktober kl. 21.00

XANDER
Årets nye navn

´s   
JAZZSCENEN
HVER LØRDAG KL. 13.00

8. oktober: 
Simon Spang-Hanssen Special Quartet

15. oktober: Six City Stompers
22. oktober:  

Uffe Steen Special m. Allan Mortensen

´s   GALLERI PORTALEN
LANDSKAB 2011

Europæisk udstilling arrangeret af 
Vladimir Voronin

MALERI, GRAFIK, SKULPTUR
8. oktober - 13. november 2011

Fernisering lørdag den 8. oktober kl. 14 Billetpris 250 kr.

17. november kl. 20.00

POUL KREBS
Nyt band, nye sange

Billetpris 150 kr.

2. november kl. 20.00

ANDERS BLICHFELDT
”Et liv i tonernes verden”

Billetpris 150 kr.

3. november kl. 20.00

LOTTE HEISE
”Kaos, kærlighed og krybdyr”

Billetpris 125 kr.

29. oktober kl. 20.00

PER VERS feat. Dj. Static, 
Nappion, Ayoe Angelica & Six City Horns

Først-til-mølle-pris 175 kr.

9. november kl. 20.00

SUGAR
Humørfyldt musical

Normalpris 275 kr.

8. oktober kl. 20.00

WIFEBEATER
COOKING CLUB 

FAIRLANE
Plekter-koncert

Billetpris 35 kr.

15. oktober kl. 20.00

COMEDY ZOO 
ON TOUR
Tingleffs guide til

parforhold

Billetpris 110 kr.

8. oktober kl. 20.00

MORE 
JACKS

Ekstrashow
18. marts

Billetpris 350 kr. / Potralis-rabat

UDSOLGT

Billetpris 190 kr.

12. november kl. 20.00

CARSTEN BANG
”Plukker kameler”

Billetpris 165 kr.

11. november kl. 20.00

BLAST
Legendarisk bigband

14. oktober kl. 20.00

RICK 
ASTLEY

Billetpris 295 kr.

Greve: Det er musik af 
blandt andet Ellington, 
Kai Norman Ander-
sen og Jerome Kern, 
der er på programmet, 
når saxofonisten Si-
mon Spang-Hanssen 

optræder på Portalens 
Jazzscene med sin Spe-
cial Quartet lørdag den 
8. oktober. 

Kapelmesterens tenor-
saxofon er i fokus i dette 
ensemble med referencer 

og tributes til en række 
favoritter som Dexter Gor-
don, Sonny Rollins, George 
Adams, John Gilmore, Paul 
Gonsalves og Johnny Grif-
fi n. 

Kvartettens specielle 

instrumentation med sa-
xofon, violin, vibrafon og 
kontrabas giver et ganske 
unikt og varmt lydunivers 
med rige muligheder for ud-
forskning af klang, nuance, 
kontrast og sammenspil på 

kryds og tværs af traditio-
nelle roller. 

På eftermiddagens pro-
gram er genfortolkninger 
af klassikere fra jazz-re-
pertoiret samt original-
kompositioner. Musikerne 

er en samling af topnavne 
fra den danske jazzscene - 
Kristian Jørgensen, violin, 
Kaare Munkholm 

Topnavne spiller jazzklassikere
Genfortolkninger af klassikere fra jazz-repertoiret samt originalkompositioner på Portalens Jazzscene

Greve: Portalen bak-
ker i dette efterår op 
om Plekter projektet 
- et initiativ, hvor Or-

ganisationen af Rytmi-
ske Amatørmusikere 
præsenterer dygtige 
og ambitiøse bands fra 

vækstlaget på landets 
spillesteder. 

Til Plekter-koncerten i 
Portalen lørdag den 8. okto-

ber er der to bands på sce-
nen - Wifebeater Cooking 
Club fra Greve og Fairlane 
fra Randers.

Wifebeater Cooking Club 
er en trio, der spiller beskidt 
rock, med energi og tunge 
riffs, hvor fi npudsningen er 

blevet ude for døren, mens 
Fairlane spiller direkte, 
melodisk rock med masser 
af up-tempo numre.

Musikkens vækstlag spiller i Greve
To rockbands på scenen i Portalen



www.grevemidtbycenter.dk

Catalina´s
Stort udvalg af smykker fra Våga
-20% på ALLE Våga armbånd
Tilbuddet gælder t.o.m d. 15. oktober

HUSK 
- gavekort kan 

købes hos Danske Bank og Kioskland

FØDSELSDAGSTILBUD 
for hele familien…
- I DIT LOKALE NÆRCENTER

Borgstrøm
InAlto Eduardo Zio Monferrato Rosso 2008 
Barbera/ Nebbiolo 14,5%, Piemonte Italien
Fremstillet på delvist tørrede Nebbiolo og Barberadruer. 
Smagen besidder Barberadruens karakteristiske friskhed 
kombineret med de tørrede Nebbiolodruers magtfulde 
varme fylde – eftersmagen er lang og blød. 
En oplevelse i særklasse!

Pris pr. fl aske kun 99,-

TC Hobby
MaXam Buggy
Max. Hastighed ca. 30 Km/t
Terrængående
Før 849,-
NU 699,-

Kop & Kande
Jamie Oliver Prof induction pander
Fra 284,95
SPAR OP TIL 450,-
Tilbuddet gælder t.o.m d. 22. oktober

- underholding på torvet v/
Swing Greverne
Arrangementet er lavet i samarbejde med Lions Greve

3 timers GRATIS parkering
– Husk P-skiven

Lørdag 8. oktober bliver hele Danmark lyserød. 
Frivillige, forretninger, foreninger m.fl . laver forskellige aktiviteter til fordel for brystkræftsagen.
På torvet i Greve Midtby Center vil der være en stand med oplysningsmaterialer og salg af 
sløjfer, T-shirts m.m.

Mix Bix
Stort udvalg af ting og sager
 til gode priser. 
Sparedåser i metal med 
forskellige motiver.
Normalpris 20,-
Fødselsdagstilbud 10,-

Lørdag d. 15. oktober
Børnekræmmermarked

Tilmeld dig på 
www.grevemidtbycenter.dk

Lørdags Jazz, Lyserød Lørdag & BørnekræmmermarkedLørdags Jazz, Lyserød Lørdag & Børnekræmmermarked

Lions Lørdags Jazz 
Lørdag d. 8. oktober   Kl. 10-13 


