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FODBOLD: Kunstgræsba-
ner er fremtidens fodboldun-
derlag, og efter flere ned-
slående afslag har Nivå-Kok-
kedal Fodboldklub og Fre-
densborg BI nu fået nyt håb.

Et enigt Kultur- og Idræts-
udvalg kom torsdag aften
med en lovende udmelding,
da et enigt udvalg anbefaler
at kunstgræsbaner på Karse-
mosegård i Nivå og på Fre-
densborg Stadion skal med i
budgetforhandlinger for
2009.

Kunstgræsbanen i Humle-
bæk er allerede bevilget og et

nyt udbud skal sikre, at der
bliver en god økonomi for ba-
nens anlæg og drift, da kom-
munens eksterne rådgivere i
første omgang overvurderede
kommunens behov for kvali-
tet. Derfor vil et nyt udbuds-
materiale indeholde en kvali-
tet FIFA one star, og ikke
som først foreslået af den eks-
terne rådgiver en bane til
landsholdsfodbold.

- Det giver meget bedre
økonomi og vil stadig give en
god banekvalitet og god be-
lysning på hele banen. Den
bane vil blive etableret hur-

tigst muligt, og det er rart at
vide at Humlebæk Fodbold-
klub og kommunen er i god
dialog omkring den praktiske
planlægning. I første omgang
bliver kunstgræsbanen i
Humlebæk den eneste kunst-
græsbane i kommunen, så det
stiller selvfølgelig krav til en
fordelingsplan om anvendel-
sen for fodboldklubberne i
kommunen. Det har jeg tillid
til at fodboldlivet selv får kla-
ret af, siger en glad formand
for Idræts- og Kulturudvalget,
Per Frost Henriksen, og
fortsætter:

- Moderne fodboldfacilite-
ter vil give mange fodbold-
spillere mulighed for at spille
fodbold året rundt. Kunst-
græsbaner er en væsentlig del
af et moderne fodboldsta-
dion, et anlæg der kan tiltræk-
ke mange nye spillere, og der-
med medvirke til at den vigti-
ge sundhedsdagsorden bliver
sat, og bevægelse og socialt
samvær bliver en almindelig
del af hverdagen.

Læs hele artiklen 
på nettet

www.uge-nyt.dk

Håb om kunstgræsbaner 
i Nivå og Fredensborg
Kunstgræsbaner i Humlebæk, Nivå og Fredensborg, hvis det står til Kultur- og Idrætsudvalget

AFFALDSINDSAM-
LING: I løbet af et par ti-
mer søndag formiddag
indsamlede knap 80 med-
lemmer af Danmarks Na-
turfredningsforening me-
re end et halvt ton affald
fire steder rundt i Fre-
densborg kommune.
Tænk hvad det kunne bli-
ve til, hvis 500 deltog i ind-
samlingen!.

- Ja, det er en ganske
flot præstation, synes vi
selv, siger medlem af lo-
kalforeningen Grethe
Troensegaard dagen efter
indsamlingen. Det er fjer-
de gang, at indsamlingen
afholdes her i kommunen.

- Der er ingen tvivl om,
at resultatet giver os inspi-
ration til næste år at gøre
det endnu bedre. Men når
hovedparten af affaldet
indsamles f.eks. ved bold-
baner og på Nivå stran-
den, giver det også anled-
ning til at reflektere over,
hvorvidt vi som forældre
dels er rollemodeller, men

også om vi i tilstrækkelig
grad påvirker vore børn
og unge til at tage deres
affald med hjem –  eller
hen til den nærmeste af-
faldsbeholder, siger Gret-
he Troensegaard.

Som noget nyt havde
man på Nederste Torpen-
vej valgt at have sin egen
indsamling, dels på Ne-
derste Torpenvej og dels
på stisystemet ved bold-
banerne.

Her indsamlende ni be-
boere fra vejen samt tre
fra Agenda 21 langt over
100 kilo affald.

I Sørup blev der også
indsamlet 100 kilo, 250 i
Nivå og 90 kilo ved Baby-
lone Strand.

Danmarks Naturfred-
ningsforeningen opfor-
drer med indsamlingen
til, at vi tager vare på na-
turen og give den videre
til vore efterkommere i en
bedre stand, end vi har
modtaget den.

En renere
kommune
Naturfredningsforeningen indsamlede 

et halvt ton affald i søndags!

På Nederste Torpenvej og stierne omkring boldbanerne i
Humlebæk blev der indsamlet 11 sække affald samt diverse
bygningsaffald, cykelvrag og en taske med tyvekoster.
På billedet ses nogle af indsamlerne. Foto: DN

I Sørup fik deltagerne hver en tang, så de også kunne få fat på
affaldet inde i buskene.

Foto: Peter Dahlerup.

Nivå satte dagens rekord med 250 kilo affald - heriblandt 240
dåser!

Foto: DN.

Der var meget interessant affald i Fredensborg kommune
indtil i søndags. Her på Babylone strand blev der blandt an-
det indfanget et fiskenet!

Foto: DN.

=

Ny Strandvej 46 - 3050 Humlebæk - Telf. 49 19 09 73

Jeg går på pension efter 34 år,

butikken fortsætter med en ny ”Rikke”

Nu 50 % på næsten
alt tøj, sko, brugsting
Alle Støvler kun 500,-

Husk at indløse alle tilgodebeviser og gavekort

Der er forsat indlevering til rens, pres og 
skjortevask

Fredensborg
Jernbanegade 3

Gælder til 19/4

400G/6 stk.

1000

Kg-pris v/1 pk. 25,00

Kohberg
Hvedeknopper

Husk storebededag

Formuekonto med 
4,50% p.a. i rente.

Ring 70 10 29 56

FREDENSBORG SUPERBRUGS

Pr. 1/2 kg

3995
kg-pris 79,90

Friske danske svinemørbrad

Se også vores
stærke tilbud 
på bagsiden



15. APRIL 2008- UGE·NYTSIDE 2

VENSKABER: Jytte Kajs
indrømmer med et stort smil,
at hun savner sine børne-
børn, som bor i jylland; men
da de efterhånden er blevet
17, 23, og 25 år, så det er ikke
dem, hun går i Zoologisk Ha-
ve med mere. Nu har hun
nemlig Emilie på 8 år, som
hun er voksenven med og
Emilie vil gerne med ind og
se på dyrene.

Jytte Kajs er initiativtager
til foreningen “Børns Vok-
senvenner Fredensborg” og
har været med i søsterfore-
ningen i Helsingør i flere år.
Hun blev medlem af forenin-
gen, fordi hun holder af børn
og har fået god tid, efter at
hun er gået på efterløn.

- Jeg synes, at jeg får meget
glæde ved at være sammen
med børn, de giver mig inspi-
ration samtidig med, at jeg
også kan give dem noget, for-
klarer Jytte Kajs.

Sammen med Emilie har
hun nogle faste ritualer, som
hører sig til den dag i ugen de
mødes.

- Vi skal blandt andet altid
købe boller, inden vi går
hjem til mig, forklarer Jytte
Kajs med et smil.

Og så de bruger megen tid
på at tegne og male, noget
Jytte Kajs selv har dyrket i
mange år også som undervi-
ser.

Fordi foreningen er nystar-
tet i Fredensborg kommune,
er der endnu ikke så mange
voksne medlemmer i fore-
ningen, derfor er voksne i al-
le aldre med lidt ekstra over-
skud velkomne, men faktisk
mangler foreningen også
børn.

- Der er ingen begrænsning
på, hvem der kan søge at få
en voksenven; det er helt
normale børn, som har brug
for en ekstra voksen til at de-
le sorger og glæder med, for-
klarer Jytte Kajs.

Hun er utrolig glad for, at
hun kan give Emilie nogle
andre menneskelige relatio-
ner og nogle andre indfalds-
vinkler end hun er vant til.
Og så får Emilie nærvær og
god tid med en voksen.

Når der bliver kapacitet til
det, vil foreningen også tilby-
de “Familievenner”; en ord-
ning som i Helsingør med
succes er brugt i forbindelse
med integration og som kan
søges af enlige forældre med
små børn.

Foreningen “Børns Vok-
sensvenner Fredensborg”
kan kontaktes på mail
jytte.kajs@youmail.dk eller
telefon 4848 4144.

LV

Børn får nu
“Voksenvenner” 
i Fredensborg
“Børns Voksenvenner Fredensborg” er en
nystartet forening og nye medlemmer er meget
velkomne

Jytte Kajs har taget initiativ til, at Børns Voksenvenner nu
breder sig til Fredensborg Kommune og derfor efterlyser hun
flere børneglade voksne til foreningen. Foto: Uge-Nyt.

UNDERVISNING: Infor-
mationskonsulent Helle Si-
monsen tager imod skoleele-
verne i byrådssalen inden
borgmesteren ankommer og
kan ikke lade være med at
spørge til borgmesterens
navn.
- Olav Aaen, lyder det i kor
fra eleverne. Her er ingen
tøven og bagefter svarer de li-
ge så hurtigt “venstre” på
hans politiske tilhørsforhold.

8. klasse fra Humlebæk
Skole er taget til Rådhuset i
Kokkedal for at lære mere om
deres tema om at være borge-
re i Fredensborg Kommune.
Og efter 14 dages undervis-
ning ved de meget mere om
det kommunale system end
da de startede.

De har haft besøg af tidlige-
re borgmester John Hem-
ming fra Fredensborg-Hum-
lebæk Kommune og by-
rådspolitiker Ole Andersen
fra SF, som har fortalt om ud-
valgsarbejdet.

På dagens program er borg-
mesterens arbejde og en
rundvisning på rådhuset.

Helle Simonsen starter
med at fortælle mere generelt
om rådhusenes oprindelse,
dengang det handlede om at
fjerne noget af magten fra kir-
ken til borgerne. Og nu hvor
det handler mere om tilgæn-
gelighed.

- Ved I hvor ofte der er
kommunalvalg?, spørger hun
dristigt og får det rigtige svar
med det samme.

- I er da helt utrolige, siger
hun med et stort smil og roser
eleverne for deres viden.

Da borgmester Olav Aaen
kommer ind i ad døren, bliver
han mødt med klapsalver og

han kvitterer med et hånd-
tryk til alle eleverne. Han skal
også lige teste elevernes
paratviden.

- Ved I hvor mange skoler,
der er her i Fredensborg
Kommune, spørger borgme-
ster Olav Aaen sine unge
gæster, som har placeret sig
rundt på politikernes pladser
i byrådssalen.

Efter et par forsigtige for-
søg, bliver der svaret 12 og
borgmesteren modtager sva-
ret med et stort smil.

- Det er rigtigt!
Derefter går snakken om

borgmesterens arbejde og til
slut åbner han den store, flade
taske, som han har haft med
sig og fremviser den impone-
rende borgmesterkæde, som
Dronning Margrethe oprin-
delig designede til Fredens-
borg-Humlebæk Kommune.

Matilde Emmery og Méla-
nie Evers fra 8. klasser ind-
rømmer gerne, at de vidste
meget lidt om byrådet, kom-
munen og rådhuset inden de
mødte op på rådhuset.

- Da vi kommer derhen,
forventer vi en kedelig tur,
men i stedet bliver vi taget
med storm. Vi møder borg-
mesteren, ser borgmesterkæ-
den, lærer rigtig meget, og vi
har en god dag, så vi er meget
taknemmelige over at vores
lærer, Krista Poulsen tog os
med derind.

Temaet fortsætter en uges
tid endnu og nu begynder den
spændende periode,hvor sko-
leeleverne skal arbejde med
hvordan de realiserer deres
visioner om f.eks. cafeer, in-
dendørs tennishal og mange
andet.

LV  

De unge borgere
besøgte
borgmesteren
8. klasse fra Humlebæk Skole blev undervist på
Rådhuset 

Konflikten træder i kraft ons-
dag den 16. april klokken
00.01. Det betyder, at sygeple-
jersker og sundhedsplejersker
nedlægger arbejdet.

I Fredensborg Kommune
vil det betyde arbejdsned-
læggelse hos sygeplejersker
ansat i flere dele af Ældreom-
rådet: Hjemmesygeplejen, sy-
geplejersker på henholdsvis
de 5 Pleje- og Aktivitetscen-
tre og i Visitationen samt
sundhedsplejerskerne.

Nødberedskab
Under konflikten oprethol-
des der dog et nødberedskab,
således at alle borgere med
særlig behov, fortsat vil få
hjælp af en hjemmesygeple-
jerske.

Alle borgere, der modtager
hjemmesygepleje, modtager

en skrivelse fra kommunen
om hvorvidt de er omfattet af
nødberedskabet eller ej.

Borgere, der er omfattet af
dette beredskab, vil fortsat få
hjælp af hjemmesygeplejer-
sken, som vanligt. Arbejds-
nedlæggelsen betyder, at bor-
geren kan få besøg af en an-
den sygeplejerske, end man er
vant til. Borgerne opfordres
derfor til at bede om legitima-
tion, hvis der aflægges besøg
af en medarbejder, de ikke
kender.

Borgere, der under konflik-
ten, får et ændret behov for
sygepleje, skal kontakte egen
læge. Lægen vil derefter kon-
takte kommunen.

Ved tvivlsspørgsmål kan
kommunens visitation kon-
taktes på 72 56 50 07.

Nødberedskab i
forbindelse 
med konflikt
Dansk Sygeplejeråd har varslet konflikt for
sygeplejeområdet i Fredensborg Kommune

ERHVERVSRÅD: Fredens-
borg kommune har netop af-
holdt opstartsmøde for det
nye Erhvervsråd, hvor Advo-
kat Børge Stjernholm fra Fre-
densborg Handels- og Hånd-
værkerforening blev valgt af
et enstemmigt Erhvervsråd
som formand, og Michael
Fray fra Fredensborg Er-
hvervsforening som næstfor-
mand.
- Vi har fra byrådets side hele
tiden opfattet etableringen af
Erhvervsrådet som en frem-
strakt hånd. Nu har erhvervs-
livet efter lange og grundige
overvejelser besluttet at tage
imod tilbuddet. Muligheden
for et formaliseret samarbej-

de er altså til stede, og udvek-
slingen af synspunkter og øn-
sker kan begynde, siger Ulla
Hardy-Hansen, formand for
Erhvervs- og Turismeudval-
get og tilføjer:
- Vores nye kommunestruk-
tur stiller os over for mange
store opgaver, der naturligt
involverer erhvervslivet. Så
jeg ser frem til, at vi gennem
dialog og ekspertise kan ska-
be forhold,der bliver til glæde
for alle. Nu er de enkle og
hurtige kommunikationsveje
i hvert fald på plads.
I følge Ulla Hardy-Hansen
var mødet præget af en god
stemning, og alle deltagende
parter var enige om betydnin-
gen og vigtigheden af et vel-
fungerende Erhvervsråd for
at kunne imødegå kommu-
nens fremtidige udfordringer.

Enighed om
Erhvervsråd
Vigtigt med et velfungerende Erhvervsråd

Tryksager til kontoret:
Brevpapir, kuverter m.v 

Brochurer&annoncer
til markedsføringen

Tekster til internettet
Pressemeddelelser - PR

www.akselg.dk

2211 6511
Kastanievej 12 . 3480 Fredensborg

Kommunikation

AGksel

Klinisk
tandtekniker

Annette
Andersen

Fuglevangsvej 12 B
Espergærde

49 13 36 26
Mandag til fredag

kl.10-16

Alt i
tandproteser

Behandling kan også
foregå i hjemmet

EL-ARBEJDE

FREDENSBORG
48 48 03 98

VEJENBRØD
49 14 16 22

Campingvogn
sælges

Hobby Excellent 470 – 1999 m. Isa-
bella fortelt. Sæsonplads på Nivå
Camping medfølger hvis det øn-
skes. Pris incl. alt udstyr 63.900,-
kr. kontant el. finansieret

Tlf. 21 29 91 87

Markiser
Skal det være pro-
fessionelt
- så kontakt os

• Høj kvalitet
• Fornuftige priser
• Alle typer

- Vi reparerer også,
ny dug - nye arme
o.s.v.

Få et tilbud - Ring

59 50 00 19
Dansk/svensk
Markiseimport

C. C. Cykler
Jernbanegade 10
3480 Fredensborg

Tlf. 48 48 55 15

www.cccykler.dk

Borgmester Olav Aaen hilser på 8. klasserne fra Humlebæk
Skole, der har taget plads på byrådsmedlemmernes stole.

Foto: Uge-Nyt.
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Tilbuddet gælder
kun lørdag
1. september

BETAL MED DANKORT
HÆV OP TIL 3.000,-

- OGSÅ LØRDAG

SALG AF HT-KORT OG
HÅNDKØBSMEDICIN

Tilbuddene gælder t.o.m. 19/4 2008
Forbehold for trykfejl, udsolgte varer og afgiftsændringer

FredensborgFredensborg

v/købmand Niels-Henrik Hoffmann
Jernbanegade 3 - 3480 Fredensborg
tlf. 48 48 15 00
Slagter tlf. 48 48 14 59
www.superbest.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag 9.00-19.00
Lørdag 8.30-16.00

HUSK LUKKET ST. BEDEDAG

Kød og vin i SuperBest

Trionfo Super Ripasso er et
rigtigt spændende alternativ 
til Amarone. Dette er ikke en 
Amarone. Men smag og kvali-
tet slår mange af de billigere
Amarone-vine på markedet.
Vinen trækker tykke gardiner
rundt i glasset. Duften er
imponerende med toner af sort
kirsebær, lakrids og vanilje.

2 stk.

8900
Max. kg-pris 80.91

SPAR 5488

op
 ti

l

2 stk./1100-1300 g
Ferske danske 
svinemørbrad pr. pk.

Oksefilet
med fedtkant
Steges hel eller 
skæres til bøffer

pr. 1/2 kg

7995

Kg-pris 159,90

13900
PR. 1/2 KG

SPAR OP TIL 1045
pr. 1/2 kg

Kg-pris
278,00

Hel fersk 
oksemørbrad

op
 ti

l

3 FLASKER

12900

Liter pris v/3 fl. 57,33

SPAR    11085

op
 ti

l

1 FLASKE

18995

Liter pris v/1 fl. 253,27

SPAR    6000

op
 ti

l

1 FLASKE

6995

Liter pris v/1 fl. 93,27

SPAR    2000

Gran Passo
Rosso Trionfo
75 cl. – Italien

Gran Passo har en flot og frisk 
bouquet med toner af kirsebær 
og friske mandler. Smagen har 
en let sødme med en intens og 
kraftig frugt. Vinen kendetegnes
af en elegant afslutning.

Trionfo Amarone
75 cl – Italien

Trionfo Amarone fremstår som
en intens vin med stor krop og
en meget kompleks bouquet
med toner af sort kirsebær.
Smagen har nuancer af krydderi
og tobak. I eftersmagen fornem-
mer man lakrids og lange 
cremede nuancer af vanilje.

Trionfo Ripasso
75 cl – Italien
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TURISME: Udvalget for tu-
risme og erhverv har besluttet
at der hurtigst muligt skal
ansættes en medarbejder, der
skal stå for den fysiske turis-
mebetjening i kommunen.

Det er ikke intentionen at
vedkommende skal have fast
base i det “gamle” turistkon-
tor/iskiosk ved Fredensborg
slot,der fortsat er lejet af Turi-
stforeningen, men opgaven er
at  sikre, at der er tilgængelig-
hed til informationsmateria-
ler flere steder i kommunen
og derudover være, hvor turi-
sterne er, for at være behjæl-
pelig med spørgsmål.

Turismemedarbejderen
skal ansættes  til at betjene tu-

risterne for en periode af ca.
4-5 mdr. over sommeren 2008
og der bliver hurtigt udarbej-
det et stillingsopslag.

Turismebetjeningen vil i år
desuden foregå med annon-
cer i regionsdækkende bro-
churer ligesom der bliver en
omfattende information på
internettet,men uanset,at der
sikres en rimelig betjening via
Internettet, vil der være be-
hov for en mere personlig
indgang, fastslår udvalget.

Med hensyn til den fysiske
betjening af turister ved Fre-
densborg Slot, tages der for-
behold for udfaldet af en dia-
log med Fredensborg Turist-
forening.

Flyvende turist-
medarbejder Fredensborg Turistforening

har netop afholdt generalfor-
samling den 2. april, hvor be-
styrelsen blev genvalgt.

Til trods for at Fredens-
borg Kommune har besluttet
ikke længere at yde tilskud til
Turistforeningen, er det
turistforeningens hensigt at
tage udfordringen op. Det
fremgik af beretningen på
mødet.

- Vi vil fortsætte bestræbel-
serne på at kunne tilbyde de

mange turister informatio-
ner og servicering fra bu-
reauet ved Fredensborg Slot.
Det forventer vore gæster fra
ind- og udland naturligvis.

- Det siger sig selv, at det
kræver midler og gode kræf-
ter iøvrigt at løse denne op-
gave, og i øjeblikket –  hvor
turistsæsonen står for døren
–  er der derfor kontakt til
flere sider, slutter bestyrel-
sen sin beretning.

Turistforeningen 
tager “kampen” op

FREDENSBORG: Et flertal
i Plan- og ejendomsudvalget
har nu besluttet at give et års
betænkningstid til en endelig
afgørelse omkring Asminde-
rød Kro efter en borger-
høring, der gav 11 indsigelser
og flere hundrede under-
skrifter imod planerne om at
reducere kroens køkken i
forbindelse med indretning
af lejligheder.

Dansk Bridgeforbund, der
gennem en årrække har ejet
kroen, ansøgte for et par år
siden Fredensborg-Humle-
bæk Kommune om  tilladelse
til at udstykke kroen i lejlig-
heder.

Politikerne godkendte i
første omgang 8-10 lejlighe-
der og den nye kommunes
ejendomsudvalg gik ind for
12, og det blev fastholdt selv
om køberne af kroen hævde-
de at der skulle være 14 lej-
ligheder for at gøre projektet
rentabelt.

I forbindelse med de sene-
ste planer har ansøgeren og-
så gjort opmærksom på, at
det var nødvendigt at inddra-
ge kroens   nuværende  vel-

fungerende køkken, og iste-
det etablere et mindre.

Det har fået kroens nu-
værende forpagter til at næv-
ne at det ville umuliggøre or-
dentlig krodrift, og derefter
kom der gang i borgerprote-
ster, underskriftsindsamlin-
ger og læserbreve.

Flertallet  i Plan og ejen-
domsudvalget besluttede at
nedlægge §14 forbud, hvilket
betyder at der ikke må ske
ændringer på området, men
at kommunen indenfor 12
måneder skal udforme en lo-
kalplan for området.

Udvalgsformanden Lars
Simonsen, R, og Ergin Øzer,
K, udlod at stemme med hen-
visning til de økonomiske
aspekter, mens Hans Nissen
og Carsten Nielsen, S, Ulla
Hardy-Hansen, K, Lars Søn-
dergaard og Preben Goth, V,
stemte for forbuddet og der-
med muligheden for nye for-
handlinger og drøftelser.

Danmarks Bridgeforbund
har ifølge Amtsavisen truet
med bål og brand og en rets-
sag.

Et års pusterum til 
Asminderød Kro
Paragraf 14-forbud betyder ny lokalplan
indenfor et år 

Asminderød Kro

INTEGRATION: I øjeblik-
ket er der stor fokus på initi-
ativer til at forhindre, at Fre-
densborg Kommune igen bli-
ver udsat for afbrænding af
containere, biler og bygnin-
ger, og i den forbindelse har
byrådspolitiker Birgitte Lar-
sen, Radikale, foreslået at
utilpassede unge tilbydes
forskellige heldagsaktivite-
ter i Fredensborg Kommunes
regi.

- Straf forhindrer ikke
nødvendigvis gentagelser,
derfor må Fredensborg
Kommune i samarbejde med
SSP, forældre og de unge selv
påtage sig ansvaret for at fo-
rebygge gentagelser. Et tiltag
kunne være at få utilpassede
unge til at deltage i en bred
vifte af aktiviteter i både
dag- og aftentimer, mener
Birgitte Larsen.

- Vi vil derfor foreslå, at
Fredensborg Kommune sna-
rest starter et projekt med
henblik på at visitere utilpas-
sede unge i aldersgruppen 10
–  17 år til at indgå i en bred
vifte af heldagsaktiviteter
med udgangspunkt i en for-

pligtende aftale mellem den
unge, forældrene samt Fre-
densborg Kommune, og i et
tæt samarbejde med vores lo-
kale erhvervsliv, SSP, vores
idrætsforeninger og kulturel-
le foreninger, lokale rollemo-
deller, foreslår Birgitte Lar-
sen.

Forslaget var på dagsorde-
nen i både Integrations- ,
Børne- og Skoleudvalget i
ugens løb og bliver nu sendt
videre til Social- og sund-
hedsudvalget, som er positivt
indstillede overfor initiati-
vet.

- Jeg synes, at det er et godt
forslag, siger Hans Nissen, S,
formand for Social- og sund-
hedsudvalget.

Han forklarer, hvordan
udvalget i øjeblikket oplister
mange forskellige forslag til
bedre integration af de unge
og at der på mødet i maj vil
ske en udvælgelse af de initi-
ativer, der skal arbejdes vide-
re på.

Social- og sundhedsudval-
get holder møde den 10.
april.

LV

Flere aktiviteter 
til utilpassede unge
Forslag om heldagsaktiviteter fra Radikale er
blevet modtaget positivt

Mandag stod i ombygnin-
gens tegn hos SuperBest i
Fredensborg. Det vrimlede
med travle håndværkere,
som havde travlt med at op-
stille nye kasseterminaler og
ombygge vin- og tobaksafde-
lingen, så der bliver plads til
den nye postekspedition,
som skal indvies i næste uge,
onsdag den 23. april.

- Det er en stor opgave at
bygge om og flytte rundt på
varerne, uden at det er til ge-

ne for kunderne, men perso-
nalet og håndværkerne har
gjort en ihærdig indsats, for-
tæller købmand Niels-Hen-
rik Hoffmann, som glæder
sig til indvielsen.

Det sker med fuld musik
med postvæsenets eget orke-
ster, som kl. 16.00 marcherer
fra det gamle posthus op
gennem Jernbanegade.

- Så det skal nok blive fest-
ligt slutter købmanden, og
iler tilbage til håndværkerne.

Nyt posthus 
hos SuperBest

SuperBest bygger om for at få plads til postekspeditionen.
Foto: Niels Mehnke

SLOTSHAVEN: Økonomi-
udvalget drøftede fredag
morgen byggeriet “Slotsha-
ven” i Fredensborg på foran-
ledning af Socialdemokrati-
et, der havde stillet forslag
om, at Kommunens advokat
på sagen blev udskiftet.

For stemte to (S), imod
stemte de øvrige syv med-
lemmer fra Radikale, Kon-
servative, SF og Venstre. To
var fraværende. Socialdemo-
kratiet begærede herefter sa-

gen i Byrådet.
Økonomiudvalget vedtog

at invitere beboerne på
Ravnsbjerggårdsvej til at
mødes med Økonomiudval-
get mandag den 21. april
klokken 16.30.

Mødet er uden advokater
og tager udgangspunkt i de
berørte beboeres ønske om
at forklare deres problemer
direkte til kommunens poli-
tiske ledelse.

Slotshavens naboer
inviteres til møde
Økonomiudvalget besluttede at mødes med
husejere

Nu kommer der måske endelig skred i sagen om byggeriet
“Slotshaven” og beboerne på Ravnsbjerggaardsvej, når
Kommunen mødes med naboerne til byggeriet.

Foto: Peter Dahlerup.

FREDENSBORG

www.uge-nyt.dk

FREDENSBORG
KRÆMMER
MARKED 2008

Torsdag d. 1/5 kl. 12-01  -   Fredag d. 2/5 kl. 10-01
Lørdag d. 3/5 kl. 10-01  -   Søndag d. 4/5 kl. 10-17

Fredensborg Stadion, Kastanievej 16
MERE END 100 KRÆMMERSTANDE

Ole’s Tivoli er på pladsen alle dage
Sponsorer for Fredensborg Kræmmermarked:

Fredensborg Vognmandsforretning, Wiibroe, Superbrugsen i Fredens-
borg, Lokalbanken, Vognmand Kresten Simonsen og Fredensborg El

ÅBNINGSTILBUD
Kom ind til os med jeres materiel hvis I vil være
sikre på at det kører problemfrit
til sæsonstarten. 
Vi servicerer alle
havebrugsmaskiner
uanset mærke og model.

Vi er autoriseret forhandler, service- og reparationsværk-
sted af alle store mærker indenfor havebrugsmaskiner.

SALG • RESERVEDELE • REPARATION • UDLEJNING

FREDENSBORG SKOV & HAVE ApS
Kongevejen 86 • Lønholt • 3480 Fredensborg

Tlf. 4848 0518 • www.49138558.dk

Åbningtider: Mandag-fredag kl. 08.00-16.00
Lørdag lukket

KVISTGÅRD SKOV & HAVE ApS
Kongevejen 391 • 3490 Kvistgård • (Skråt over for Q8)

Tlf. 3913 8558 • Fax: 4913 5857 • www.49138558.dk

Åbningtider: Mandag-torsdag kl. 06.30-16.30 • Fredag kl. 06.30-16.00
Lørdag kl. 10-13

Den 16. april åbner

vi endnu en butik

i Fredensborg

(Det gamle Søegaard Motor)

Jonsered LM 2147
CMD m/selvstart

Selvkørende plæneklipper med tre
forskellige klippesystemer. Vælg mellem 

opsamler, bioklip og bagudkast. Andre
finesser er ergonomisk håndtag, robust

stålskjold, central højderegulering
og vandtilkobling.

Normalpris 4.495,-

Åbningstilbud Kun:

2.995,-
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FREDENSBORG: Onsdag
eftermiddag begik en 42-årig
mand bankrøveri i Den Dan-
ske Bank i Jernbanegade i
Fredensborg for anden gang
på to år, og manden er på in-
gen måde ukendt i banken,
hvor han er stamkunde.

I grundlovsforhøret i retten
i Helsingør fortalte manden
baggrunden til røveriet. Han
var på vej ud for at handle
sammen med sin datter, - de
skulle købe et nyt TV til dat-
teren i Netto, men datteren
havde glemt sine penge, og
manden stoppede ved Den
Danske Bank, og sagde til sin
datter, at han ville gå ind og

hæve nogle penge.- Der lå en
legetøjspistol i bilen, som en
af mine sønner har leget med,
og jeg tog det røde af ende, så
de i banken ikke skulle opda-
ge, at det var en legetøjspistol.
Min datter spurgte “hvad la-
ver du far ?”, og jeg svarede
hende “Far leger bare”.Efter
røveriet flygtede manden til
hans søsters i Hillerød, hvor
politiet kort efter hans an-
komst kunne anholde
ham.Retten i Helsingør valg-
te at varetægtsfængsle man-
den i fire uger, og fængslingen
kommer til at foregå på psyki-
atrisk afdeling, hvor manden
vil blive mentalundersøgt.

Bankrøver er stamkunde 
i banken

FREDENSBORG: - Der
skal ikke komme en ind ad
døren med lang, sort læder-
frakke lige nu, siger filialdi-
rektør Marianne Terp Holm,
Danske Bank i Fredensborg.

Et par dage et røveriet i
banken er følelserne ved at
falde lidt på plads igen, men
der er ingen tvivl om, at alle
ansatte i banken vil være sær-
ligt agtpågivende i den kom-
mende tid.

- Det er faktisk første gang,
at jeg oplever et bankrøveri
trods mine 28 år i Danske
Bank - og jeg har endda ar-

bejdet i et af de værste områ-
der på Nørrebro, fortæller
Marianne Terp Holm. Derfor
var hun spændt på sine egne
reaktioner, men det er gået
nogenlunde.

- De ansatte er bare så su-
perdygtige og professionelle
til at tage den slags ople-
velser.

Der er nogle faste regler
for, hvordan bankpersonalet
handler i tilfælde af røveri.
Regler, der er aftalt med po-
litiet og finanstilsynet og som
foreskriver, at banken straks
sætter et lukket-skilt i døren.

- Det er for at sikre spore-
ne og hjælpe til opklaringen,
lukker vi straks banken, for-
klarer Marianne Terp Holm.

Hun ringede til 112, men
havde faktisk lidt svært ved
at komme igennem, så måske
var det opkaldet fra naboer-
ne eller dem i Jernbanegade,
der fik politiet tilkaldt.

- Jeg skyndte mig også at
ringe til regionsafdelingen i
Hillerød, som sender et be-
redskab og hovedsædet ori-
enteres, så de tager telefo-
nerne og vi kan få fred og ro
til at fortælle politiet om sig-

nalement.
I løbet af kort tid kom en

krisepsykolog til banken og
blev indtil klokken 20.00,
hvor Marianne Terp Holm
forlod banken sammen med
de ansatte.

- Vi kan ikke gøre så meget
mere end vi gør på forhånd,
forklarer Marianne Terp
Holm og fortæller om de rea-
listiske øvelser, som de ansat-
te er trænede i.

- Desuden har vi kun en
begrænset kassebeholding,
så det er altså ikke meget, en
røver kan hente hos os, slut-

ter hun og krydser fingrene
for, at banken nu har “taget

sin andel” med tre bankrøve-
rier. LV

Kunderne studeres nøje lige nu
Danske Bank i Fredensborg var igen udsat for røveri og personalet er særligt agtpågivende i øjeblikket

-Marianne Terp Holm er ved at have styr på følelserne efter
bankrøveriet sidste onsdag eftermiddag i Dansk Bank.

Foto: Uge-Nyt.

FREDENSBORG: Spørgs-
målet om den gamle Asmin-
derød Skole skal nedrives
nu, mens eleverne færdes på
nabogrunden, hvor pavillon-
skolen ligger eller først til au-
gust 2011 har været drøftet i
både skolebestyrelse, Pæda-
gogisk Råd og sikkerhedsud-
valg.

Sagen var også et emne på
Skoleudvalgets seneste mø-
de, hvor indstillingen er at
neddrivningen udsættes til
pavillonskolen er fraflyttet,
men selv på det tidspunkt
bliver det en meget bekoste-
lig affære at rive den gamle
svampe-ramte skolebygning
ned.

I følge de foreløbige be-
regninger vil det koste om-

kring 20 millioner kroner at
rive bygningen ned og fjerne
affaldet, som indeholder bå-
de skimmelsvamp, asbest,
PVC og andre miljøskadeli-
ge materialer.

- Jeg er også meget over-
rasket over, at det koster så
mange penge, sagde formand
for Skoleudvalget Thomas
Lykke Pedersen, S, før mødet
tirsdag aften.

- Men samtidig skal ned-
rivningen også udføres for-
svarligt og byggeaffaldet
håndteres rigtigt, tilføjer han.

Nedrivning senere
Det har i lang tid været sko-
lens indstilling, at den gamle
skole skulle nedrives så hur-
tigt som muligt, for at give
eleverne mere plads i fri-

kvartererne.
Den holdning er nu ænd-

ret, fordi det har vist sig me-
get svært at få erstattet de fa-
ciliteter, pavillonskolen sta-
dig benytter på den gamle
skole. Det drejer sig om et
værksted og et musiklokale.
Samtidig giver nedrivningen
også store gener for livet i
pavillonskolen.

- Ved nedrivning af skolen
vil der i en lang periode være
maskiner, lastbiler og andet
materiel i vores skoles nær-
hed, som vi er nødt til at vær-
ne vores elever mod. Desu-
den vil der i en lang periode
være støj og møg vi skal be-
skyttes mod, derfor vil lege-
mulighederne i nedrivnings-
perioden være stærkt be-

grænsede, især for vores
mindste elever, skriver skole-
leder Lars Kyndesen i et hø-
ringssvar til Kommunen.

Han konkluderer på vegne
af medarbejdere, skolebesty-
relse, sikkerhedsudvalg og
ledelse at alle helst ser at
nedrivningen af Asminderød
Skole først påbegyndes, når
elever og lærere er flyttet ud
på den nye skole i august
2011.

Den tomme bygning har
allerede inviteret til hær-
værk, derfor foreslår forvalt-
ningen, at bygningen sikres
med opsætning af plader for
vinduerne, hvis nedrivningen
udskydes, så knuste ruder og
uindbudte gæster undgås.

LV

Nedrivning af 
Asminderød Skole koster en formue
Godt 20 millioner kroner skønnes en nedrivning af den gamle skole at koste
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FREDENSBORG: Der er
lukket i Lindehuset St. Bede-
dag.

Tirsdag den 22. april klok-
ken 12.30 er der musikcafé

med Vidar Madsen ved flyg-
let. Fredag den 25. april er
der fernisering af Lindehu-
sets værker klokken 13.00.

Lindehuset

FREDENSBORG: Torsdag
den 17. april klokken 14.15
modtager dronningen Marg-

rethe Liberias præsident i au-
diens på Fredensborg Slot.

Præsidentbesøg
FREDENSBORG: Pigerne
på loftet bowler tirsdag den
22. april fra klokken 18.00 og

det er sidste mødeaften i
denne sæson.

Pigerne på loftet

Fredag den 18. april
Bededag
Asminderød: 10.00,
Salomonsen
12.00,Tjalve
Konfirmation
Slotskirken: 10.30,Tjalve
Grønholt: 10.30,Wulff
Konfirmation
Humlebæk: 9.30 og 11.30
Konfirmation
Karlebo: 10.00, Johansen
Nivå: 10.00, Sejergaard
Konfirmation
Egedal: 10.00, Søgaard
Konfirmation
Tikøb: Ingen
Gurre: 10.00, Nissen
Konfirmation

Lørdag den 19. april
Nivå: Søgaard
Konfirmation

Søndag den 20. april 
4. søndag efter påske
Asminderød: 10.30,Tjalve
Konfirmation
Slotskirken: 10.30,Wulff
Grønholt: 10.30,
Salomonsen
Humlebæk: 9.30 og 11.30
Konfirmationer
Frikirken Strandvejskirken:
10.30, Götz
Karlebo: 10.00, Johansen
Nivå: 10.00, Bærentzen
Egedal: 10.00, Sejergaard
Tikøb: 9.30 + 11.30, Nissen
Konfirmation
Gurre: Ingen

HUMLEBÆK: Ib Loren-
tzen holder foredrag i Hum-
lebæk Dagcenter onsdag den
23. april klokken 13.00 til
15.00 over emnet “Hvad er
kunst?”.

Foredraget veksler mel-
lem gætteleg og lidt musik.

Deltagerne ser på forskelle
og ligheder mellem professi-
onel kunst, fiduskunst, ama-
tørkunst og børnetegninger
samt hvordan kunstneren får

tingene til at hænge sammen
i et billede.

Hvordan læser man et bil-
lede, og er det ligegyldigt,
hvordan et billede vender? 

Deltagerne opfordres i
øvrigt til at gætte med på det
de ser.

Arrangementet er i samar-
bejde med LOF. Billetter kan
købes ved indgangen og pri-
sen er inkl. kaffe og kage.

Hvad er kunst?

HUMLEBÆK: Tirsdag den
22. april er der afslutnings-
fest i  Humlebæk Ældreklub
klokken 13.00.

Det foregår i Hejrevan-
gens selskabslokaler på Os-

car Brunsvej 11.
Dårligt gående kan blive

kørt, blot man henvender sig
til Fantom Turist, tlf. 4919
2162.

Humlebæk Ældreklub

FREDENSBORG: Der er
vagtskifte på slottet hver
torsdag.

Vagtholdet afgår fra Fre-
densborg station torsdag den

17. april kl. 11.45 og ankom-
mer til slottet klokken 12.00.
I spidsen foran vagtholdet
går Livgardens Musikkorps.

Vagtskifte

FREDENSBORG: De kom-
mende uger bliver en travl
tid for sognepræst Bjarne
Wulff og hans familie.

Som bekendt slutter embe-
det søndag den 4. maj, og i
den forbindelse fraflytter fa-
milien præstegården i Grøn-

holt.
Men inden da fylder Bjar-

ne Wulff 70 år mandag d. 21.
april og i den anledning er
der åbent hus i Sognegården,
Asminderød fra klokken
14.00 til 17.00.

Åbent hus i 
Sognegården 

NIVÅ: Birger Baylund,
Adm. direktør i Debitor Re-
gistret A/S, fyldte 50 år den
14. april. Birger er Cand.
Merc. fra CBS og startede sin
karriere i rejsebranchen som
salgschef hos SAS Airline og
senere DFDS.

Men efter næsten 10 år i
rejsebranchen skiftede Bir-
ger til det amerikanske kre-
ditoplysningsbureau Dun &
Bradstreet (D&B), hvor han
efter et par år blev adm. di-
rektør. Birger havde flere in-
ternationale jobs i sine 8 år
hos D&B, og stod bl.a. bag
etableringen af et tæt samar-
bejde med Dagbladet Bør-
sen omkring erhvervsinfor-
mation samt udviklingen af
de danske Gazeller.

I 2004 sprang Birger ud
som iværksætter, da han og 4
andre kolleger fra D&B star-
tede Debitor Registret, og
dermed brød RKI’s monopol
som skyldnerregister på det
danske marked. Siden da er
det gået flot fremad og virk-
somheden er allerede føren-
de udbyder inden for flere
brancher.

Når Birger ikke bryder
monopoler, slapper han af i
fritiden sammen med sin ko-
ne Randi og deres 4 børn, el-
ler mødes med en gruppe
gamle studiekammerater i
“drengeklubben”, der har
holdt sammen siden studieti-
den. Han holder sig i form
med daglige gå-ture med fa-
miliens 2 hunde i området
omkring Nivå Havn, og det
er også her han får alle de go-
de idéer, som driver udvik-
lingen i Debitor Registret.

50 år

Vor kære søster

Lillian Jytte Jørgensen
tabte kampen mod kræften

* 15.2. 1953  † 9.4. 2008

Marianne, Flemming og Jørgen

Bisættelsen har fundet sted

En stor tak
til vore sponsorer

og støtter ved

Landsindsamlingen

Søndag d. 6. april 2008
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Konfirmation Bededag den
18. april i Asminderød Kirke
kl.n 10.00 ved Hedda Salo-
monsen

Cecilie Kragh Bregnhøj
Simon Due Dalgaard
Johan Eske Hansen Dahl
Pernille Hansen
Casper Winther Nielsen
Jonas Tommy Petersen
Niklas Sarup-Lytzen,
Kasper Andreas Svensson
Astrid Broni Heinemeier
Mathias Lyngby Kristensen
Alex Villumsen Rudniak
Camilla Boddum Hjortshøj
Ida Vinther Poulsen
Alberte Theodora Liebl
Nicklas B.Winther 
Christensen

Konfirmation Bededag den
18. april i Asminderød Kirke
kl. 12.00 ved Lars Tjalve

Katja Lund Jørgensen
Bettina Kempel Larsen
Carina With Larsen
Mia Wauder Eriksen
Sarah Elmaa Hanstad
Mikkel Morrison
Mathias Peter Olesen

Josephine Margrethe 
Pedersen
Sofie Bech
Patrick Bernth
Frederikke Bork
Christine Wiberg Ewert
Anna Louise Tietgen 
Høyrup
Niels Valdemar Konradi
Christina Weddel Lüthje
Amalie Donsbjerg Petersen
Asta Rasmussen
Andreas Ravnsholt Kaysen
Kristoffer Plenov Lundquist
Christian Kamp Petersen

Konfirmation søndag den
20. april i Asminderød Kirke
kl. 10.30 ved Lars Tjalve

Mikkel Hannibalsen
Adrian Michael Bay
Schmith
Cecilie Mathilde Dønkjær
Sara Vahlstrøm Månsson
Mathias Werther
Emilie Kirstine Bønder-
gaard
Malou Saxil Engel
Victor Thylstrup Vinterberg
Johannes Lund With
Caroline Løyche Fryman

Konfirmation Bededag den
18. april i Grønholt Kirke kl.
10.30 ved Bjarne Wulff

Niklas Alexander Madsen
Mathias Sædholm Møller
Nathalie Orona Risvang
Lasse Hougaard Andersen

Konfirmation søndag den
27. april i Grønholt Kirke kl.
10.30 ved Bjarne Wulff

Julius Christopher Havsteen
Andreas Damtoft Jacobsen
Mikkel Burggraaf Buendia
Mads Emil Thorlaksen
Jeppe Ammitzbøll-Sørensen
Alicia Fleron Güldner
Alexander Klokker Søren-
sen

Konfirmeres andet sted 

Natascha Sofia Elsborg
Tine Malmstedt Hansen
Lucas Skarnvad Jeppesen
Anna Adelsbæk

Konfirmationer i Fredensborg

Bededag den 18. april kl.
10.00 i Nivå kirke ved 
Jørgen Sejergaard

Anna Rebecca Tejland Jo-
hansen
Amalie Risager Damm
Lærke Irene Holmberg
Mia Joy Michelle Nielsen
Martin Scotwin
Kenneth Bo Simonsen
Anders Møbius Sørensen

Bededag den 18. april kl.
10.00 i Egedal kirke ved 
Kirsten Søgaard

Louise Augustesen
Erik Olsen
Emilie Serritzlev Wissum
Thomas Just Nielsen
Lucas Hjorth
Nicolai Baljscher
Eskild Schroll-Fleischer
Bernhard Schaffer
Anne Marie Jakobsen 
Flemløse

Lørdag den 19. april kl. 10.00
i  Nivå kirke ved Kirsten 
Søgaard

Mette Kayser Jensen
Patrick Aaskoven Creaven
Mikkel Pforr-Weiss
Pernille Brix
Sofie Fænø Pedersen
Clara Borup Pedersen
Maria Lund Hansen
Stine Munch Hansen
Theresa Risby Kaspersen

Konfirmationer i Karlebo Sogn

FREDENSBORG: Onsdag
den 23. april klokken 19.00
afholder Fredensborg Hus-
holdningsforening general-
forsamling i Lindehuset,
Jernbanegade 28 B, Fredens-
borg.

Bestyrelsen er vært ved en

let anretning med drikkeva-
rer inden generalforsamling-
en, derfor beder de om til-
melding senest den 15. april
til Anne Grete på tlf.
48481010 eller Bodil tlf.
48482938.

Efter generalforsamlingen

er der mulighed for at læse
programmet for den nye sæ-
son, medens deltagerne ny-
der kaffen. Denne aften kan
medlemmerne også forny
deres medlemskort.

Generalforsamling i Fredensborg
Husholdningsforening

Søndag den 4. maj arrangerer
Naturfredningsforeningen en
bustur til Skælskør Nor og
Borreby Mose.

Der vil være masser af va-
defugle –  og måske endda
dansende brushaner. Ved
middagstid går turen videre
til Suserup Skov.

Den har stået helt urørt i 40
år og er ved at udvikle sig til
en rigtig urskov. Hvis der bli-
ver tid, vil der på hjemvejen
også være besøg i en af Midt-
sjællands mange interessante
middelalderkirker.

Deltagerne afhentes om
morgenen ved 8-tiden i Fre-

densborg, Nivå og Kokkedal
med forventet hjemkomst
omkring kl. 17. Tilmelding til
Dennis Jæger, tlf. 49147455,
eller Niels Hald, tlf. 49146160,
eller på fredensborg@dn.dk,
senest den 28. april.

Fugletur til Skælskør

HUMLEBÆK: Torsdag den
24. april klokken 16-18  gæs-
ter Vibeke Tjalve fra Dansk
Institut for Militære Studier
(DIFMS) Krogerup Højsko-
le til foredrag og debat.

Vibeke Tjalve vil holde det

aktuelle foredrag “For Gud
og Fædreland? - Film, Politik
og Patriotisme på Ameri-
kansk”.

Vibeke Schou Tjalve er se-
niorforsker på Dansk Insti-
tut for Militære Studier. Hun

er uddannet cand.scient.pol.
(2001) fra Københavns Uni-
versitet, med en ph.d.-grad
(2005) samme sted.

Der er gratis entré til fore-
draget på Krogerup Højsko-
le.

Om Patriotisme på Amerikansk

HUMLEBÆK: Zaki Yous-
sef er en af dansk rapmusiks
lovende talenter og han gæs-
ter tirsdag den 22. april klok-
ken 20.00  Krogerup Højsko-
le ved en eksklusiv koncert.

Zakis udgav sit debut al-
bum, Musikmozaik, sidste år

og har allerede en omfatten-
de musikalsk baggrund.
Hans musik er hiphop, sving-
ende arabisk musik, latin
grooves, reggae, dancehall og
rap.

Zaki rapper på både
spansk, arabisk, engelsk og

dansk og har spillet sammen
med navne som Æter, Malk
De Koijn og The Middle East
Peace Orchestra, men han
har sit helt eget show med til
Krogerup Højskole.

Koncert med rapperen Zaki

ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG, ONSDAG OG FREDAG KL. 14-17, LØRDAG KL. 10-12

F.EKS.
� Terrassemarkise
� Bredde 450 cm
� Udfald 300 cm
� Rullestang

KR. 12.650,-
Inkl. moms og montering. Tillæg for SOMFY motor m/ fjernbetjening 3.500,-
ved bestilling inden 1. maj 2008.

Vores markiseproduktion kan efterkomme ethvert ønske, 
med vores store udvalg af 14 markisemodeller og mere end 600
dugfarver.
Gundsø Markiser er eksperter i såvel manuel betjente markiser
samt fuld-automatiske solafskærmningssanlæg fra Somfy.

Medbring foto af dit hus, hvor markisen skal placeres, og vi giver
dig et prisforslag på stedet.

Svalehøjvej 28 - 3650 Ølstykke
Tlf. 46 73 05 38
E-mail: info@gundsoe-markiser.dk
www.gundsoe-markiser.dk

Vi yder 5 års garanti 
på motor, dug og stel

ÅBENT HUS 
HOS GUNDSØ MARKISER A/S

LØRDAG 19. OG SØNDAG 20. APRIL 

KL. 10-15 
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I 1967 oprettedes på Frede-
riksberg den første OK-klub
for pensionister med det sig-
te at give ældre medborgere
nyt livsindhold samt at bryde
den isolation, som alt for
mange ældre risikerer at bli-
ve ofre for.

Man påregnede i begyn-
delsen en tilslutning til OK-
klubbens arrangementer på
200 – 300 pensionister. Men
virkeligheden overgik de

mest optimistiske forestillin-
ger, og der viste sig meget
hurtigt behov for mange fle-
re OK-klubber hvilket med-
førte, at der allerede i 1968
også måtte oprettes en lands-
organisation for at holde
sammen på det hele.

I dag findes OK-klubber i
40 forskellige byer med til
sammen op mod 10.000 med-
lemmer.

I april 2008 er det således

40 år siden, at Landsorgani-
sationen OK-klubberne i
Danmark så dagens lys, og
det kan konstateres, at den
visionære ide om oprettelsen
af sådanne ældreklubber
spredt ud over hele landet til
fulde har indfriet forventnin-
gerne, idet rigtig mange æl-
dre via OK-klubberne gør
brug af muligheden for at få
et bedre og mere indholds-
rigt liv i den tredje alder.

OK-klubberne fylder 40 år

SF: Ole Andersen afløser
for Anders Jensen som for-
mand i bestyrelsen for SF
Fredensborg-Hørsholm.
Det blev afgjort på en vel-
besøgt generalforsamling.
De øvrige bestyrelsesmed-
lemmer blev K. Thomsen
kasserer, Krista Poulsen,

Anders Jensen, Ulla Frøsig,
Hanne Berg og Ebba An-
ker Nielsen.

Som på landsplan er der
sket en væsentlig medlems-
fremgang i SF Fredensborg-
Hørsholm og partiforenin-
gen fremstår nu som en af
de største i Nordsjælland.

Det blev i øvrigt besluttet,
at bestyrelsen skal afsøge i
medlemskredsen, om der er
basis for at foretage opstil-
ling i Hørsholm kommune
til kommunevalget i 2009.

Ny bestyrelse i 
SF Fredensborg-Hørsholm

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B, 
2980 Kokkedal
Email: fredensborg@fredensborg.dk
Tlf. 72 56 50 00

Åbningstider: Mandag - onsdag 9.00-14.00
(telefonisk til kl. 15)

Torsdag 10.00-18.00
Fredag 9.00-13.00
Pladsanvisning har lukket om onsdagen

Det sker i Fredensborg Kommune
Har vi  b rug  fo r
bibl io teket?

- du kan stadig nå at tage stilling!

Har bibliotekerne åbent, når du har brug for
det? Ønsker du mere selvbetjening? Hvilke
bibliotekstilbud skal være tæt på dig? Og hvil-
ke vil du køre lidt længere efter? Skal alle vo-
res biblioteker have det samme på hylderne?
Eller skal bibliotekerne være forskellige i hvert
lokalområde? Og vil du chatte og sms’e med
din bibliotekar?

Er du forhindret i at komme til debataften på
Humlebæk Bibliotek den 16. april – eller har
du lyst til at uddybe din mening - så har du
stadig flere muligheder:

• Deltag i en spørgeskemaundersøgelse frem
til den 17. april på dit bibliotek eller på bibli-
otekernes hjemmeside.

• Meld dig til interviews sammen med andre
borgere på dit lokale bibliotek den 22., 23.
og 24. april, eftermiddag eller aften.
Vi går i dybden med de emner, der blev
diskuteret på debataftenen. Der søges
deltagere i alle aldre fra 16 år og op – og 
fra alle dele af kommunen. Læs mere på
www.fredensborgbibliotekerne.dk og til-
meld dig senest den 16. april.

• Kom med din mening på 
www.fredensborgbibliotekerne.dk.

Uden vi rkn ing  på  
mi l jøet

Skovrejsning ved Lønholtvej 4 uden
virkning på miljøet
Fredensborg Kommune har vurderet, at skov-
rejsning ved Lønholtvej 4, matr. 17l Lønholt By,
Grønholt ikke vil påvirke miljøet væsentligt.
Projektet kan derfor gennemføres uden en
særlig vurdering af virkningerne på miljøet
(VVM).
Fredensborg Kommune har afgjort sagen efter
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6.
december 2006.
Afgørelsen kan, hvad angår de retlige forhold,
påklages til Naturklagenævnet. Klagen skal

sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborgga-
de 15, 1360 København K, eller på
nkn@nkn.dk. Klager skal være Naturklagenæv-
net i hænde senest 4 uger efter offentliggørel-
sen. Naturkla-genævnet opkræver et klagege-
byr på 500 kr. Vejledning om klageregler og
gebyrordningen kan findes på Naturklagenæv-
nets hjemmeside www.nkn.dk.

Få flere oplysninger om afgørelsen på
plan@fredensborg.dk eller på 
telefon 7256 5000.

Landzonet i l lade lse

Tilladelse i landzone efter lov om
planlægning § 35, stk.1.

Vedr. matr.nr. 45 a Lønholt By, Grønholt, belig-
gende Kongevejen 94, Lønholt, 3480 Fredens-
borg
Plan- og Ejendomsudvalget har meddelt tilla-
delse efter planlovens § 35 stk. 1 til opførelse
af en fritliggende kombineret hestestald og
halmlade på 595 m2.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald,
foreninger med tilsvarende interesse samt of-
fentlige myndigheder kan klage.
Eventuelle klager skal sendes til kommunen
og være modtaget i Plan og Trafik inden 4 uger
fra denne offentliggørelse. Kommunen sender
klagen videre til Naturklagenævnet som op-
kræver et gebyr på 500 kr. for at behandle kla-
gen. Læs mere på www.nkn.dk.
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være
anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 62.
Nærmere oplysning om tilladelserne kan fås
ved henvendelse til Plan og Trafik.

Dispensat ion

Dispensation på matr.nr. 1 ø og 1 ac
Sørup By, Grønholt, Egevej 6A og
6B.

Fredensborg Kommune har meddelt dispensa-
tion fra Naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16 til
at anlægge en mindre terrasse med ølands-
brud på søbredden ved Esrum Sø på matr.nr. 1
ø og 1 ac Sørup By, Grønholt, Egevej 6A og 6B.
Dispensationen er meddelt på vilkår.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen
er offentligt bekendtgjort. Klagen skal være
Fredensborg Kommune i hænde senest den
14. maj 2008.

Klageberettiget er;
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen ved-

rører,
3) offentlige myndigheder,
4) lokale foreninger og organisationer, som

har en væsentlig interesse i afgørelsen,
5) landsdækkende foreninger og organisatio-

ner, hvis hovedformål er beskyttelse af na-
tur og miljø, og 

6) landsdækkende foreninger og organisatio-
ner, som efter deres formål varetager væs-
entlige rekreative interesser, når afgørelsen
berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets
behandling af en eventuel klage, at der indbe-
tales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.
Nævnet vil sende klageren en opkrævning på
gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra
kommunen. Kommunen skal gøre opmærksom
på, at gebyret skal indbetales inden 14 dage.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behand-
lingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vej-
ledning om gebyrordningen kan findes på Na-
turklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

UGEKALENDEREN
Alle fritidsorganisationer i Fredensborg
Kommune kan gratis få optaget deres åbne,
enkeltstående arrangementer via e-mail
ugekalender@fredensborg.dk eller ved at
henvende sig til Kommunikation på
tlf. 72 56 50 00.
Arrangementet vil blive nævnt med dato, sted
og arrangør. Al øvrig information optages ikke
i lokalavisen, men kommunen opfordrer
fritidsorganisationerne til at benytte
www.kultunaut.dk – som er en del af hjemme-
siden – www.fredensborg.dk.
Henvendelsen skal ske senest kl. 12.00 tors-
dagen før avisen udkommer – bemærk der kan
være særlige deadlines omkring helligdage

Fredag den 25. april kl. 19.00 – 
Generalforsamling på Karlebo Kro
Karlebo kroforening afholder sin årlige gene-
ralforsamling på Karlebo Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Ønsker man at
deltage i spisningen efter generalforsamlingen
husk tilmelding til Formanden eller til Karlebo
kro senest et par dage før.

Tirsdag den 29. april kl. 18.30 -
Spansk kulturaften  - Kvarterhuset
Den Spanske Musik-og kulturforening vil for-
tælle og vise billeder og film om den spanske
civilisation, kultur og tradition.  Ana Maria Ve-
ga synger og spiller.
Der er smagsprøver på mad fra Spanien
Gratis entré, kaffe og te Kvarterhuset, Broen-
gen 2A, 2980 Kokkedal

Tirsdag den 6. maj eller tirsdag
den 20. maj kl.  9.00 -11.00 Tennis
i Fredensborg
Ældre Sagens medlemmer tilbydes instruktion
i tennis på FTK’s anlæg på Kastanievej 16. Det
koster 50 kr. pr. gang. Ønsker du at spille på
andre formiddage, kan du få et Golden Age
medlemskab for hele sæsonen for 400 kr.
Bindende tilmelding til Kirsten Holck, 49 14 32
80 senest den 22. april

Job på Fredensborg.dk se www.fredensborg.dk under Kommunen - Job
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Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. Nærmeste Irma og åbningstid kan findes på irma.dk

Ren samvittighed 
over det hele

IRMAS TUSINDFRYD MASKINVASK

Pris pr. vask 0,95  
Vælg mellem Kulørt og Hvid

Tusindfryd er Irmas egen, miljøvenlige serie til vask, hushold-

ning, rengøring og personlig pleje. For hvad hjælper det, at 

man selv bliver ren, hvis miljøet bliver svinet til ved samme 

lejlighed? Irmas Tusindfryd er skånsomt, både over for miljø 

og mennesker. F.eks. er alle vaskeaktive stoffer vegetabilsk base-

rede og dermed lette for naturen at nedbryde. Samtidig er hvert 

enkelt produkt sat sammen af så få ingredienser som muligt og 

gjort koncentrerede, så vi kan spare på emballagen. Parfume er 

der ikke plads til, og farve bruger vi kun på emballagen. Irmas 

Tusindfryd serie er selvfølgelig Svanemærket.

IRMAS TUSINDFRYD MASKINOPVASK 

32 tabs. Stk-pris 0,78

1 PK

SPAR 14,50 25,-

IRMAS TUSINDFRYD PLEJEPRODUKT 

Vælg mellem flere varianter. 50-250 ml/500 g 
ltr-pris 400,00-80,00/kg-pris 40,00.

1 STK

SPAR OP TIL 19,50 20,-

IRMAS TUSINDFRYD TRAVELKIT 

4 x 75 ml, ltr-pris 163,33 

1 STK

SPAR 10,00 49,-

IRMAS TUSINDFRYD KOLDTVANDS-

VASKEPULVER 

1,5 kg. Pris pr. standard vask 1,08

1 STK

SPAR 32,50  32,50

IRMAS TUSINDFRYD RENGØRING 

500-1000 ml. ltr-pris 30,00-15,00
Vælg mellem Køkkenrengøring, 
Baderumsrengøring, Universalrengøring, 
Brun sæbe, Sanitetsrens og Afspænding

1 STK

SPAR OP TIL 15,00 15,-

IRMAS TUSINDFRYD SOLLOTION 

150 ml, ltr-pris 263,33
Vælg mellem faktor 10, 20 og 30

1 STK

SPAR 20,00 39,50

TILBUDDENE GÆLDER I IRMA OG IRMA CITY OG KUN TORSDAG DEN 17.4.2008

NYHED

BEGRÆNSET 

PARTI
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HUMLEBÆK: Kunstfore-
ningen for Humlebæk og
Omegn og Dansk Van-
drelaugs Nordsjællandsafde-
ling samt Bad Berleburg-

klubben har netop været på
en oplevelsesrig tur til ven-
skabsbyen Bad Berleburg.

- Tidligt om morgenen den
1. april gik starten mod syd.Vi

så flere og flere forårstegn, li-
ge indtil vi nåede højderne før
Bad Berleburg. Her lå sneen
endnu i skovene, fortæller Kis
Bonde fra Kunstforeningen.

De danske gæster blev i
Bürgerhaus på Markedsplad-
sen , hvor de  nød et godt mål-
tid og mange snapse sammen
med de tyske venner.

- Næste dag gik nogle af
kunstnerne straks i gang med
at hænge vor udstilling op på
museet i Bad Berleburg;
mens andre gik på vandretur i
Bad Berleburg og omegn, for-
tæller Kis Bonde videre.

Fernisering med Prin-
sessen
- På tredje dagen startede vi
med valget mellem en mindre
og en længere tur fra Kühude
langs Wald- skulpturen-weg.
Klokken 16.00 bød prins
Gustav os velkommen på
slottet, hvor vi fik en fin rund-
visning, før vi gik over til Mu-
seet.

Her var Kis Bonde og Bjar-
ne Wegner med i modtagel-
seskomiteen,da Prinsesse Be-
nedikte ankom til den velbe-
søgte fernisering.

- Vi modtog en hel del ros
for udstillingen, som vi også
selv var tilfredse med.

Billederne og skulpturerne
er i øvrigt udstillede  på muse-
et til den 4 maj.

- Fjerdedagen startede med
et besøg hos træskæreren i
Girkhausen. Det er et lille
museum, hvor man kan se,
hvordan man i gamle dage
kunne dreje fem skåle ud af et
stykke træstamme. Det tog
lang tid med de primitive red-
skaber. Vi købte mange
træting; men de var nu lavet
med moderne maskineri.

Kunst i naturen
Nogle af deltagerne kom ud
på en større vandretur over
Schanze til Grafschaft for at
opleve endnu flere af de beta-
gende skulpturer ude midt i
landskabet. Heldigvis forblev
det tørvejr denne dag.

- Her kunne vi lære noget –

for tænk, hvis vi blot stillede
eks. 4 skulpturer op i Kroge-
rupskovene i nærheden af
vandrestierne, så kunne vi gi-
ve os selv og Louisianas
gæster endnu en kunstople-
velse, siger Kis Bonde.

De tyske venner bød på en
meget flot anstillet afskeds-
middag i en skihytte oppe i
bjergene - og stemningen
mellem danskere og tyskere
udviklede sig til sang på beg-
ge sprog.

Kis Bonde konkludere, at
deltagerne oplevede rigtig
meget, men vejret kunne dog
godt have været en smule
bedre.

Kunst- og vandretur til venskabsbyen
Bad Berleburg
Femdages besøg i jubilæumsbyen

Prinsesse Benedikte hilser på Kis Bonde fra Kunstforeningen
i forbindelse med ferniseringen af den danske kunstudstil-
ling.

Foto: Heiner Lenze.

Cirkus Arli viser mandag
den 21. april årets gallafo-
restilling i Kokkedal, hvor
teltet slås op ved Ullerød-
vej.

Cirkus er dyr og det gæl-
der også Cirkus Arli, der
byder på dresserede kat,
høns, duer og hunde samt
artister og klovne.

Cirkus Arli

50 år
Ruth Andersen fylder 50 år,

der er åbent hus fredag
d. 18/4 fra kl. 16 

på Nørredamsvej 10

Kære Mia 
Du ønskes hjertelig tillykke

med konfirmationen 18. april
vi håber du får en 
uforglemmelig dag

Knus Mette, far og mor

Hej Andreas
Tillykke med konfirmationen
d. 18/4. Vi håber at du får en

god dag. Ønskes du af
mormor, Malene, mor og far

Kære Jonas
¤-lig tillykke med din konfir-

mation den 18. april 2008
Vi glæder os til at fejre dig

Morfar og Birgit

Kære Sofie
Hjertelig tillykke med 

konfirmationen d. 18/4
Mor, far og Tobias

Kære Carina
Du ønskes hjerteligt tillykke

med konfirmationen 
d. 18.4.08

Far, mor, Dannie, 
Lennart og Victoria

Et stort tillykke med konfir-
mationen d. 18/4 til denne
kække, glade og dejlige
dreng. Kærligst onkel, 
faster og kusinerne

Ny Strandvej 46 • 3050 Humlebæk • Tlf. 4044 3050 • www.honemor.dk

Hej Jonas
Du ønskes tillykke med 

konfirmationen d. 18. april
Knus fra farfar

Kære Betina
¤

Du ønskes hjertelig tillykke
med konfirmationen, 
St. Bededag kl. 12. i 
Asminderød Kirke.

Knuzer mor, far & Jannik

Kære Louise
Du ønskes tillykke med 

de 18 år d.14. april
Kram fra far og mor

Kære Kirsten
Hjertelig tillykke med de 70 år

ønskes du af børn,
svigerbørn og børnebørn

Hej Jacob
Tillykke med de 18 år

Sikken en fest vi skal ha’
Hilsen 445

Hej Jonas
d. 18/4 bliver du konfirmeret
Et stort tillykke ønskes du af

mor, far, Martin og Natascha

Hej Jonas. Tillykke med 
konfirmationen d. 18. april –

håber du får en god dag
Storebror og Natascha

Kære Sarah
Mange tak for invitationen til

din konfirmation d. 18/4
Vi glæder os rigtig meget 
Familien Junior Hanstad

ÆNDREDE DEADLINES
OMKRING ST. BEDEDAG
og KR. HIMMELFARTSDAG
I uge 17 udkommer Uge-Nyt:
Tirsdag d. 22. april

Deadline for større annoncer m/korrektur:
Onsdag d. 16. april kl. 16.00

Deadline for andre annoncer og færdigt materiale:
Torsdag d. 17. april kl. 12.00

KONTORET ER LUKKET ST. BEDEDAG

FREDENSBORG

Chr. Boecks Vej 3 . 3480 Fredensborg . Tlf 48 48 88 58 . www.uge-nyt.dk

I uge 18 udkommer Uge-Nyt:
Tirsdag d. 28. april

Deadline for større annoncer m/korrektur:
Onsdag d. 23. april kl. 16.00

Deadline for andre annoncer og færdigt materiale:
Torsdag d. 24. april kl. 12.00

KONTORET ER LUKKET KR. HIMMELFARTSDAG

Hej Jacob
¤-lig tillykke med de 18 år 

d. 20/4, vi glæder os til 
at fejre dig

Hilsen Ø 83 og H 7

Kære Mathias
Tillykke med konfirmationen
d. 18/4. Vi glæder os til festen
2 x fætter, tante og gudfar

Kære Mathias
Hjertelig tillykke med 

konfirmationen d. 18/4
Kærlig hilsen 

Mormor og morfar
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LØB: - Hvor skal os med de
helt hvide løbesko løbe hen,
kommer det fra et par grinen-
de kvinder, mens de småløber
forbi parkeringspladsen. Hun
er en af dem, der har modta-
get start-pakken med friske
løbesko og helt sort outfit.
Det har undertegnede ikke
endnu, så jeg lunter bagest i
slipstrømmen med mine ud-
trådte sko.

Det er isende koldt i det
tynde løbetøj og mens koordi-
nator Jan Pold fra Fredens-
borg Atletik Klub i megafo-
nen  fortæller om de praktiske
detaljer og beklager,at alle ik-
ke har fået deres løbeudstyr
tilsendt endnu, venter godt og
vel 100 forfrosne deltagere på
at komme ud på den første lø-
betur.

Mange nye løbere
Der er rigtig mange nybegyn-
dere i gruppen 0-1 og lidt fær-
re i gruppen 2-3. Jan Pold an-
noncerer, at nu kan opvarm-
ningen godt begynde, så hold
4-5 og 6-7 bliver sendt afsted
for at finde et andet sted at
opvarme, da de store hold har
brug for plads til ben- og arm-
svingene.

- Jeres trænere hedder Hel-
ge, Anette og Michael og de
sidste to startede i 2007 med
at løbe i forbindelse med
“Start-to-run”, fortæller Jan
Pold inden hold 4-5 er smut-
tet.

Både Anette og Michael ser
ret trænede ud, så det tyder
meget godt.

Efter opvarmningen ser vi
alle lidt mere glade og varme
ud og kursen sættes mod
Slotsparken. De første to mi-
nutter i raskt spadseretempo

og da fløjten lyder løb de næs-
te 12 minutter.

- Vi skal løbe så tæt på hin-
anden her i starten, opfordrer
Helge og lover at vi kan løbe
fire kilometer på 30 minutter
inden sommerferien.

Spredt løb
Den første gang skal vi gå/lø-
be hele ydrekredsen af Slots-
parken og det er ca. fire kilo-
meter.

Efter nogle minutter har
feltet spredt sig og det er me-
get forskelligt, hvor meget be-
nene klæber til jorden rundt i
gruppen.

-  I kan jo overveje, om I
kan klare mere og vælge et
hurtigere hold næste gang,
foreslår Helge til de hurtigste
i gruppen. Det er helt i orden
at “shoppe” lidt rundt i star-
ten, indtil man finder det rette
tempo og den rigtige distance.

Nede ved Esrum Sø er
gruppen i opløsning, så da
fløjten lyder, bliver de første
bedt om at gå tilbage, for at
mødes med bagtroppen.

Efter et par minutter løber
vi igen og jeg falder i snak
med en far fra min ældste søns
skoleklasse. Det er vældig
hyggeligt at udveksle et par
ord, så længe der er luft til det.
Efter 12 minutter går vi igen
og turen er tæt på at være slut.
Inden vi går hver til sit, ud-
strækker vi benene og Helge
opfordrer til lidt selvtræning,
hvis det har været meget
hårdt.

- Vi ses næste tirsdag, lyder
det rundt omkring - og ja, det
vil jeg også gerne, for det er nu
sjovere at løbe i flok end ale-
ne!

LV

Så gik starten
Nye og øvede løbere mødte op i stort antal, da
“Start-to-run” havde første træningsdag 

Hold 4-5 er ved at tage form og træner Michael er med for
første gang som træner. Han var selv ny sidste år hos “Start-
to-run”. Foto: Peter Dahlerup.

HUMLEBÆK: Mandag den
28. april præsenterer Drama-
skolen og Ragnarock årets
tredje forestilling på Bau-
nebjergscenen i Humlebæk.

Forestillingen hedder
“Uden for himmel og jord”
og er lavet af Dramaskolens
mandagshold - en gruppe
børn fra 1. til 3. klasse og Mi-
chaell, som underviser hol-
det.

“Uden for himmel og
jord” handler om en pige,
som står overfor et valg imel-
lem det gode og det onde.
Gabriel, den faldne engel har
overbevist pigen om, at hans
verden er den rigtige. Engle-
ne forsøger at vise pigen at

Gabriel tager fejl. Og da tviv-
len alligevel dukker op i hen-
des sind, opdager hun noget
nyt i sig selv. Noget som vil få
stor betydning for hendes
valg.

Forestillingen spilles på
Baunebjergskolens scene i
Humlebæk mandag den 28.
april og tirsdag 29. april, beg-
ge dage klokken 19.00.

Billetter kan bestilles igen-
nem Ragnarocks hjemmesi-
de www.ragna.dk 

Der er også billetsalg ved
indgangen. På Ragnarocks
hjemmeside kan man også
bestille billet til de næste
forestillinger: “Invitation til
mord” og “Hvad gør vi nu?!”

Uden for himmel
og jord
Tredje forestilling fra Ragnarock på kort tid

Inspirerende motiver 
på Humlebæk

Bibliotek

Billedkunstneren Jean-Marc Lafon udstiller i øjeblikket
sine abstrakte naturmotiver på Humlebæk Bibliotek for
Kunstforeningen for Humlebæk og Omegn.

Foto: Uge-Nyt.

FREDENSBORG: Det er
nu tredje gang, at det 15
mand store Fredensborg
Brass Ensemble er inviteret
til at medvirke ved en kirke-
koncert i Helsingør Domkir-
ke den 9. april.

For de af læserne, der ken-
der ensemblet som et under-
holdningsorkester med fest-
lig promenademusik, vil den-
ne koncert give en fin mulig-
hed for at høre ensemblet
folde sig ud med et klassisk
koncertprogram specielt til-
rettelagt i samarbejde med
domorganist Bo Grønbech.

- Det er en dejlig oplevelse
at lytte til velklingende mes-
singmusik i et kirkerum, og
ensemblet glæder sig til den-
ne koncert, som også byder
på fællesnumre for orgel og
messing. Der er også arran-
geret numre for ensemblet
og domkirkens dygtig dreng-
ekor, fortæller Karl Erik An-
dersen.

Heldigvis er der ikke så
langt til Helsingør og koncer-
ten finder sted onsdag den 9.
april klokken. 19.30. Koncer-
ten varer ca. en times tid.

Fredensborg Brass
Ensemble giver
koncert

FREDENSBORG

www.uge-nyt.dk



15. APRIL 2008- UGE·NYTSIDE 12 DEBAT

Integrationsudvalget gik ikke
ind for at indføre en heldags-
skole i mandags på Integrati-
onsudvalgsmødet.

Forslaget drejede sig nem-
lig ikke om at indføre en “hel-
dagsskole” men om at indføre
“heldagsaktiviteter” for util-
passede unge, når vi taler om
det forslag fra Birgitte Lar-
sen, som blev drøftet på Inte-
grationsudvalgsmødet i man-
dags.

SF går ind for at målrette
den sociale indsats overfor de
børn,som har et socialt behov,
og hvor børnene er “utilpas-
sede”, og løber rundt i byen
ind til sent om aftenen. Fami-
lien har ikke selv overskud til
at aktivere børnene, og i no-
gen tilfælde er børneflokken
stor og lejligheden for lille.

SF går således ind for inten-
tionerne med forslaget, nem-
lig at vi skal have børnene i
aktiviteter også om eftermid-
dagen –  og det skal være me-
ningsfulde aktiviteter. Der

skal indgås “sociale kontrak-
ter” med skolelærer, forældre
og børnene, om at de eksem-
pelvis skal have lektiehjælp, i
gang med sport eller andet
foreningsliv.

Uligheden er vokset de sid-
ste år. På landsplan bliver fa-
milier sat ud af deres lejlighe-
der i større tal end tidligere,
og kontanthjælpen er sat ned.

Hvor kommer pengene fra,
hvis du har 4-5 børn eller fle-
re, og de alle skal tilknyttes
fritidsforeningerne og have
udstyr på niveau med andre
børn.

Den økonomiske ulighed
rammer hårdt, og kommunen
kan blive nødt til at bruge
penge på at give børnene en
aktiv fritid. Derfor er intenti-
onen bag forslaget god: nem-
lig at kræve, at børnene får et
aktivt fritidsliv. (Forkortet,
red.).

Hanne Berg,
medlem af byrådet i
Fredensborg for SF.

SF vil hjælpe 
de svage familier

Borgmesteren i Fredensborg
anbefaler borgerne at sige no-
get til de unge, der laver balla-
de.

Jeg kender en mand på ca.
60 år, der gjorde det for 2 år
siden. Han fik så mange bank,
mens hans kone så på, at han
fik varige men.Han har udtalt
sig i Hillerød lokal radio, og
fortalt sin historie.

Mange af de ca. 100 unge er
farlige og er omvandrende
tikkende bomber, så derfor
vil jeg advare på det kraftig-
ste, luk, øjne og øre. Hvis man
tør og vil tage en chance kan

man optage det på video og
sende det anonymt til politiet.

Kommunen har igen brugt
en million på at hus omdele
en brochure, hvor man beder
borgerne, om at tale til de un-
ge, der laver ballade.

Hvis man spørger politiet
hvad de synes man skal gøre,
har jeg svært ved at forestille
mig,at de vil råde borgerne, til
at opdrage direkte på vilde
unge.

Carl-Mar Møller
Avderødvej  45

Karlebo

Borgmesteren lever 
i en anden verden

Carl-Mar Møller mener at
have forstået, at Fredensborg
Kommune, i et nyligt hus-
standsomdelt brev, indirekte
opfordrer borgerne til at gri-
be ind i situationer, hvor der
er risiko for ballade med risi-
ko for liv og lemmer til følge.

Det er imidlertid ikke for-
målet med det brev, som po-
litiet og Fredensborg Kom-
mune i fællesskab har udar-
bejdet.

Formålet er det stik mod-
satte, nemlig at borgerne i
kommunen skal kunne fær-
des trygt overalt. Det forud-
sætter, at alle parter, herun-
der politiet, kommunen og
forældrene, påtager sig et an-
svar i forhold til de utilpasse-
de unge. Med brevet ønsker
kommunen at informere
borgerne om, at vi har og
fortsat vil påtage os et an-
svar. Faktisk intensiverer vi
nu indsatsen i samarbejde
med politiet.

Men det er afgørende, at vi
også får forældrene på ba-

nen. Børnene er som ud-
gangspunkt deres ansvar,
hvilket vi har ønsket at un-
derstrege med brevet.

Samtidig håber jeg, at vi al-
le vil påtage os et mere over-
ordnet ansvar. Ikke ved at
forsøge at gribe ind i situatio-
ner, der kan udvikle sig, men
ved at bruge vores sunde for-
nuft og holde øjne og ører
åbne, og melde det til politi-
et, hvis vi observerer noget,
der ikke er i orden, f.eks. op-
træk til ballade eller hær-
værk.

For god ordens skyld skal
jeg præcisere, at kommunen
ikke tilnærmelsesvis har
brugt en million kroner på at
udsende borgerbrevet. Det
rigtige tal er cirka 1 kr. pr.
husstand. Med tanke på sa-
gens alvorlige karakter, er
det efter min bedste overbe-
visning at vise ansvarlighed
med skatteydernes penge.

Olav Aaen
borgmester

Kommunen ønsker bredt
samarbejde – ikke
borgerkonfrontation 
med utilpassede unge

Vi elsker vort gamle posthus!
Det er en ærværdig sag.
Der sender vi breve og pak-
ker både til fjern og nær.

Det ligger så smukt i randen
af gammel Humlebæk by,
omkranset af gyldne kastani-
er, som giver os læ og ly!

Du rækker hånden så venligt
fra by til det åbne land,
her er vi i byen, som byder
både på skov og strand!

Hvor dejligt at have sit post-
hus!
så er vi “en rigtig by”,
som sender sit eget stempel
over den vide jord

Og så er du med til at give
vor by den rette profil,
og derfor vil vi bevare dig!
også i fremtidens stil.

E. Skov
Hal Kochsvej 1

Humlebæk

Humlebæk Posthus
Melodi:Vi elsker de grønne lunde 

Skoleudvalget og de to bru-
gerarbejdsgrupper er gået i
gang med drøftelserne om ud-
formningen af den nye skole,
der skal bygges til erstatning
for Asminderød Skole.
Vi har nu en enestående mu-
lighed for at være fremsynede
og få udformet og dimensio-
neret skolen, så den realistisk
tilgodeser både udviklingen i
pædagogikken på skoleområ-
det og de udfordringer der er
forbundet hermed, og udvik-
lingen i behovet for lokaler til
andre kommunale og kom-
munalt understøttede aktivi-
teter.
På endnu et område bør vi
være fremsynede, idet det nu
er teknisk muligt at opføre
byggerier – de såkaldte pas-
sivhuse - der nærmer sig 0-
energiforbrug. Jeg bad derfor
på Skoleudvalgets møde den
8. april på Venstres vegne om,
at vi i de indledende under-
søgelser og i det efterfølgende
projekt afdækker mulighe-
derne - herunder de økono-

miske støttemuligheder - for
at lade skolen opføre som
passivhus. Det kan byde på
både tekniske og økonomiske
udfordringer, men det vil vi så
netop få afdækket.
Jeg er naturligvis lidt betæn-
kelig ved at kalde en ny og dy-
namisk skole et passivhus el-
ler et 0-energihus, men fore-
slår at vi forsøgsvis i stedet
kunne kalde det et “selvener-
gihus”. Under alle omstæn-
digheder bliver skolen et byg-
geri, der vil rumme aktiviteter
fra tidlig morgen til sen aften
året rundt med de krav til op-
varmning og køling,der følger
heraf. Hvis vi kan opføre hus-
et så det bliver energimæssigt
selvforsynende, så sparer vi
både Co2 og skattekroner,
måske er der også gevinster
på indeklimaet, og det kunne
oven i købet blive et godt ek-
sempel til efterfølgelse.

Tinne Borch Jacobsen
Venstre

Skoleudvalgsmedlem og 
byrådsmedlem i Fredensborg

Selvenergi på ny
Asminderød Skole?

Jeg vil undlade at kommen-
tere apotekerens personlige
angreb på mig, da det ikke er
det væsentlige i denne sag.

Der er stadig ingen til-
fredsstillende forklaring på,
hvorfor apoteket her i byen
fungerer så ringe sammenlig-
net med f.eks apotekerne i
Hillerød og Helsingør.

Jeg kan kun endnu en gang
opfordre andre utilfredse
kunder til at klage til Læge-
middelstyrelse i håbet om, at
det kan føre til en forbedring
af de uacceptable forhold.

L.Vardal
Jernbanegade 30A

Fredensborg

Vedrørende ventetiden
på Fredensborg Apotek

Debat

På et stykke fredet jord, lige
over for puslingebanen på
Kirkeskov Allé i Humlebæk,
matr. 1mx, Krogerup, ejet af
Skov og Naturstyrelsen, har
MT Højgaard i et stykke tid
opslået en form for hoved-
kvarter.

Firmaet har lejet det af
Krogerup Avlsgård for et år

og bruger det til oplagsplads,
selv om der i servitutterne
for området er formuleret et
udtrykkeligt forbud mod at
ændre på arealet, danne jord-
volde eller anvende det til
oplagsplads.

Trods henvendelser fra
Danmarks Naturfrednings-
forening i februar samt kla-
ger fra beboere i området,
fremsendt af Fredningsnæv-
net i marts, har Fredensborg
Kommune ikke reageret, og
det kan undre, når man tager
kommunens ageren i Blok 5
sagen i betragtning.

Det er kommunens pligt at
sørge for at loven overhol-
des, og det lader til, at man
enten ikke har været op-
mærksom på, at området er
fredet, eller bevidst ignorerer
fredningsbestemmelserne.

Det må forventes, at man
anstændigvis i det mindst ta-
ger sig sammen til at formu-
lere et svar til Danmarks Na-
turfredningsforening, samt at
man snarest muligt retable-
rer området, så vidt det er
muligt efter dette overgreb.

Bo Hilsted
Bregnevænget 37,

Humlebæk

Kommunen bør holde loven

Jeg har et lille hus i Bygvæn-
get i Kokkedal. Børnene er
for længst rejst hjemmefra, og
jeg oppebære en folkepension
på 3800 kr. plus et lille tillæg
fra anden side.

Nogle fliser foran huset er
plaskvåde hele vinteren. Og
jeg syntes det kunne være
godt med lidt halvtag over, så
vores “Dyne Larsen” møbler
ikke står og bliver helt øde-
lagt.

Jeg ser i det hus-omdelte
blad “Vi med hus og have” at
et halvtag over fliserne hver-
ken kræver det ene eller det
andet, men bare en anmeldel-
se til kommunen. Jeg laver nu
en skitse om hvad jeg kunne
tænke mig, og går selv i råd-
husets postkasse med den.
Hele min overdækning vil
næppe tage mig mere end en
weekend at lave i ro og mag.

Et godt stykke tid efter får
jeg adskelige fuldskrevne si-
der tilsendt fra kommunens

bygnigsinspektorat som de
kalder sig. Der er formularer
med attestation for udført
kloakarbejde og lignende
ting, som jeg i deres termologi
ikke forstår.

Men hele hovedessensen
er, at det koster 1500 kr., for
en byggetiladeldse. I et nyt
brev gør jeg nu opmærksom
på at loven ikke kræver en
byggetiladelse men kun en
anmeldelse, I et nyt brev fra
bygningsinspektoratet får jeg
at vide, at lige meget hvad det
kaldes, koster det 1500 kr.

Dette beløb er større end
jeg har kalkuleret med den
færdige overdækning vil ko-
ste, eller også er det meget tæt
på.

Læs resten af læserbrevet
på www.uge-nyt.dk under de-
bat

Jørgen Møller
Bygvænget 210

Kokkedal

Kommunal dummebøde

FREDENSBORG

www.uge-nyt.dk

Sidste uges netafstemning:

Næste uges netafstemning:
Mener du, at Fredensborg Kommune

mangler en svømmehal?
Ja - Nej

Skal kommunen prioritere rundkørslen 
i Nivå frem for andre anlæg i 2008?
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NIVÅCENTER

TELEFONTAVLE:
Apotek.........................................Tlf. 49 14 43 52
Bager Bisgaard ...........................Tlf. 49 14 40 84
Bibliotek......................................Tlf. 72 56 24 00
Centergrillen...............................Tlf. 49 14 54 08
Centerkiosken.............................Tlf. 49 14 62 62
Chancen Spillehal
Danske Bank...............................Tlf. 45 12 08 30
EDC-Mæglererne........................Tlf. 49 14 90 73
Fakta
Farvebasen..................................Tlf. 49 14 10 16
Frk. Himmelblå ...........................Tlf. 49 14 19 22
Funky...........................................Tlf. 49 14 49 07
Gourmet og Gourmand.............Tlf. 49 14 04 41
Grønthandleren..........................Tlf. 49 14 26 66
Kop & Kande...............................Tlf. 49 14 75 77
Matas...........................................Tlf. 49 14 21 00
Mødestedet ................................Tlf. 49 14 54 04
Negleroden .................................Tlf. 49 14 60 80
Netto
Nivå Foto.....................................Tlf. 49 14 18 04
Nordea.........................................Tlf. 49 14 52 11
Sidney & Co ................................Tlf. 49 14 29 10
Superbest....................................Tlf. 49 14 51 20
Stender........................................Tlf. 49 14 41 18
Tandlæge Jesper Hamburger ....Tlf. 49 14 76 11
Thiele...........................................Tlf. 49 14 16 17

306 GRATIS

PARKERINGS-

PLADSER
I Nivå Center har vi 306 gratis 

parkeringspladser med 2 timers parkering, 
så du kan altid let finde plads lige i 
nærheden af centrets indgange…

Nivå Center

Kohberg
Hvede-
knopper

Storebededagshygge

400G/6 stk.

1000

Kg-pris v/1 pk. 25,00

Storebededagshygge

Gælder til 19/4

NIVÅ APOTEK
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Imerco  v/ Hans Nielsen i
Nivå Centret fejrer kædens
80 års jubilæum i de kom-
mende uger, og jubilæet
markerer ligeledes den tra-
ditionelle isenkræmmers
forvandling til en moderne
butik som giver kunderne
en helhedsoplevelse

Der er sket meget siden

den lokale isenkræmmer
var gemt af vejen i små dis-
krete bygninger. Og et kig
forbi Imerco i Nivå vidner
om, hvor meget der faktisk
er sket siden dengang, hvor
man kunne købe blåsøm
hos sin isenkræmmer.

Imerco i Nivå lægger
vægt på en helhedsople-

velse fra kunden træder ind
i butikken til handlen er af-
sluttet. Et besøg i butikken
skal inspirere kunden, ikke
kun i kraft af varer i god
kvalitet og lækkert design,
men også via inspirerende
udstillinger, og tips og ide-
er til brug af produkterne.
Indkøbssituationen er i

dag blevet til en oplevelse.
Én ting har dog ikke for-
andret sig i de sidste 80 år,
og vil heller ikke forandre
sig i fremover i Imerco.
Kunderne kan fortsat være
sikre på at få kompetent og
venlig vejledning af et fag-
uddannet personale, der
ved hvad de taler om.

Imerco 80 år

Hans Nielsen, Imerco Nivå   Foto: Niels Mehnke
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KOKKEDAL: De 144 børn i
alderen seks til ti år går på
tirsdag, onsdag og torsdag til
kamp mod affald i Kokkedal
for at sikre en ren natur.

Børnene fortsætter indsam-
lingen af affald efter weeken-
dens officielle affaldsindsam-
ling i weekenden, som Dan-
marks Naturfredningsfore-
ning står for, og Souschef
Klavs Hansen fortæller: - Vi
har i dagligdagen i Egehuset
meget fokus på naturen, og
det er vigtigt, at børn ved
hvorfor og hvorledes at vi be-
skytter den. Vi har næsten
hver dag ture med vores bus,
og de fleste af disse går ud i
naturen, og børnene elsker at
være i naturen og se dyrelivet.
På tirsdag går vi så alle ud for
at samle affald som folk har
smidt efter sig, og vi inddeler
børnene i fem grupper som
får hvert sit område i Kokke-
dal.Affaldet er så opdelt i for-
skellige værdigrupper, alt af-
hængig efter hvor langsom
det nedbrydes i naturen, og
den gruppe der samler flest
point vinder en biograftur.
Torsdag eftermiddag bliver
alt affaldet vejet, og afhentet
af en skraldebil.
Man håber i SFO’en, at bør-
nene lærer, at affald skal i af-

faldskurve, og ikke bare smi-
des på gaden og i naturen, og
hvis børnene kan lære sine
kammerater og familien at
gøre det samme, så har arbej-
det været en stor succes.
Men hermed stopper arbej-
det ikke med at lære om natu-
ren og at leve i den. Egehuset
vil nu sammen med Dan-
marks Naturfredningsfore-
ning finde et vandhul som
man kan adoptere, i projektet
“Vandtjek”. Der er 120.000
søer og vandhuller over 100
m2 i Danmark. I “Vandtjek”
undersøger og overvåger
børn og unge deres lokale
vandhuller.
Projekt “Vandtjek” er et
landsdækkende naturover-
vågningsprojekt, hvor skole-
klasser undersøger og over-
våger tilstanden i lokale
vandhuller. Resultaterne sup-
pleres med en række andre
oplysninger om vandhullerne
og med børnenes egne ople-
velser ved vandhullerne. Pro-
jektet skal skabe nye unikke
muligheder for at inddrage
naturoplevelser, naturunder-
søgelser og naturovervågning
i undervisningen.

Børn i kamp 
for naturen
Fra Egehuset SFO på Egedalsskolen i Kokkedal
går 144 børn til kamp mod affald for at redde
naturen

KOKKEDAL: Det er mere
reglen end undtagelsen,at der
bliver skrevet dårligt om hygi-
ejne-standarden i danske piz-
zaria, men i Holmegårdcen-
tret findes faktisk en af undta-
gelserne.

Hos Cantino’s er der styr på
rengøringen og fødeva-
rerkvaliteten og det har ud-
løst en Elite Smiley fra Føde-
varerstyrelsen.

- Vi er gået op i hygiejnen
helt fra starten, fortæller inde-
haver Yalcin Celik, som trods
sin unge alder har helt styr på
pizzariaets historie. Han har
nemlig overtaget stedet fra
sin far og har været med på si-
delinjen siden starten i 1993.
Han er født og opvokset i
Danmark og har efterhånden
lært kontrolsystemet at ken-
de.

- Når du kender reglerne
fra bunden, er det ikke svært
at indrette dig efter det, men

det kræver de rette maskiner
og at du følger procedurerne
nøje, forklarer Yalcin Celik.

Han har investeret i den
rigtig opvaskemaskine, flere
frysere og i øvrigt indrettet
pizzariet hensigtsmæssigt, så
det er let at gøre rent.

- Vi har et rengøringspro-
gram, som vi følger, så her bli-
ver gjort rent to gange om da-
gen. Når Cantino’s får nye va-
rer hjem, bliver de dårlige re-
turneret. Frugt og grønt får
han dagligt, da leverandøren
bor næsten side om side med
piz-zariaet.

- Vi er meget glade for vo-
res Elite Smiley og kunderne
kigger også på den jævnligt, si-
ger Yalcin Celik med et til-
freds smil. For ham er det vig-
tigt, at skilte med kvaliteten,
for som han siger med et glimt
i øjet:

- Det er jo ikke alle pizzaria,
der er noget galt med!. LV

Pizzaria med
kvalitetstempel
Cantino’s i Holmegårdscenter er et af de få
pizzaria med Elite Smiley

Yalcin Celik fra Cantino’s pizza grill kebab House vil gerne
fortælle, at det godt kan lade sig gøre at få en Elite Smiley i et
pizzaria, når man blot er målrettet. Foto: Uge-Nyt.

NIVÅ: Teaterhuset på Kalve-
haven i Nivå er i øjeblikket
beboet af en flok underhol-
dende originaler i alderen 13
til 82 år og tirsdag aften åbne-
de de døren til “Hjørnehuset”
og viste, at de kan spille “Fro-
de og alle de andre rødder”,
så publikum får lyst til at
klappe længe og intenst.

Det er Nivå Amatør Tea-
ters Ungdoms Teater, som
spiller den nye teaterforestil-
ling, og det er også en af skue-
spillerne, 14-årige Petrine
Høyvald, som har stået for
dramatiseringen af Ole Lund
Kirkegaards roman “Frode
og alle de andre rødder”.

Selv spiller Petrine den let-
tere tungnemme pige Dille
med fedtede brilleglas og alt
for mange bandeord i det
sparsomme ordforråd.

Frode, som spilles af Frede-
rik von Jessen, bor i Hjørne-
huset sammen med den evigt
mavesure Hr. Storm (Jens
Mosbæk), som råber af alt og
alle og især af “pulverhekse-
ne” (Josephine Anthony-
Sparholt og Lisa Rahlff) på
førstesalen.

De to tanter er vidunderli-
ge i både fremtoning og deres
evne til at tale i kor. Den seje
Simme (Sebastian Thorsen),
lusker lidt rundt i krogene,
men viser sig ikke at være så
barsk alligevel, da han en dag
skal med i kælderen.

Handlingen kender de fle-
ste, men den bliver let og ele-
gant hjulpet på vej af fortælle-

ren (Per Koch), som læser op
fra sin bog med en behagelig
stemme, samtidig med at han
tager notater - for han er  jo i
gang med at skrive bogen om
hjørnehuset.

Øvrige medvirkende er
Frodes skolekammerater
Spætte (Natasja Larsen, der
glemmer alt, Stinne (Isabella
Jepsen), der bliver Frodes
kæreste fra 1. skoledag og
Læris (Pierre Nydal), der spil-
ler en uovertruffen nørd med
en veludviklet fantasi.

Lærer og løbehjulstyv spil-
les af Bjørn Helstrup, der især
kan rollen som lærer udenad -
men tyvknægten på rødt
løbehjul går også rent hjem.

Frodes mor Carla (Lene
Mosbæk) har ikke fået en stor
rolle i stykket, men hun kla-
rer at få Hr. Storm hevet ud af
gulvspanden, som er det
første “nummer” Simme in-
troducerer for Frode.

Instruktør er 23-årige Cam-
illa Dannebrog og 23-årige
Annette  Sørensen er produ-
cer på forestilingen, der i den
grad kan anbefales til børn
fra fem år og opefter - under-
tegnede morede sig ihvert-
fald godt over de herlige ty-
per.

Sidste forestilling spilles d.
16. april klokken 19.00 Billet-
ter kan bestilles på tlf. 27 12
28 13 samt på BILLETnet.

LV

God underholdning 
i Teaterhuset
Frode og de andre rødder leverer sjov teater i
Nivå

Frode er i skole for første gang og der går ikke mange sekun-
der, før han placerer en remoulademad på tavlen foran lære-
ren. Fotos: Uge-Nyt.

Hr. Storm har et anstrengt forhold til de kvidrende tanter, der
til gengæld vældig godt kan lide ham.

AVDERØD: Igen i år holder
Avderød landsbylaug loppe-
marked på Dyssegården i
Avderød.
Det årlige loppemarked er et
samarbejde mellem det loka-
le landsbylaug og Dyssegård-
en der ejes af Drost fonden.
Det er 6. gang i år at loppe-
markedet bliver afholdt i
Dyssegårdens lade, hvor der
som noget nyt er blevet opsat
en klatrevæg. Den vil der
være mulighed for at prøve

kræfter med på loppemar-
kedsdagen.
Derudover er der bygget en
meget flot ildsteds-hytte,
hvor der vil være pandekage-
bagning.
Ellers er der mulighed for at
købe grillpølser, øl og vand
og som de tidligere år kan
der gøres mange gode fund i
de mange boder. Et af træk-
plastrene vil igen i år være
det store blomstermarked
med mange gode tilbud.

Loppemarked 
og blomstermarked

NIVÅ: Nivå Camping åbne-
de den 15. marts sin femte
sæson - dengang var det sta-
dig koldt med sne og blæst.

Nu er vejret blevet mildere
og lørdag den 19. april, afhol-
der Nivå Camping Campus-
dag sammen med Hjertefor-
eningen.

Der vil være frugtsmags-
prøver, skattejagt, cykelring-
ridning, ansigtsmaling, sæk-
kevæddeløb, snobrød og
pandekager på bål.

Der bliver også mulighed

at se de forbedringer pladsen
har foretaget, hvor toiletbyg-
ningen er blevet totalrenove-
ret med blandt andet to nye
familierum, to nye luksus-fa-
miliehytter er blevet indkøbt
og materialerne ligger klar,
så der kan laves en indianer-
lejer.

Alle er velkommen til at
besøge pladsen og få målt
deres blodtryk 

Hjertedag på 
Nivå Camping

KOKKEDAL: Visesange-
ren Lena Wandall-Holm
bringer igen i år forårs-
stemningen til Aktivites- og
plejecenter Mergeltoften,
når hun og hendes velop-
lagte trio torsdag den 17.

april klokken 13.15 - 15.00
underholder med et mun-
tert viseprogram.

Alle Seniorer i Nivå og
Kokkedal er velkomne.

Der opkræves et mindre
beløb for kaffe med kage.

Musikalsk forår

KARLEBO: Karlebo krofor-
ening afholder sin årlige ge-
neralforsamling fredag den
25. april klokken 19.00 på
Karlebo kro.

1150 forsamlingshuse lan-
det over er i så vanskelig øko-
nomisk situation, at de er fare
for at måtte lukke eller helt
nedrives.

Dette gælder således ikke i
Karlebo for i snart 20 år har
Kroforeningen i Karlebo væ-
ret med til at værne omkring
forsamlingshuset med for-
skellige arrangementer.

Takket være nogle perso-
ner i lokalsamfundet og den-
gang Karlebo kommune lyk-
kedes det at beholde ejen-
dommen og dermed driften
af forsamlingshuset.

Den nuværende ejer af kro-
en Søren Sparkov har med
stor dygtighed ført kroen
frem til at være en moderne
virksomhed i et lille landsby-
samfund.

Der er spisning efter gene-
ralforsamlingen, derfor skal
interesserede huske at tilmel-
de sig.

Kroforeningen holder
generalforsamling

KOKKEDAL: Tirsdag den
29. april kl. 18.30 besøger
Den Spanske Musik-og kul-
turforening Kvarterhuset,
Broengen 2A i Kokkedal,
hvor foreningens medlemmer
vil fortælle, vise billeder og
film om den spanske civilisa-

tion, kultur og tradition.
Ana Maria Vega synger og

spiller musik. Gæster får mu-
lighed for at smage mad fra
Spanien 

Der er gratis entré, kaffe og
te.

Spansk kulturaften 
i Kvarterhuset

NIVÅ FOTO Nivå Center
Tlf. 49 14 18 04

LEICA C-LUX 2

Kr.

Fotografering har 
aldrig været så fornøjelig

3.998.-3.998.-



15UGE·NYT - SIDE15. APRIL 2008



15. APRIL 2008- UGE·NYTSIDE 16 SPORT

Læs mere sport på www.uge-nyt.dk

TENNIS: Vejret har des-
værre ikke været med ten-
nisklubben i år. Sæsonen

blev åbnet i søndags uden at
banerne kunne anvendes.

Kommunen, som har over-
taget opgaven med forårsi-
standsættelse, har pga. det
fugtige vejr samt frosten, ik-
ke været i stand til at færdig-
gøre banerne.

Formanden Kirsten Hede-
gaard bød de fremmødte vel-
kommen med blandt andet
omtalen af klubbens gave fra
Fog Fonden på  25.000 kro-
ner, som har betydet at klub-
bens minitennisbaner, som
har ligget brak de seneste år,
nu endelig vil blive renoveret
med kunstgræs, så de mind-
ste juniorer igen kan spille på
lille bane. Herudover blev
klubbens nye træner og

sportschef Jakob Boesen
præsenteret og sidstnævnte
fortalte om den fokus, der vil
blive på juniormedlemmer-
ne.

Jakob Boesen fortalte, at
han er et resultat af et samar-
bejde mellem 3 kommune-
klubber, Humlebæk, Fre-
densborg og Nivå. Samarbej-
det mellem klubberne vil
sætte Fredensborg Kommu-
ne på landkortet med junior-
tennis på højt plan.

Sæsonen blev startet med
den traditionelle sang og
flaghejsning af en af klub-
bens stærke minitennis juni-
orer - Marie Bach.

Tennisklubben 
i Fredensborg åbnet uden baner

Klubbens nye træner og
sportschef Jakob Boesen for-
talte om klubsamarbejdet
med Nivå og Humlebæk.

BADMINTON: Humlebæk
Badminton Klub vandt DM
for spillere i 50+ klassen ved
at besejre Viby med 4-2 ved
finalestævnet i Århus.
Vinderne var på billedet
Henrik Lund, Jesper Juel,
Jytte Rasmussen, Birte Chri-
stensen, Lis Garhøj, Lars La
Cour, Jørgen Kjeldstrøm og
Kristian Høegsberg.

DM til Veteraner

SPORT: - Igen dykker de ak-
tive “løver” i Fredensborg by-
område ned på bunden af de-
res aktivitetskasse og hiver
50.000 kroner op til overfla-
den, som en gave til et virke-
ligt positivt ungdomsarbejde,
der konstant foregår i vor lo-
kale sejlklubs ungdomsafde-
ling nede ved søen, siger
Flemming Larsen fra Lions i
Fredensborg.

Båden er ankommet til sejl-
klubben og er for øjeblikket
ved at blive rigget til. Søndag
den 27. april bliver en glæde-
lig mærkedag for Lions, idet
båden skal døbes og overræk-
kes til sejlklubben.

Dagen er ikke tilfældig
valgt, for der er samtidig stan-
derhejsning, samt markering
af Sejlklubbens 40 års jubi-
læum.

- Det er meget vigtigt for
Lions at informere Fredens-
borgerne om clubbens lokale
ungdomsarbejde, siger Flem-
ming Larsen.

Igennem de senere år har
Lions hvert år solgt årets
kunstlotteri, hvor overskud-
det ubeskåret anvendes til
uddeling af årets lokale ung-
domspris.

- Ligesom vi ved hjælp af

andre pengegivende aktivite-
ter, som f.eks. årets Crazy
Auktion, ekstraordinært kan
støtte et belønningsværdigt
ungdomsarbejde - i dette
tilfælde den lokale sejlklub.

En “Søløve” i Esrum Sø
Lions Club Fredensborg donerer ny “Feva” sejljolle til ungdomsafdelingen
i Sejlklubben Esrum Sø

Den 27. april søsættes gaven fra Lions - denne Feva-sejlbåd i
Sejlklubben Ersum Sø.

FODBOLD: Sammenhold,
super forsvar, sammenbidte,
satsninger, stærkt løbende
og storspillende puslinge-
drenge fra FH78. Mindre
kan ikke bruges til at give en
beskrivelse over sæsonens
sidste hjemmekamp søndag
d. 06.04.08.

Kampen var deres bedst
spillede til dato –  og alle
spillere har udviklet sig spil-
lemæssigt gevaldigt over det
sidste år. Derfor var det en
meget stor fornøjelse at se
drengene spille sæsonens
sidste hjemmekamp, for de
spillede så godt, at tilskuerne
flere gange måtte op ad sto-
len for at give en applaus.
Der er kommet medvind i
sejlene - og ingen tvivl om, at

drengenes spillegejst
fortsætter i kommende
sæson. Rigtig god vind frem-

over. Hilsen puslingetræne-
ren.

Hænderne stoppede bolden

Puslingespillere fra FH78 til tirsdagstræning i Endrup hallen.
Fra højre: Niels Kristian, Jørgen, Tuan, Jannik, Oskar, Lasse
og Terkel.
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ÅBNINGSTIDER:
HVERDAGE 9.00-19.00
LØRDAG 8.00-16.00

Tilbudene gælder til og med lørdag d. 19. april

NIVÅ CENTER
NIVÅ CENTER 89 . NIVÅ . TLF. 4914 5120

Bemærk vi holder lukket 18. april grundet storebededag

WEEKENDTILBUD
TORSDAG • LØRDAG

2 stk.

8900
Max. kg-pris 80.91

SPAR 5488

op
 ti

l

2 stk./1100-1300 g
Ferske danske 
svinemørbrad

pr. 1/2 kg

695
Kg-pris 13,90

Nye kartofler
Ægte italienske Galantina
Kv. 1

2000
Max. kg-pris

160,00

FRIT VALG
PR. BAKKE

Ca. 500 g.
hvide/violette asparges
Kv. 1 – Grækenland
Skrælles og blancheres ca. 2 min.

125 g.hindbær
Kv. 1 – Frankrig/Spanien

Anbefalet i B.T.

Ugens vin i Søndagsavisen 

12500

Liter pris v/3 fl.
55,56

3 FLASKER

SPAR OP TIL 5485

Fleurie Cuvee Princesse
Anne Cru Beaujolais
75 cl – Frankrig

Lækker blød vin til
alle os, der ikke er
vilde med meget
garvesyre.
Fleurie er det per-
fekte glas rødvin til
at nyde let afkølet
på en varm sommer-
dag på terrassen.
Beaujolais-distriktet
og deres vine hører
til noget af det mest
charmerende i hele
Frankrig. Området er
utroligt smukt, og
deres vine laves ik-
ke lignende andre
steder i Frankrig.
Som det fremgår af
navnet, er Fleurie
den mest blomstre-
de af Beaujolais-
cru’erne.
Den meget bløde
smag kendetegnes
ved sin finesse og
elegance.

SuperBest - fyldt med tilbud

op
 ti

l

3 BÆGRE

2900

Kg-pris v/3 stk. 38,64

SPAR 1285

Kærgården
250 g. Classic eller med
20 % Mindre fedt.

FRIT VALG

4995
Max. kg-pris v/1 pk. 62,43

800 g hakket magert oksekød
3-7% eller 1000 g hakket magert
skinkekød 3-7%

1,5 liter

1000
Liter pris v/1 fl. 6,66

+ pant

Vælg bl.a mellem 

Pepsi, 7up,
Nikoline eller 
Faxe Kondi.
Afhentningspris

Højst 8 flasker
pr. kunde
- derefter er prisen
pr. flaske kr. 18.95
+ pant

3-7%
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HÅNDBOLD: Det blev Fre-
densborg Kommune, der lag-
de faciliteter til, da landsme-
sterskaberne i håndbold for
drenge og piger blev afviklet
i denne weekend. Der blev
spillet håndbold i otte haller,
og de 600 deltagere var ind-
kvarteret på skoler og i Hal-
ler.

Mange frivillige
Måltiderne blev indtaget på
Baunebjergskolen og Lange-
bjerghallen, og bag ved det
hele stod KVIK, Humlebæk,
og Nivå GF med 170 ledere.
Og der var desuden økono-
misk støtte i form af naturali-
er fra Antik Bageren i Hel-
singør og Center Frugt,
Espergærde Center, for der
bliver sat noget til livs sådan-
ne dage.

- Nu er jeg godt nok også

træt, sagde Brian Stokholm,
træner for Øresunds damer,
for jeg har haft halvagten si-
den morgen, så man er lidt
stiv i benene.

Kort sagt, alle tog et nap i
de to foreninger, ingen holdt
sig for gode, og det er jo også
nødvendigt ved et sådan ar-
rangement.

Flot afslutning
Der var afslutning og
præmieoverrækkelse i Lan-
gebjerghallen søndag efter-
middag, og man tog så afsked
til tonerne af Kim Larsens
“Om lidt bli’r her stille”,
hvor deltagerne tog hinan-
den i hånden.

Vindere, jo, såmænd. Det
var vist noget med Værløse
hos pigerne og Stjernen hos
drengene, men det syntes ik-
ke at være det allervigtigste.

DGI-fest i kommunen
Landsmesterskaberne i håndbold blev afviklet i
haller og på skoler

Om lidt blir der stille, afsluttede DGI stævnet

3. division herrer 
Sankt Annæ-Øresund 22-18
(9-6)
Øresund: Dennis Madsen og
Jonas Kondrup 3, Marc Thra-
ne, Lasse Thomsen, Peter
Nørregaard, Miklas Engels-
toft, René Barkum og An-
dreas Boldt 2.

HÅNDBOLD: Efter Gille-
lejes sejr om lørdagen havde
Øresund kniven på struben
inden bundopgøret i Valby-
hallen mod Sankt Annæ, for
nu var det faktisk kun en sejr,
der talte, og det kan da godt
være, at nerverne har spillet
nogle af spillerne et puds,
men det er alligevel ikke nok
til at forklare den bedrøveli-
ge indsats, man blev vidne til,
ikke mindst inden pausen,
hvor seks mål blev det magre
udbytte.

Selv i spil seks mod fire
lykkedes det kun Øresund at
spille 1-1 i kampens start, og
det var tydeligt, at spillerne
ikke rigtigt kunne finde red-
skaberne til at åbne et ellers
meget ordinært hjemmehold.

Gæsterne kom såmænd på
5-5 med ti minutter igen af

første halvleg, men det var så
også sidste gang, der var nær-
kontakt mellem holdene, for
Sankt Annæ øgede til 9-5, in-
den Andreas Boldt reducere-
de til 6-9 på et flot returløb,
hvor han selv hentede bol-
den og derefter et lumskt un-
derhåndsskud.

Men der var ikke meget
mere at skyde med for Øre-
sund efter pausen, og Sankt
Annæ trak fra, medens Øre-
sund så ud til at længes efter
et slutfløjt, og selv om 18-22
på papiret ser pænt ud, var
man aldrig i nærheden af at
true Sankt Annæ.

Michael Palkinn var meget
kontant i sin udmelding. -
Med sådan en første halvleg,
hvor man kun scorer seks
mål, kan man næsten ikke
regne med at klare sig i 3. di-
vision.

Den teoretiske mulighed
for redning går ud på, at Gil-
leleje skal tabe deres to sid-
ste kampe, Øresund vinde
deres ditto, kun derved kan
man komme i nedryknings-
spil, og der skal man så også
regne med at møde hold, der
spiller deres chance.

Øresund rykker ned
Kun i den yderste teori kan nedrykningen undgås
efter nederlag i bundopgør

Kvalifikationsrækken: Kal-
undborg-FBI 2-2 (1-0) 2. min.
1-0, 47. min. 2-0, 73. min. 2-1
Peter Bøge, 82. min. 2-2 Chri-
stian Andersen.

FODBOLD: Fredensborg
koldstartede begge halvlege i
Kalundborg med at indkasse-
re et mål, og det påvirkede
selvsagt præstationen i minut-
terne efter.

Lars Jespersen fik ikke rig-
tigt fat i bolden i starten af
kampen, og så kunne hjem-
meholdet bringe sig foran,
men efter den kedelige start,
kom gæsterne meget bedre
med, men formåede ikke at
score trods flere gode tilbud.

Godt comeback
Efter pausen var det selvføl-
gelig meningen, at der skulle
satses lidt mere fremad, men
igen måtte Lars Jespersen gå
den tunge gang, og igen gik
der lidt tid, inden FBI vandt
fodfæste på banen.

Gode udskiftninger
Med offensive indskiftninger

af Peter Bøge og Rasmus
Fehrmann satsede træner
Benny Johansen på at få po-
int ud af anstrengelserne, og
det bar frugt.

Godt et kvarter før tid re-
ducerede Peter Bøge og små
ti minutter før slutfløjt udlig-
nede Christian Andersen på
oplæg fra Jackie Rasmussen,
og derved blev det til et for-
tjent point til FBI.

Det var en god holdindsats,
der lå bag det første point, og
man lagde især mærke til
Martin Larsen og Jackie
Rasmussen.

FBI fik point
Var bagud 0-2 men endte med at hente et point i
Kalundborg

Anfører Martin Larsen gjor-
de det godt i Kalundborg

Send lokale sportsnyheder til: sporten@uge-nyt.dk                    Følg den lokale sport på www.uge-nyt.dk

Rødovre-Øresund 24-23 (11-
12) 
Øresund: Lene Møller 9, Ti-
na Andersen 7, Camilla Da-
hlbergen 4, Tine Møller 2 og
Jeanette Pedersen 1.
Tilskuere: 100 

HÅNDBOLD: Med 12 mi-
nutter igen bragte Camilla
Dahlbergen Øresund foran
21-16, planmæssigt, fristes
man til at sige, for efter en
jævnbyrdig første halvleg,
havde man fået indstillet of-
fensiven lidt bedre, ifølge
træner Brian Stokholm. - In-
den pausen var vi for tilbøje-
lige til at afslutte efter bare et
par afleveringer, nu aftalte vi
at lægge et længere og tunge-
re pres, inden vi afsluttede,
og det lykkedes, synes jeg.

Jævnbyrdig første halv-
leg 
Første halvlegs start var
præget af, at marginalerne ik-
ke var med Øresund, hele tre
forsøg ramte træværket in-
denfor de første i minutter,
ligesom Lene Møller mis-
brugte et straffekast, så det
var så også medvirkende til,
at gæsterne ikke formåede at
trække fra værterne. Og i de-
fensiven havde man ikke helt
styr på hjemmeholdets skyt-
ter, men 11 mål imod sig in-
den pausen kan de færreste
håndboldtrænere beklage sig
over.

God periode i starten
af anden halvleg 
Der var anderledes form
over offensiven efter pausen,
idet der nu blev spillet med
større tålmodighed og mere

bredde, om end truslen pri-
mært kom fra Øresunds ven-
stre angrebsside, hvor Tina
Andersen og Lene Møller
huserede, og alt forløb plan-
mæssigt, indtil holdet af en
eller anden uforklarlig årsag
gik i sort med godt ti minut-
ter tilbage.

- Det virkede, som om spil-
lerne havde mere travlt med
at kigge op på haluret for at
se, om der ikke snart var tid,
fortalte træneren efter kam-
pen, og så spillede vi altså for
meget sidelæns i stedet for at
søge målet, og det er hoved-
årsagen til, at vi kun fik sco-
ret to mål i kampens sidste
tolv minutter. Vi fik simpelt-
hen gummiarm, sagde træner
Brian Stokholm efter kam-
pen.

Øresund kom godt nok
foran 22-19, men så scorede
Rødovre fem mål i træk, og
selv om Tina Andersen redu-
cerede til 23-24 med to mi-
nutter tilbage, og man faktisk
havde bolden i det sidste mi-
nut, blev det til et noget over-
raskende nederlag på 23-24.

Den nære fremtid 
Nu skal damerne vise, hvilket
stof, de er gjort af, for presset
er på dem, men som træne-
ren sluttede af. - Vi har hele
tiden fokuseret på den næste
kamp, og det vil vi også gøre
nu. Vi skal forsøge at rejse os
på lørdag mod Holbæk, det
er opgaven her og nu.

Damer tabte igen
Denne gang blev det til et unødvendigt nederlag
til Rødovre, der nu er lige i hælene på damerne

Danmarksserien Herlev - Ni-
vå-Kokkedal - 6-1 (3-1)11.
min. 1-0 Martin Mortensen,
12. min. 2-0 Lasse Ramlau, 25.
min. 3-0 Danny Nielsen, 35.
min. 3-1 Søren Jensen, 66.
min.4-1 Martin Mortensen,
85. min. 5-1 Erling El-Laban,
88. min. 6-1 Kim Madsen.
100 tilskuere.

Efter den flotte sæsonstart
mod Allerød fik Nivå-Kokke-
dal hurtigt armene ned igen,
da man i Herlev løb ind i en
syngende lussing på 1-6.

Det startede ellers med et
par pæne opløb, der desværre
ikke gav noget resultat, men i
den anden ende af banen var
hjemmeholdet anderledes ef-
fektive, og på to minutter var
stillingen ændret til 2-0, begge
gange efter velkomponerede
angreb, der lod ane, at gæster-
nes forsvar slet ikke var på
mærkerne.

Værre endnu
Herlev fortsatte med at be-
stemme tingenes gang, fik til-
delt et lidt hårdt dømt straffe-
spark, men Jesper Andreasen
i NKF’s mål parerede, men
var dog chanceløs på et direk-
te frispark kort efter, og så var
man nede med 0-3.

Lidt opmuntring
Søren Jensen fik reduceret ef-
ter godt en halv times spil, og
med 3-1 på måltavlen gik man
til halvleg.

NKF kom ud efter pausen
med de bedste intentioner,
men det blev ikke rigtigt til de
store tilbud, og i stedet endte
hjemmeholdet med at score
kampens tre sidste mål, og 6-1
var faktisk et reelt billede af
tingenes gang.

Men løbet er på ingen må-
de kørt for NKF, der møder
Birkerød i næste runde.

En kold dukkert

Søren Jensen scorede det enlige mål.

Fredensborg Atletik Klub

Så er foråret kommet, og Fredensborg Atletik
Klub tilbyder igen i år atletik træning for børn i al-
deren fra 9 – 14 år.

Du får mulighed for at løbe, springe og kaste dig
ud i atletikkens discipliner med andre børn i din
alder.

Vi vil i løbet af sæsonen afholde hjemmestævner
og har du lyst, er der mulighed for at deltage i 1-
3 ungdomsstævner på Sjælland. 

Træningen foregår på Fredensborg Atletik Stadion,
Kastanievej i Fredensborg hver mandag og tors-
dag fra kl. 16:30 – 17:45. Vi træner indtil efterårs-
ferien og holder sommerferie hele juli måned. 

Kom og vær med og er atletik lige noget for dig,
er kontingentet kr. 450 kr. for 2008 sommersæso-
nen.

Første træning starter mandag den 21. april
2008 kl. 16:30.

Så mød op med træningstøj tilpasset efter vejret
og tag gerne dine venner/veninder med.

www.fredensborgak.dk

ATLETIK TRÆNING
for børn & unge
”atletik er alsidigt sjovt”

Fodbold på 
Fredensborg stadion

Kampboldsponsor: Albrechtsen Revision

Kampsponsor: LI Entreprise v/Lars Iversen, tlf. 2045 6474

LØRDAG DEN 19. APRIL

Kl. 15.30 Kvalrækken:F.B.I. - Lyngby
Kl. 13.30 Serie 3: F.B.I. - Nivå-Kokkedal FK

Gratis
adgang

www.fbi-bold.dk

Lørdag d. 19. april kl.16

NNKKFF vvss BBiirrkkeerrøødd
Kampens boldsponsor: 

Malerfirmaet Petersen & Andersen

Sportsligt samarbejde med:
Hovedsponsorer:
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Serie 1:AB – Karlebo 2-2 (1-
0) 
7. min. 1-0, 56. min. 1-1
Christian Kronholm, 62.
min. 1-2 Thomas Sønder-
gaard (62), 74. min. 2-2 (74) 

FODBOLD: Karlebo mød-
te i sæsonpremieren AB’s
divisionsreserver, nedrykke-
re fra sjællandsserien, på
udebane, og sværere kan det
næsten ikke være.

Men det rutinerede hold
slap fint fra opgaven og kun-
ne efter kampen konstatere,
at man vel havde været tæt-
test på sejren.

AB bedst
Hjemmeholdet lagde bedst
ud, fin, teknisk fodbold på
det ujævne underlag, helt
som forventet i Bagsværd,
og lige så planmæssigt kom
hjemmeholdet foran, da
Christian Stenderup kun
kunne parere et forsøg – re-
turen blev sparket i mål.

KIF bedre med
Kenneth Jensen, Karlebos
angrebses, måtte lade sig ud-
skifte efter et kvarters spil,
men alligevel kom KIF be-
dre med, René Schrøder,
Thomas Loran og Christian
Kronholm havde gode for-
søg, der havde fortjent en
bedre skæbne.

Scoringerne kom
Ti minutter efter pausen ud-
lignede Christian Kronholm
efter flot opspil fra Claus
Lange og Lars Svava, og fem
minutter senere bragte Tho-

mas Søndergaard gæsterne
foran efter godt forarbejde
af René Schrøder, bestemt
ikke ufortjent.

Hektisk afslutning
AB fik udlignet et kvarter
før slutfløjt, men KIF fik
faktisk matchbold, da Tho-
mas Søndergaard blev fæl-
det kort efter.

Thomas Loran eksekvere-
de, målmanden til venstre,
bolden på højre stolpe – og
Thomas Loran, debutant,
formentlig til lommerne ef-
ter kampen.

Gode indsatser over hele
linjen, det tegner godt for
KIF i det komprimerede
forår, hvor op – og ned-
rykning afgøres over 11
kampe.

bh

Karlebo overraskede 
i Bagsværd

Thomas Loran

2. division, damer: Øresund-
Holbæk 29-22 (14-10)
Øresund: Lene Møller 14, Ti-
na Andersen 5, Maja Engel-
stoft 3, Stine Vithen, Camilla
Dahlbergen og Jane K. Stok-
holm 2,Tine Møller 1.

HÅNDBOLD: Efter neder-
laget til Rødovre holdt man
et spillermøde og snakkede
tingene igennem, og konklu-
sionen blev, at spillerne skul-
le gå ud og fokusere på det,
de er bedst til, nemlig at spil-
le en god gang offensiv hånd-
bold med masser af humør
og energi.

Og som sagt så gjort.

Kortvarig krise
Holbæk kæmper godt nok
for deres liv i rækken, men
der var ingen nåde hos hjem-
meholdet, der dog var lidt
rystede i kampens første
kvarter.

Man fik simpelthen ikke
tacklet gæsternes langskytter
ordentligt, og uden Gitte
Müller i målet kunne man
være længere bagud end 6-8.

Tornadoen Møller
Så tog Lene Møller fat, og
hun scorede så seks af halvle-
gens otte resterende mål til
hjemmeholdet, der kunne gå
til pause med en betryggende
føring på 14-10 i ryggen.

Holbæk hang på langt hen
ad vejen, men fra 17-15 gik

værterne til 22-15, og kam-
pen havde faktisk allerede
fundet sin afgørelse på dette
tidspunkt.

Glad træner
Godt nok havde man sat et
lignende forspring over styr i
sidste weekend, men her kig-
gede spillerne sig ikke tilba-
ge, der var heller ikke sidste
uges nervøse blikke på mål-
tavlen, kursen var afstukket,
og den var mod det afgøren-
de opgør mod Virum, hvor
Øresund skal have mindst et
point for selv at afgøre sager-
ne.

Lidt nervøsitet
Vi har det altid svært mod Vi-
rum, sagde Lene Møller efter
kampen, og vi har sjældent
vundet over dem derinde,
men vi håber selvfølgelig, det
går.

Vi skal bare koncentrere
os om en ordentlig indsats,
sagde keeper Gitte Müller,
for os er sæsonen slut på søn-
dag, og hvad der så måtte føl-
ge, tænker vi ikke på nu.

- Det var dejligt, vi vandt,
sagde træner Brian Stok-
holm efter kampen, vi fik
scoret mange mål, humøret
er vendt tilbage, det giver po-
sitiv energi, så vi er klar til
søndag, sluttede træneren.

Sikker sejr 
til damerne
Holbæk blev besejret 29-22, og nu resterer der den
afgørende kamp om retten til kvalifikationsspil på
søndag mod Virum

Serie 1: Humlebæk-Lynge-
Uggeløse 2-5 (2-2): 20. min. 1-
0 Dennis Kryger, 26. min. 2-0
Birol Citirikaya, 33. min. 2-1
Thomas Band, 45. min. 2-2
Gary Brooks, 55. min. 2-3 Ga-
ry Brooks, 64. min. 2-4 Simon
Martini, 75. min. 2-5 Gary
Brooks
To gule og et rødt kort til
Lynge-Uggeløse.
75 tilskuere.

FODBOLD: Det startede
fint for Humlebæk, der med
fem debutanter på holdet tog
imod en anden slags debu-
tant, Lynge-Uggeløse, der for
første gang er i serie 1.

Dennis Kryger bragte helt
fortjent HB foran efter tyve
minutters spil på et godt op-
læg fra Manuel Larsen, og Bi-
rol Citirikaya gjorde det til 2-
0 på et drop af gæsternes kee-
per, der tabte bolden for fød-
derne af Citirikaya.

Nedtur
Stik imod spil og chancer fik
Lynge-Uggeløse reduceret på
et hovedstød efter en halv ti-
mes spil, og i halvlegens sidste

minut fik man også udlignet
efter Dennis Krygers boldtab
på midten af banen.

Svag halvleg
Efter pausen kom hjemme-
holdet ud med de bedste in-
tentioner, men kræfterne rak-
te bare ikke, og Martin Kaas
skal være glad for, at han slap
med et gult kort, da han fæl-
dede sin direkte modstander.

Dennis Kryger overtog
målmandshandskerne, men
kunne intet stille op mod
straffesparket.

Afgørelsen
Gæsterne fik nu for alvor
blod på tanden og øgede til 4-
2 på endnu en grov fejl i HB’s
defensiv, og til sidst blev Ka-
rim Elouaamari overspurtet
af gæsternes tremålsskytte,
Gary Books, der også runde-
de Martin Kaas inden scoring
til 5-2.

Der bliver en del at arbejde
med for Morten Kristensen,
for holdet virker godt nok,
som om der mangler nogle
meter i benene, men der er da
tid endnu til at rette op på det.

En kort 
fornøjelse for HB

Dennis Kryger scorede til 1-0

Drenge
Hold Årgang Række

U 18 - ynglinge 90-91 1
U15 1993 3
U14 1994 3
U13 1995 1
U13 1995 4
U12 1996 1
U12 1996 3
U12 1996 DGI
U11 1997 1
U11 1997 3
U11 1997 4
U 11 1997 DGI
U10 1998 2
U10 1998 4
U 9 1999 2
U 9 1999 3
U 9 1999 4
U 8 2000 SBU
U 8 2000 SBU
U 8 2000 SBU
U 7 2001 DGI
U 7 2001 DGI
U 7 2001 DGI
U 6 2002 DGI
U 6 2002 DGI

Piger
Hold Årgang Række

U  14 1994/95 SBU
U  14 1994/95 DGI
U 12 1996/97 SU
U 12 1996/97 DGI
U 10 1998/99 SBU
U 10 1998/99 DGI
U 8 2000/01 DGI

FB&I byder alle børn
– drenge såvel som piger - 

velkommen til 
sæson nummer 100

I jubilæumssæsonen byder vi på fodbold for i alle årgange for begge køn. 
Klubben har ca. 400 ungdomsspillere som spiller på 32 hold tilmeldt turnering og i 

de fleste årgange har vi 2 eller flere hold, så der er plads til alle.

Holdene er fordelt på 7 pigehold og 25 drengehold.

Besøg vores hjemmeside og se alle detaljer om trænings tider, hvem er trænere mm.

www.fbi-bold.dk • Hold i alle årgange fra 5-18 år
• 32 hold tilmeldt i turnering
• Mere end 40 trænere står klar 

på banerne
Træningsstart for 
årgang 2003 – 
Lørdag den 26. april 
kl. 10.
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Kan du få plads til en HEST i en 1-væ-
relses lejlighed? Nej, vel. Det kan den
nuværende ejer af denne fredfyldte
oase på 41 kvm. med den skønneste
udsigt og direkte udgang til Fredens-
borg slotspark, heller ikke. Fælles have
og vaskekælder inkl.

FREDENSBORG - PARKVEJ

FANTASTISK UDSIGT

41 m²Areal

StuenEtage 1909Opført

1-værelses
bolig

SAG 35308003

895.000/45.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:

5.098/4.122Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

6.717/5.444Brt./Nt. v/Obligation

1Rum/værelser

Charmerende, rustik 231 år gammel
lejlighed med fritlagte bjælker, bræn-
deovn, egen gårdhave midt i Helsin-
gørs bymidte, 71 veludnyttede kvm. i
hjertet af centrum og få skridt fra Hels-
ingør Bycenter. Nyt badeværelse. At-
traktiv mulighed.

HELSINGØR - MUNKEGADE

CHARME OG STEMNING

71 m²Areal

StuenEtage 1777/80Opf./omb.

Egen PRIVAT
gårdhave

SAG 35308005

1.895.000/95.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:

9.728/7.718Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

13.088/10.451Brt./Nt. v/Obligation

3/1Rum/værelserVelholdt ejendom, lys og imøde-
kommende m. thermovinduer fra
1999. Stor stue med stukloft, planke-
gulve og glaskarnap med smukt ly-
sindfald. Soveværelse, havestue og
lyst køkken m. spiseplads. 2 toiletter.
Skøn have m. mange solkroge.

FREDENSBORG - HELSINGØRSVEJ

CHARMERENDE BYHUS

89/18 m²Bo./kld.

418 m²Grund 1900Opført

Slå til nu!

SAG 35308004

2.465.000/125.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:

11.471/8.984Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

15.754/12.691Brt./Nt. v/Obligation

2/1Rum/værelser

Flot 3 værelses lejligh. i velholdte
grønne omgivelser og i gå afstand til
offentlig transport, indkøb og skole.
Denne endelejlighed er beliggende i
den sidste blok og er derfor en af de
mest ugenerte og med god udsigt til
de velholdte grønne fælles arealer.

FREDENSBORG - PARKEN

PÆN 3-VÆRELSER LEJLIGHED

73 m²Areal

1. salEtage 1963Opført

Rigtig god
beliggenhed

SAG 35307078

1.295.000/65.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:

8.687/7.527Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

11.110/9.597Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

1-plans meget velholdt villa på 165
kvm, nyt lyst køkken med alt i hårde
hvidevarer, i skønt fredfyldt område v.
skov m. fugleliv og gode naboer. Me-
get børnevenligt område.Velholdt
grund på 727 kvm med 2 solrige og
nyere terrasser. Carport og skur.

FREDENSBORG - KIRSEBÆRHAVEN

DEJLIGT NYT KØKKEN

165 m²Bolig

727 m²Grund 1969Opført

Velholdt
familievilla

SAG 35308009

3.895.000/195.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:

18.393/14.531Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

24.727/20.110Brt./Nt. v/Obligation

5/4Rum/værelserVilla PEIA, markant unik ejendom midt
i Fredensborg med direkte adgang til
slotsparken, kig til Esrum sø, udsigt til
storslået natur og det daglige liv på
slottet. 3 stuer, 2 vær., - uudnyttet
loftrum m. fritlagte bjælker. Mange
spændende indretningsmuligheder.

FREDENSBORG - KEJSERENSVEJ

NABO TIL SLOTTET

158 m²Areal

1. salEtage 1905Opført

Fantastisk
udsigt

SAG 35306056

4.750.000/240.000Pris./Udb.

31.983/25.180Brt./Nt. v/Obligation

Alternativt finansieringsforslag:

23.503/18.221Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

5/3Rum/værelser

Charmerende ejendom med en af
Fredensborgs mest attraktive belig-
genheder. Ejendommen består af
stue, køkken, soveværelse, værelse
og et disponibelt rum! Grunden giver
mulighed for udstykning og evt. op-
førelse af 2 ejendomme.

FREDENSBORG - SLOTSVÆNGET

SKØN STOR GRUND

100 m²Bolig

1635 m²Grund 1958Opført

Mange
muligheder!

SAG 35307031

5.875.000/295.000Pris./Udb.

39.702/30.508Brt./Nt. v/Obligation

Alternativt finansieringsforslag:

29.047/21.786Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

4/3Rum/værelser

Nyere Eurodan rækkehus i 2 plan fra
2005 udbydes nu til salg. I skønne
omgivelser hvor alt stadig står flot og
nyt og i gå afstand til station, skole,
bymidten og Slotsparken. Flotte gulve
og fantastisk lysindfald. God beliggen-
hed i sidste række. Sjældent udbudt!

FREDENSBORG - ROSENVÆNGET

FLOT OG INDBYDENDE

138 m²Bolig

127 m²Grund 2005Opført

Står som
nyt!

SAG 35306115

3.395.000/170.000Pris./Udb.

21.356/17.480Brt./Nt. v/Obligation

Alternativt finansieringsforslag:

15.683/12.508Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

4/3Rum/værelser

Nu tilbyder vi en af Asmundshøjs bedst be-
liggende villaer på hele 174 kvm, i trygge
og rolige omgivelser m. stier til skole, in-
stititution og indkøb. Udsigt til åbne græsa-
realer og lille sø. Meget privat og velholdt
have. Fantastisk lysindfald i den store
kombinerede stue/pejsestue.

FREDENSBORG - ASMUNDSHØJ 

DEJLIG LYS PEJSESTUE 
174 m²Bolig

1041 m²Grund 1972/76Opf./omb.

SKAL SES

Præsentabel
villa

SAG 35307008

3.795.000/190.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:

17.638/14.009Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

24.115/19.650Brt./Nt. v/Obligation

6/4Rum/værelser

Charmerende og sjældent udbudt
ejendom beliggende på meget efter-
tragtet villavej nær Rungsted Station,
indkøb, Rungsted private Realskole,
Rungsted Hegn og kun ca. 500 m. fra
Rungsted Havn.
Istandsættelse skal påregnes.

RUNGSTED - EWALDSVEJ

NÆR ØRESUND OG RUNGSTED HAVN

145/66 m²Bo./kld.

1181 m²Grund 1925/95Opf./omb.

NY PRIS

Nedsat med
dkr. 500.000

SAG 35306121

6.475.000/325.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:

32.680/25.775Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

44.280/35.326Brt./Nt. v/Obligation

4/2Rum/værelser

Fantastisk beliggende ejendom på 350
kvm. bestående af 1. sals lejl. på 165
charmerende kvm samt stue lejl. på 185
kvm. med dejligt køkken og udgang til ter-
rasse. Haven på 1237 kvm er anlagt i syd-
landsk stil med skrånende terrasser direkte
til dammen. Sælges som en ideel anpart.

FREDENSBORG - SLOTSGADE

MASSER AF PLADS OG CHARME
350 m²Bolig

1237 m²Grund 1760Opført

NYHED

Bliv 'nabo'
til slottet

SAG 35308049

8.475.000/425.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:

41.179/30.140Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

56.287/42.521Brt./Nt. v/Obligation

11/6Rum/værelser

edc.dk

H.J. Laustsen

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ

Hans Jørgen
Laustsen

Rasmus RoedCecilie NielsenTenna Ann Jensen

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Jernbanegade 8
3480 Fredensborg 48 48 11 50
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Fredensborg - Ravnsbjerggårdsvej 235

Superdejligt kvalitetsrækkehus højt beliggende i spændende nyt
boligområde med flot udsigt til fredede arealer med sø foran
ejendommen. Nem lille have med 2 gode terrasser. Sag 34800116.

190.000/3.795.000
24.493/19.819............Brt/nt

Alternativ finansiering:
18.846/14.726........Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

137 365 1/3 2006

ÅBENT HUS
Søndag kl. 11.45-12.15

Fredensborg - Vilhelmsro 218

Velholdt villa med skøn have højt beliggende tæt på skov og
marker og Fredensborg centrum. Indeholder bl.a. 3 stuer i forskudte
plan og 2 seperate 1. sals afdelinger. Sag 34800108.

220.000/4.395.000
29.973/23.864............Brt/nt

Alternativ finansiering:
22.023/17.347........Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

202 924 3/4 1977

ÅBENT HUS
Søndag kl. 14.00-14.30

Fredensborg - Pile Allé 19

Superflot luksusvilla med fantastisk udsigt over Esrum Sø. I alt
308 m2 bolig, der fremstår som ny efter en ombygning i 2005. Der er
hele vejen igennem brugt lækre materialer. Sag 34800104.

350.000/6.995.000
47.149/37.160............Brt/nt

Alternativ finansiering:
34.338/26.678........Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig/kld.
m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

252/153 956 1/5 1977

ÅBENT HUS
Søndag kl. 11.45-12.15

Nybolig Thomas Jürgensen
Humlebæk
Ny Strandvej 83
3050 Humlebæk

Tlf. 49193000

Fredensborg
Christopher Boecksvej 7B
3480 Fredensborg

Tlf. 49193000

Fredensborg - Skovvænget 34

Sjældent udbudt trævilla, der er nem at vedligeholde beliggende uge-
nert og tilbagetrukket fra vejen på en stor dejlig grund op til lille sko-
vområde. Sag 34800053.

175.000/3.495.000
23.203/18.884............Brt/nt

Alternativ finansiering:
17.621/13.939........Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

110 1149 1/4 1995

ÅBENT HUS
Søndag kl. 12.30-13.00

Fredensborg - Vilhelmsro 146

Stor villa med god planløsning til børnefamilien. Ejendommen er
godt beliggende på grunden, så man kan opholde sig ugenert i den hyg-
gelige have eller på den store sydvendte terrasse. Sag 34800068.

190.000/3.750.000
24.445/19.808............Brt/nt

Alternativ finansiering:
18.626/14.616........Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

157 846 1/4 1975

ÅBENT HUS
Søndag kl. 13.15-13.45

Fredensborg - Veksebovej

IDYLLISK BELIGGENHED - 5 MIN. FRA CENTRUM. Meget indbyden-
de atmosfærefyldt, lys og velholdt villa med udsigt til marker. Sag
34800039.

215.000/4.295.000
29.223/22.965............Brt/nt

Alternativ finansiering:
21.377/16.546........Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig/kld.
m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

187/13 1110 3/5 1917

Fredensborg - Kirkeleddet

Velholdt rækkehus i hyggeligt børnevenligt område tæt på
landlige omgivelser. Indeh.: Stueplan med adgang til solrig have samt
1. sal med 4 værelser heraf 2 med udgang til balkon. Sag 34800093.

140.000/2.795.000
18.351/14.831............Brt/nt

Alternativ finansiering:
14.194/11.081........Pauselån® F1

....Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

118 155 1/4 1980

Esrum - Rishave Park

Arkitekttonisk liebhaver ejendom tegnet af Jan Utzon Direkte til
Esrum Å med panorama udsigt over området. Ejendommen er indret-
tet, så lyset og den fantastiske natur kan nydes fuldt ud. Sag 34800085.

200.000/3.998.000
26.440/21.229............Brt/nt

Alternativ finansiering:
20.098/15.599........Pauselån® F1

....Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

206 798 2/4 1980

Kokkedal - Fasanvænget 441

Totalt istandsat rækkehus i flot stil i børnevenlige omgivelser.
Bedre fås det ikke. Til boligen hører en nem, solrig have med dejlig
træterrasse samt carport og udhus. Meget smagfuldt! Sag 34800110.

150.000/2.995.000
20.385/16.648............Brt/nt

Alternativ finansiering:
15.932/12.631........Pauselån® F1

....Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

136 258 2/3 1970

ÅBENT HUS
Søndag kl. 11.00-11.30

Fredensborg - Vilhelmsro 425

Veldisponeret  ejendom der snildt kan rumme en stor familie.
Med fin lille have og carport. Ejendommen ligger naturskønt, som en af
de yderste i området ud mod frie arealer. Sag 34800099.

170.000/3.395.000
23.369/17.413............Brt/nt

Alternativ finansiering:
17.292/12.420........Pauselån® F1

....Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

158 323 1/4 1986

ÅBENT HUS
Søndag kl. 14.45-15.15

Fredensborg - Nørredamsvej

Sjældent udbudt Thermoplan træhus med carport beliggende i
en skøn have. Den hyggelige ejendom med sprossede thermoruder er
velholdt med i original stand. Sælges for et dødsbo. Sag 34800115.

150.000/2.995.000
20.000/16.325............Brt/nt

Alternativ finansiering:
15.219/12.088........Pauselån® F1

....Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

107 825 2/1 1985

Fredensborg - Smøgen

Charmerende rækkehus i 2 plan midt i centrum og alligevel uge-
nert beliggende tæt på den flotte slotsallé. Fra stuen er der udgang til
lille solrig have med fri udsigt. Sag 34800044.

115.000/2.295.000
15.923/12.675............Brt/nt

Alternativ finansiering:
11.794/9.296..........Pauselån® F1

....Udb/knt Bolig/kld.
m²

Etage/
plan

Stuer/
vær.

Opført

81/10 St./2 1/2 1920
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FREDENSBORG

Mark og Steen Læssøe
STATSAUT EJENDOMSMÆGLERE MDE

MAIL: FREDENSBORG@DANBOLIG.DK

Fredensborg
Helsingørsvej 1

RING: 48 48 45 00

Elin Farcinsen
Sagskoordinator

Mark Læssøe
Indehaver
Statsaut. Ejd.
Mægl., MDE

Steen Læssøe
Indehaver
Statsaut. Ejd.
Mægl., MDE

FREDENSBORG – HELÅRSGRUNDE
I NATURPARK, VED STISYSTEM
OG NÆR BYMIDTE 
Unik kuperet udstykning med 28 parceller, midt i naturen 
ud til marker med følelsen af at være på landet. Beskyttet sø 
og grønne arealer på udstykningens område, som du  bliver 
medejer af. Der er i lokalplanen for området bestemt natur-
plejeregler, der sikre områdets høje rekreative værdi. Trampestier 
anlægges på fællesarealerne.

Alligevel bor du kun 800 m fra sportshal/stadion, 1 km til station og 
bus (hurtigbus til City) samt til skole ad lukket stisystem. 1,8 km til 
bymidten med masser af butikker - endnu fl ere opføres de kommende 
år. Fredensborg Slot, Slotsparken, Esrum Sø i gå-afstand. 2 km til 
Golfbane.

Der er pligt til at lade opføre en valgfri bolig fra byggefi rmaet Sävsjö 
Træhus DK - Designer for dig. Husene kan opføres med facader i 
træ, puds eller mursten alt efter din smag - se nedenfor.

Byggemodningen forventes færdig sommer 2008 og byggeri kan på-
begyndes i efteråret 2008. Køber betaler selv tilslutningsgebyr for el, 
gas, vand m.m.

Bebyggelsesprocent 25. Der må bygges i 2 fulde etager.

Indkørsel fra Kirkeleddet.

Vi leverer et individuelt nøglefærdigt hus efter dine ideer og skitser, vi har  »

arkitekthjælp tilknyttet på dit projekt.  Et kvalitetshus i en høj klasse og 

smukt design. 

Vi leverer dig et hus med facader i træ, puds eller sten, det er dig der  »

vælger.

Vi leverer et energirigtigt hus med varmepumpe- og ventilationsenhed,  »

samt gulvvarme overalt.  Dit varmeforbrug ligger derfor i den lave ende 

og ventilationsanlægget sørger for at indeluften altid er frisk.

Vi har valgt, at bygge huset i naturens egne materialer, ingen spån plader  »

med formaldehyd, ingen trykimprægneret træ, ingen gasbeton eller 

lignende, men et hus som opfylder tidens krav til miljøvenlighed og som 

er opbygget med indervægge i træ med brædder og gips, et meget 

astma- og allergivenligt hus.

Vi opfylder selvfølgelig alle bestemmelser i det nye bygningsreglement,  »

specielt omkring varmetab og tæthed.    

Du har stor indfl ydelse på indretningen og de forskellige valg i huset.  »

Hos os vælger du selv dit køkken, saniteter, badeværelsesudstyr,  »

 gulvbelægning, blandingsbatterier og vaske m.m.

Sävsjö leverer et individuelt nøglefærdigt 

hus efter dine ideer og skitser

Langkildeparken

Fra 700 - 1.700 kvm. Grund priser fra 2.700.000 kr. 

www.savsjotrahus.dk

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT
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SAG: 2120

4.500.000/225.000KNT./UDB. .................

29.667/21.679BRT./NT. ............................

HELÅRSGRUND Byggemodnet helårsgrund i udbygget villakvarter nær Esrum Sø,
Sørup havn, Fredensborg Slotspark. Attraktiv vej. Få min. gang til bus med forbindelse
til Hillerød og Fredensborg Station. Grunden er med høj hæk mod de to naboer. Let
kuperet. Direkte adgang og flot udsigt til Fredensborg Golfbane.

0/0Stuer/Vær.............

0Etager......................

0Byggeår................

BYGGEGRUND I SØRUP

1.500Grund m²......

0Kælder m²............

NYHED

FREDENSBORG Pilevej

0Bolig m²...................

SAG: 2088

3.195.000/160.000KNT./UDB. .................

20.878/16.719BRT./NT. ............................

VILLA Ejendommen er beliggende i udkanten af Fredensborg. Ualmindelig flot have 1.
240 kv.m. hvor der er opført udstue. Muret garage 28 kv.m. med fuld kælder. Villaen er
opført 1960 og tilbygget i 1976. 2 stuer, 3 soveværelser, 2 badeværelser. Bølgeeternittag
fra 2005. Centralvarme med naturgas. Velegnet til familie med firma hjemme.

2/3Stuer/Vær.............

2Etager......................

1960/1976Byggeår

VILLA 172 KV.M. I  BLANDET BOLIG/ERHVERVSKVARTER

1.240Grund m²......

28Garage m²..........

NYHED

FREDENSBORG Præstemosevej

172Bolig m²...............

SAG: 2095

1.495.000/75.000KNT./UDB. ...................

12.373/10.111BRT./NT. ............................

EJERLEJLIGHED Klar til indflytning. Nye (2002) parketgulve, nyt stort spisekøkken (
2005) og nyt badeværelse (2006) , ny el og el-måler. Indh: entre med skabe, flot stort
spisekøkken, hyggelig lys syd/vestvendt vinkelopholdsstue med udgang til den store ter-
rasse, pænt stort soveværelse, badeværelse med bruseniche. Velegnet til forældrekøb.

1/1Stuer/Vær.............

1Etager......................

1963Byggeår.........

NYERE BAD, KØKKEN OG GULVE.

2. SALPlacering.....

JATagterrasse........

FREDENSBORG Parken

57Tinglyst m².............

SAG: 2071

2.715.000/140.000KNT./UDB. .................

17.930/14.439BRT./NT. ............................

RÆKKEHUS Indh: entre med skabe, hyggelig opholdsstue med udgang til den over-
dækkede terrase og haven, depotrum, flot åbent køkken bl.a. med indbygget amerikansk
køle/fryseskab. Gæstetoilet. 1. sal: repos med skabe, badeværelse bl.a. med håndklæde-
varmer. 4 soveveværelser, hvoraf de to har udgang til den store vestvendte balkon.

1/4Stuer/Vær.............

2Etager......................

1980Byggeår.........

2 PLANSRÆKKEHUS. NYT KØKKEN OG BADEVÆRELSE.

155Grund m².........

20Carport m².........

FREDENSBORG Dannevang

118Bolig m²...............

SAG: 2034

FREDENSBORG
Parken

1.485.000/75.000KNT./UDB. ...................

12.621/10.341BRT./NT. ............................

EJERLEJLIGHED Lige til at flytte ind i.
Bedste beliggenhed med grøn udsigt.
Stor tagterrasse. Velegnet til forædrekøb.
Oph.stue. 1-2 sovevær. efter behov. dej-
ligt køkken, gæstetoilet, badevær. Ved
bus og nær tog og bymidte. Kom og se

1/2Stuer/Vær..........

1Etager....................

1965Byggeår.........

3 VÆRELSES PENTHOUSE 

2. SALPlacering.....

JATagterrasse........

60Tinglyst m²..........

SAG: 2044

FREDENSBORG
Chrst Boecksvej

2.145.000/110.000KNT./UDB. .................

14.976/12.477BRT./NT. ............................

EJERLEJLIGHED Bedste beliggenhed i
byen med gå-afstand til indkøb, bus, sta-
tion, Slotsparken. Fremstår stort set ind-
flytningsklar. Handicapvenlig uden trin
udefra. Udgang til haveterrasse med ud-
sigt til Langedam.

1/2Stuer/Vær..........

1Etager....................

1995Byggeår.........

3 VÆRELSES VED LANGEDAM

STUENPlacering....

JATerrasse.............

67Tinglyst m²..........

SAG: 2081

3.850.000/195.000KNT./UDB. .................

25.604/20.644BRT./NT. ............................

VILLA Huset dateres tilbage til 1827 og er indenfor de senere år fornyet og moderni-
seret til en tidssvarende bolig m. sjæl og hygge bevaret. Beligg. i det hygg. Asminderød
med kort afstand til alt, herunder, indkøb, Fredensborg station, skole. 710 kv.m. nem
have. Flere solterrasser. Carport og udhus fra 1995. Hertil ekstra udhus fra 2006.

2/3Stuer/Vær.............

2Etager......................

1827/2000Byggeår

STRÅTÆKT VILLA 138 KV.M. I ASMINDERØD

710Grund m².........

35Udhus m²...........

FREDENSBORG Asminderødgade

138Bolig m²...............

SAG: 2073

3.845.000/195.000KNT./UDB. .................

25.334/20.153BRT./NT. ............................

VILLA Hyggeligt og charmerende hus opført i 1940. Termorvinduer. Dejligt køkken
fra 2002. Centralvarme med nyere oliefyr. Huset indeholder: entre, opholdsstue med
brændeovn, 3 soveværelser, dejligt køkken, badeværelse. Kælder 8 kv.m. Skøn grund
1795 kv.m. direkte til skoven. 80 kv.m. udhus/stald med masser af muligheder. Nyt tag.

1/3Stuer/Vær.............

3Etager......................

1940Byggeår.........

SKOVLØBERHUS VED DANSTRUP HEGN

1.795Grund m²......

80Udhus m²...........

FREDENSBORG Helsingørsvej

120Bolig m²...............

SAG: 2056

3.665.000/185.000KNT./UDB. .................

24.140/19.304BRT./NT. ............................

VILLA Er børnene fløjet fra reden, blomstrer romantikken stadig. Idyl på en af Fre-
densborgs smukkeste private fællesveje. 50 meter fra slotsparken og 5 minutters gang
fra Fredensborg Station, Gågaden og Endrupskolen. Med respekt for husets sjæl og hi-
storie fra 1876 er det totalrenoveret i 1999. En sjældent udbudt bolig centralt belign.

1/3Stuer/Vær.............

2Etager......................

1876/1999Byggeår

CHARMERENDE STRÅTÆKT BONDEHUS VED SLOTSPARKEN

709Grund m².........

8Udhus m².............

FREDENSBORG Olaf Poulsens Alle

117Bolig m²...............

SAG: 2049

4.450.000/225.000KNT./UDB. .................

29.100/23.570BRT./NT. ............................

VILLA Et rigtigt hus med hall, 1. sal og kælder samt stor grund og så midt i byen. Vil-
laen indeholder: Vindfang, hall med gulv i grønlandsk marmor, trappe til 1. sal. Spi-
sestue med glasskydedør til opholdsstue. Udestue. Moderniseret køkken fra 2005. 1.
sal: 4 soveværelser det ene med udgang til altan. Dejligt badeværelse fra 2002.

3/4Stuer/Vær.............

3Etager......................

1937/1949Byggeår

VELBELIGGENDE MURERMESTERVILLA FRA 1937

1.095Grund m²......

95Kælder m²..........

FREDENSBORG Skovvænget

174Bolig m²...............

SAG: 2091

1.375.000/70.000KNT./UDB. ...................

12.070/10.041BRT./NT. ............................

EJERLEJLIGHED Indeholder: entre, moderniseret køkken, lys stor sydvestvendt op-
holdsstue, lækkert badeværelse fra 2006 med oprindeligt kar, endvidere gæstetoilet også
fra 2006. 2 soveværelser det ene med skabe. Hvidpigmenterede parketgulve, hvidmalet
lofter med stuk. Hvide vinduesrammer. Eget stort kælderrum.

1/2Stuer/Vær.............

1Etager......................

1965Byggeår.........

FLOT 3 VÆRELSES EJERLEJLIGHED I PARKEN

1. SALPlacering.....

JAKælderum..........

FREDENSBORG Parken

73Tinglyst m².............

SAG: 2029

1.385.000/70.000KNT./UDB. ...................

11.522/9.441BRT./NT. ..............................

EJERLEJLIGHED Nyere køkken og badeværelse. Klar til indflytning. En rigtigt flot lej-
lighed. God beliggenhed i grønne omgivelser. Brugsret til stor terrasse/have. Lej-
ligheden indeholder: entre med skabe, nyere spisekøkken, lys opholdsstue med udgang
til den store terrasse/haven, soveværelse, nyt badeværelse fra 2003.

1/1Stuer/Vær.............

1Etager......................

1965Byggeår.........

STUELEJLIGHED MED HAVE

STUENPlacering....

JAHave...................

FREDENSBORG Parken

54Tinglyst m².............

SAG: 2092

2.995.000/150.000KNT./UDB. .................

19.854/16.104BRT./NT. ............................

VILLA Naturskønne og rolige omgivelser med grusvej og god afstand til naboer. Villa-
en er opført 1963 med boligareal 88 kv.m. samt fuld kælder eller ialt 176 etagemeter.
Indeholder: entre, lys opholdsstue, 2 soveværelser, spisekøkken fra 80-erne, badeværelse
med bruseniche. Her er chancen for at bo landligt til en rimelig penge.

1/2Stuer/Vær.............

2Etager......................

1963Byggeår.........

LANDVILLA. 1.356 KV.M. GRUND

1.356Grund m²......

88Kælder m²..........

FREDENSBORG Jagtvej

88Bolig m².................

FREDENSBORG

Mark og Steen Læssøe
STATSAUT EJENDOMSMÆGLERE MDE

MAIL: FREDENSBORG@DANBOLIG.DK

Fredensborg

Helsingørsvej 1

RING: 48 48 45 00

Elin Farcinsen
Sagskoordinator

Mark Læssøe
Indehaver
Statsaut. Ejd.
Mægl., MDE

Steen Læssøe
Indehaver
Statsaut. Ejd.
Mægl., MDE
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Skal du have din bolig solgt? Se mere på

Enderækkehus med super planløsning

Fredensborg | Dannevang 403

Sag:
SMS:
Se mere på home.dk

119-8710
home 119-8710 til 1277

Telefon: 88209360

 118 160 5 4 1980 
 K f n h d 

Kontantpris: 2.250.000
115.000

14.878/12.282

11.853/9.534
Alternativt fi nianceringsforslag:
FlexLån® F1K:

Brutto/Netto
Udb.:

ÅH d. 20/04
Ring for info

Unik beliggenhed nær Gribskov

Fredensborg | Baunevænget 19, Nødebo

Sag:
SMS:
Se mere på home.dk

119-8653
home 119-8653 til 1277

Telefon: 88209360

 142 825 5 4 1972 
 K f n h d 

Kontantpris: 3.300.000
165.000

21.570/17.487

17.135/13.453
Alternativt fi nianceringsforslag:
FlexLån® F1K:

Brutto/Netto
Udb.:

ÅH d. 20/04
Ring for info

Charmerende byhus

Fredensborg | Bagerstræde 14A

Sag:
SMS:
Se mere på home.dk

119-8735
home 119-8735 til 1277

Telefon: 88209360

 264 470 8 4 1870 
 K f n h d 

Kontantpris: 3.995.000
200.000

25.903/21.843

20.166/16.711
Alternativt fi nianceringsforslag:
FlexLån® F1K:

Brutto/Netto
Udb.:

ÅH d. 20/04
Ring for info

Flot herskabelig ejendom

Fredensborg | Helstedsvej 4b

Sag:
SMS:
Se mere på home.dk

119-8791
home 119-8791 til 1277

Telefon: 88209360

 261 1.151 6 4 1931 
 K f n h d 

Kontantpris: 7.295.000
365.000

46.712/39.545

36.480/30.326
Alternativt fi nianceringsforslag:
FlexLån® F1K:

Brutto/Netto
Udb.:

Åbent hus:
20/4: 15.30 - 16.00

Suveræn bolig m udsigt over Esrum Sø

Fredensborg, Nødebo | Pile Allé 17

Sag:
SMS:
Se mere på home.dk

119-8768
home 119-8768 til 1277

Telefon: 88209360

 240 956 9 7 1973 
 K f n h d 

Kontantpris: 11.995.000
600.000

74.923/56.505

58.676/41.772
Alternativt fi nianceringsforslag:
FlexLån® F1K:

Brutto/Netto
Udb.:

ÅH d. 24/03
Ring for info

Den perfekte familiebolig

Fredensborg | Kovangen 412

Sag:
SMS:
Se mere på home.dk

119-8819
home 119-8819 til 1277

Telefon: 88209360

 138 681 4 4 1973 
 K f n h d 

Kontantpris: 3.495.000
175.000

23.011/18.417

17.988/13.931
Alternativt fi nianceringsforslag:
FlexLån® F1K:

Brutto/Netto
Udb.:

ÅH d. 20/04
Ring for info

 96 1.031 4 3 1935 

Skøn beliggenhed i Sørup

Fredensborg | Bøgevej 1C

Kontantpris: 4.195.000
210.000

27.509/22.081

21.813/16.893
Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån® F1K:

119-8796
home 119-8796 til 1277

Telefon: 88209360

Brutto/Netto
Udb.:

 K f n h d 

Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

Ring for
fremvisning

Indfl ytningsklar ejendom i roligt område

 136 440 4 3 2006 

Fredensborg | Ravnsbjerggårdsvej 215

Denne ejendom er beliggende i et af Fre-
densborgs mest rolige og eftertragtede 
kvarterer. Ejendommen er indfl ytningsklar 
og bygget med kvalitetsmaterialer.

Sag: 119-8765
home 119-8765 til 1277

Telefon: 88209360

3.850.000
195.000

24.334/19.632

19.411/15.099
Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån® F1K:

Kontantpris:
Udb.:
Brutto/Netto

 K f n h d Se mere på home.dk
SMS:

ÅH d. 20/04
Ring for info

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

FREDENSBORG
Tim Rose A/S
Statsaut. ejd.mæglere & valuarer, MDE
Jernbanegade 5
3480 Fredensborg

Tlf. 88 20 93 60 · fredensborg@home.dk



Roomster, som meget beteg-
nende er navnet på Skodas
praktiske og funktionelle fa-
milie MPV, introduceres nu i
et nyt udstyrsniveau, der bæ-
rer betegnelsen Classic til en
startpris på kun 165.000 kr.
for Roomster med 1.2 12V
benzinmotor og 70 hk. Det
nye udstyrsniveau henven-
der sig især til dem, der læg-
ger mest vægt på funktiona-
litet og praktik i hverdagen,
og som godt kan undvære
noget af komforten.

Funktionalitet og fleksibi-
litet har været fokusområder
i designet af Roomster. Va-
rioFlex bagsædesystemetet

er standard i Roomster Clas-
sic, og er med sine 20 indstil-
lingsmuligheder unikt – selv
for en MPV. Bagsæderne
kan indstilles individuelt, så
passagererne får den fore-
trukne siddestilling. Alle 3
bagsæder kan nemt enkelt-
vis tages ud af bilen. Det
midterste bagsæde kan fjer-
nes og de 2 yderste sæder
skubbes ind mod midten,
hvis bagsædepassagererne
ønsker maksimal komfort og
plads til brede skuldre. Bag-
sæderne er oven i købet hæ-
vet 4 cm i forhold til forsæ-
derne, hvilket giver bagsæ-
depassagerer bedre udsyn.
De to yderste bagsæder kan
desuden rykkes frem og til-
bage med hele 15 cm. Alle
Skoda Roomster - uanset
udstyrsniveau - har samme
5-stjernet EuroNCAP sik-
kerhed. Derfor har den nye
Roomster Classic også anti-
udskridningssystemet ESP
og 6 airbags som standard.
Bag rattet er førerpladsen
indrettet med størst mulig

komfort for føreren af bilen.
Førersædet kan indstilles i

højden, og det højde- og
længdejusterbare rat giver
mulighed for en ergonomisk
perfekt kørestilling. Room-
ster tilbyder et utal af mulig-
heder for indretning og lis-
ten med ekstraudstyret, der
udvider bilens anvendelses-
muligheder, er omfattende.
F.eks. kan der tilkøbes beslag
til fastmontering af to cykler
inde i bilen. Roomster Clas-
sic fås med to benzinmotorer
og 1 TDI turbodieselmotor.
Udover Classic fås Room-
ster i de fire forskellige ud-
styrsniveauer: Style, Sport,
Comfort og Scout. Hvis man
kan undvære bagsæderne til-
bydes Roomster Classic og-
så som van til kr. 133.500
inkl. moms. Roomster er
Skodas 4. model og supple-
rer Fabia og Octavia samt
Superb. Skoda var i 2007 det
8. største bilmærke i Dan-
mark.

Skoda Roomster 
nu til kun 165.000 kr. 
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TALUS FODPLEJETT

FODPLEJE
FOD- OG BENMASSAGE

ORTOPÆDISKE FODINDLÆG

v/Annie Møller, ortopædisk håndskomager v/Annie Møllerv/Annie Møller
og lægeeksamineret fodplejer

Tidsbestilling på tlf. 3190 6724
morgen- og aftenbehandling efter aftale.

Jernbanegade 13D, Passagen, Fredensborg

Klinikker

NB! Mærk kuverten “Pulterkammeret” eller “Tillykke”

Bemærk ny deadline

Bemærk ny deadline

o  Check o  Kontant o  Frimærker

Tekst:

Sig til lykke 

til dem du 
holder af 

eller indryk din 

salgsannonce

i Pulterkammeret

for kun kr. 40. i næste uge
Erhvervsmæssige og forErhvervsmæssige og foreningsannoncer dog Erhvervsmæssige og foreningsannoncer dog 60.- kr
Udfyld nedenstående kupon med maximum 20 ord

og vedlæg kr. 40.- i check eller frimærkerog vedlæg krog vedlæg kr .. 40.- i check eller frimærker. 40.- i check eller frimærker
Vedlæg evt. foto og svarkuvert til til lykke annoncerVV .edlæg evt. foto og svarkuvert til til lykke annonceredlæg evt. foto og svarkuvert til til lykke annoncer

Aflever eller send den til 
Uge-Nyt, annonceafdelingen

Chr. Boecks VChrChr ej 3, Postboks 10, 3480 Fr. Boecks V. Boecks V edensborg,

så vi har den senest fredag morgen kl. 9.00edag morgen kl. 9.00

Annoncen kan ikke ringes/mailes ind

Salg

Kontor og 
lagerlokaler

udlejes
på Møllevej 9  i Nivå

Henvendelse:
Henrik Berenth
Tlf. 40 73 09 07

mellem kl. 8.00-16.00
eller mail: 

hb@nivaaerhverv.dk

Erhvervslejemål

Spar energi og penge med energiruder

Afdelinger: Hillerød 48 26 02 72
Allerød 48 17 38 17 Gilleleje 48 30 29 17
Helsingør 49 21 64 25 Fredensborg 48 48 08 46

www.nvsglas.dk

Glarmester Ole Andersen 
Præstemosevej 11 • 3480 Fredensborg 

48 48 08 46

E.
B.

O.

Bakkegårdsvej 305, Humlebæk
eboglas@eboglas.dk - www.eboglas.dk

Alt glarmesterarbejde
udføres,

autoruder samt
stenslagsreparationer

Erik Brunsholt Olsen

49 19 21 80
49 19 06 29
Fax 49 16 00 80

GLAS

Fr
ed

ensborg Glarmesteren
Alt i glas&

Indramning
Gå ikke forgæves

- ring inden

Kratbjerg 307 A
Fredensborg
48 48 02 93
Anno 1875

El-ARBEJDE!

BENT WESTEN ApS
Bakkegårdsvej 403, Humlebæk

49 19 17 00
Din lokale omhyggelige el-installatør

Tilsluttet Akut-Elvagt - 49202025

så

El-installatør

Glarmestre

GIV OS ET TIP
- skriv til 

redaktionen@uge-nyt.dk

FREDENSBORG

www.uge-nyt.dk

DELTAG
i ugens afstemning
på www.uge-nyt.dk

FREDENSBORG

www.uge-nyt.dk

NIVÅ CENTER 82, 2990 NIVÅ, TLF. 4914 1016NIVÅ CENTER 82, 2990 NIVÅ, TLFNIVÅ CENTER 82, 2990 NIVÅ, TLF

I gardinafdelingen fører vi et bredt
udvalg af flotte stoffer/stænger samtudvalg af flotte stofudvalg af flotte stof
foldegardiner efter mål og ønske.

Vi forhandler kvalitetsprodukter i
solafskærmning fra f.eks.: FABER, VELUX, SUNTEX & STILAFF
Vi kommer og giver uforpligtende tilbud, tager mål, syr og monterer.erer

GARDINER • SOLAFSKÆRMNING • MARKISERGARDINER • SOLAFSKÆRMNING • MARKISER

Medlem af
Forbrugsforeningen

Gratis opmåling
- tilbud gives

Blandede

Roomster er Skodas 4. mo-

del 

Hos os er din Citroën eller

Peugeot i trygge hænder!
Vi har 40 års erfaring med
de to Franske bilmærker 

HELLA Servicepartner
Bakkegårdsvej 515
• 3050 Humlebæk

TELF.: 49 19 11 75
www.hugos-auto.dk

Det Franske Bilhus 
i Nordsjælland

l Salg af nye og brugte biler
l Kundebilservice
l Service og reparation af 

alle mærker
- Testudstyr haves

l Pladeværksted

Person biler 
1992 - 2002 købes til en-gros
salg, alt med store km., u-
klargjorte og defekte har
interesse. Info@strandve-
jensbiler.dk.Espergærde.
Tlf. 49 13 33 55 / 49 17 01 55
fax. 49 13 62 55

Problemer med bilen?

KAJ ANDERSEN
Kratbjerg 301, Fredensborg

Tlf. 48 48 32 03

Næe du,

ikke efter at

Kaj har haft

fat i den

Reparation af alle mærker
Motor - Bremser - Elektro



15. APRIL 2008- UGE·NYTSIDE 26

Gør en god handel -
eller et godt bytte i 

PULTER-
KAMMERET

Kun for private

Frekvenser: Luften_104,7 MHz, TDC Kabel "YouSee" iLuften_104,7 MHz, TDC Kabel "YLuften_104,7 MHz, TDC Kabel "Y

Nordsjælland: 89,4 MHz, STOFA Helsingør: 98,6 MHz,
Blåbærhaven: 87,7 MHz, Vapnagård: 103,7 MHz
Telefon: 49 14 71 35TT

Musikønsker:
mail: musik@kanalplus.fm
SMS: 1231 (fra dansk mobil) eller 72456 (fra svensk mobil)

- Skriv: "favorit" (mellemrum) og dit ønske og eventuel-
le hilsen

- Prisen er almindelig SMS-takst.

Hjemmeside: www.kanalplus.fm og www.favorit.fm

Fredensborg Lokalradio

Radio Humleborg

Hybridnettet: 98,8 . Hele Nordsjælland

Fredag kl. 15.00-21.00 . Lørdag-søndag kl. 9.00-21.00

Humleborg-online www.humleborg.humleborg

E-mail: radio@humleborg.dk Telefon 48 47 59 00TT

FM
104,3

LOPPEMARKED
SFO-ordningen Svanereden på NGG, Christianshusvej 16,

afholder
LOPPEMARKED LØRDAG D. 3. MAJ 2008 FRA KL. 10-16

Alle er velkomne. 
Endvidere vil der blive afholdt auktion med masser af lækre ting.

Bl.a. mobiltelefon, "Jamie Oliver" stegepande, lækkert tøj, 
gavekort m.m.

Fra kl. 13.30 vil der være stor koncert. 
SEB som vandt MGP 2006 kommer og spiller og giver autografer
Vi glæder os til at se jer, og vi modtager gerne brugbare effekter,

og afhenter også gerne, dog senest d. 25/4
Tlf. 45 57 01 13

Forlystelser

Sælges: Halvdør med termorude, ter-
rassedør, yderdør, indvendigdøre,
dobbeltterrassedør, glaspartier, term-
ovinduer, radiatorer, tagplader, mili-
tærlæderstøvler, klaver, køkkenbord,
garderobeskab, rustfrit stålbordpla-
de m. vask, karlekammerskab, 2442
3860

Hørsholm Loppemarked, Hørs-
holm Midtpunkt. Sæsonen be-
gynder 20. april. Se alle datoer
og stadebestilling på
www.horsholmloppemarked.dk

Dødsboer, Plejehjemsboliger, Restbo-
er. Købes/tømmes. Ligeledes
køber/henter vi bedre møbler, Porce-
læn, Malerier ol. Ring til Tine 2978
4559 el. Morten 6126 5148

Loppehallen i Blistrup. Åbent hver
søndag kl. 10-17. Helsingevej 88,
Græsted. 600 m2 indendørs med
antikviteter, trend & retro og en
masse andet. Altid nye ting.

Hus og haveservice. Græsslåning/-
nyt græs, hækkelklip, beskæring af
træer, fliserenovering. Alt opryning
og bortkørsel. Første besøg gratis.
tlf. 2423 1317 ml. 14-19

Otiummøbler nye sælges med prisaf-
slag gerne enkeltvis. Sofaer, lænesto-
le, otiumstole, fodskamler, øreklap-
stole. Nye og brugte el.-otiumstole,
evt. udlejes. Tlf. 2093 3518

Loppemarked i Avderød d. 27/4 kl.
10-16. Stort blomstermarked, klatre-
væg til børnene og masser af boder.
Avderød landsbylaug

Sælges: Aldrig brugt rulleskøjter str.
39 ny pris 500,- nu for 250,- cykel-
hjelm 150,- Tlf. 2462 9830 efter kl.
18.00

FREDENSBORG

48 48 88 58

ANNONCÉR i

FREDENSBORG

48 48 88 58

Nivå Superbest
Nivå Center 90 . 2990 Nivå

Butiksassistent - Kolonial
Butikkens profil:
• Vi tilbyder velordnede forhold i en butik med

stærke holdninger og værdier, samt høj kædeprofil.
• Du vil møde engagement hos dine kolleger, samt krav om

høj kvalitet i dit arbejde og i de produkter, vi
leverer.

• Vi tilbyder en stilling, hvor der gives frihed under
ansvar.

• Arbejdstiden er på 37 timer om ugen, der tages højde for
både dine og vores interesser.

• Et lønniveau der modsvarer dine kvalifikationer.

Jobprofil:
• Ansvar for egen afdeling
• Ansvar for, at afdelingen altid er top trimmet og

salgsklar.
• Ansvar for, at sortiments- og øvrige kædeaftaler

overholdes.
• Gennemførsel af kædens kampagner og 

markedsføringsaktiviteter.
• Leverandør- og kundekontakt, herunder afløsning

i kassen.

Personlig udvikling:
SuperBest tilbyder et bredt udvalg af fag kurser og kan des-
uden på sigt, tilbyde dig, at deltage på ét af vores lederud-
viklingsprogrammer hvis du har lysten og evnerne til at blive
Souschef/butikschef.

Ansøgerprofil:
• Er allerede butiksassistent med lyst til nye

udfordringer.
• Har gode samarbejdsevner.
• Besidder godt humør, gåpåmod og er fleksibel.
• Er forandringsvillig og kan komme med nye idéer.

Har du lyst til at være en del af en moderne butik med en høj
friskvareprofil, som løbende er under udvikling, så send el-
ler mail din ansøgning til:

Nivå SuperBest
Nivå Center 89
2990 Nivå
Mail : Bo.godtfredsen@superbest.dk
Tiltrædelse: Hurtigst muligt dog senest 1-6-2008

Nivå SuperBest er en del af SuperBest kæden, der blev stiftet i 1997 som en sammenslut-
ning af frie købmænd. På bare 10 år har kæden markeret sig som en af de toneangivende
supermarkedskæder på detailmarkedet, idet kæden i dag er blandt top 5 ligaen i Dan-
mark. Siden 1997 er kæden vokset til 220 butikker, som er fordelt over hele landet og har
en samlet omsætning på ca. 14  mia. kr. (www.superbest.dk).

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til: Bo Godtfredsen  49148421

Job

BAGER EKSPEDITRICER

Vi søger friske, stabile ekspeditricer på min. 15 år 
til ekspedition efter skole og i weekender.

Start 1/5 2008

Henvendelse Malene 27 20 08 82

Bisgaards Bageri
Espergærde Centeret 

MURERSVENDE
ANTAGES 
Til alsidigt og 

selvstændigt arbejde.

Henvendelse til:

HEJ Murerentreprise A/S

         

Torben Simonsen
Jespervej 307
3480 Fredensborg
Telefon 48 48 47 96
Fax 48 48 87 96
E-mail ToRoSi@get2net.dk

VVS

Fredensborg
Vognmandsforretning ApS

Flytninger &
Transport

v/ Jes Petersen

Kontor: 48 48 28 83 · Fax 48 48 58 84 · e-mail: jes@frvf.dk

B
enediktevej 4

 · Postbox 1
0

2
3

4
8

0
 Fredensborg

B
enediktevej 4

 · P
B

enediktevej 4
 · P

w
w

w
.frvf.d

k

Mobil: 21 41 28 83

Vi tilbyder:
Nedpakning af bohave
Vi tilbyder:Vi tilbyder:

Flytninger
Møbeltransport
Klaver flytninger
Leje og salg af flyttekasser
Budkørsel & transport dagligt i Storkøbenhavn
Pallekørsel
Lukkede vogne op til 8 ton med og uden lift

Vognmænd

Hud & Helse på Rønnebjerggård Helse på Rønnebjerggård 
Inger Karlsson

Veksebovej 26, 3480 Fredensborg

Bestil tid på 2684 4834 

eller www.inger.mynuskin.com

GAVEKORT

SÆLGES

ANSIGTSBEHANDLINGER

HUDPLEJEPRODUKTER

KOSTTILSKUD

Velvære

Alt Tømrer & Snedkerarbejde udføres
• Tagarbejde
• Badebroer
• Bådebroer
• Spunsvægge
• Vandbygning
• Snedker/Tømrerarb.

• Vinduer
• Døre
• Lister
• Om/til og 

nybygning
• Udskiftning

af termoruder

Kim Kristensen
Veksebovej 25
3480 Fredensborg

TLF. 20 25 40 06
WWW.HAVNEBYGGER.DK

Udlejning af 
minigraver, 
motorbør,

brændeflækker,
pladevibrator

m.m.

Tømrermestre

Mangler De hjælp?
Reparationer – renovering

fliseopsætning

murer- og tømrerarbejde m.v.

Tlf. 29 60 60 60, Erik

Rimelige priser og gode referencer

Syning, alt inden for
dametøj. Tlf. 4586 2737

Til tjeneste

www.uge-nyt.dk

SE AVISEN
online på www.uge-nyt.dk

FREDENSBORG

www.uge-nyt.dk
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HUMLEBÆK: Fra fredag
den 18. april er det tid for
#”Drageløberen”.

Amir vokser op i over-
klassen, hvor Hassan er søn
af familiens tjener.Trods de-
res forskellige baggrunde er
de bedste venner og bruger
det meste af deres fritid
sammen. Årets store højde-
punkt er byens dragekon-
kurrence, og Amir beslutter
sig for, at han dette år vil
vinde - koste hvad det koste
vil.

Men dagen udvikler sig til
en katastrofe. Hassan bliver
overfaldet og ydmyget –
Amir ser det hele, men er
paralyseret og kommer ikke
Hassan til undsætning.

Den dags hændelse får
altødelæggende konsekven-
ser for deres venskab. Da
krigen i Afghanistan intensi-
veres, må Amir og hans far
flygte til USA, men skyldfø-
lelsen vil ikke slippe sit tag i
ham. Da Amir mange år ef-
ter får muligheden for at gø-
re uret god igen, tager han
tilbage til Afghanistan – selv
om det betyder, at han sæt-
ter sit eget liv på spil. Drage-
løberen er baseret på den
internationale bestseller af
samme navn.

“4 måneder, 3 uger, 2 dage”
spiller fra onsdag den 16.
april. I Bucharest i slut-

firsernes Rumænien deler
de to unge kvindelige stu-
derende Gabita og Otilia et
kollegieværelse.

De gemmer sammen på
en hemmelighed: Gabita er
ufrivilligt blevet gravid og
skal have foretaget en abort.
Problemet er bare at på da-
værende tidspunkt sidder
diktatoren Nicolae Ceau-
cescu stadig ved magten og
det abortforbud han indfør-
te i 1966 er stadig gældende.
Pigerne planlægger derfor
sammen en illegal abort.
Tingene går dog ikke helt
som planlagt.

Børnene og resten af famili-
en kan underholde sig med
“Asterix og de olympiske le-
ge” fra lørdag den 19. april.

Asterix og Obelix tager til
Olympia i forsøget på at

hjælpe deres ven Romantix
med at vinde De Olympiske
Lege. Den unge galler Ro-
mantix er stormende forel-
sket i prinsesse Irina, men
Irina skal mod sin vilje giftes
med Cæsars søn Brutus.

I forsøget på at redde sig
ud af giftermålet udfordrer
hun Brutus og Romantix.
Den, der vinder De Olym-
piske Lege, får lov til at gifte
sig med hende. Nu får Ro-
mantix for alvor brug for
hjælp, men heldigvis spring-
er vennerne Asterix og Obe-
lix til med en hel masse tryl-
ledrik i bagagen. Det bliver
en spændende og farefuld
kamp om sejren, for Brutus
har også et par tricks i ær-
met, og han vil gøre alt for at
vinde prinsessen og tage
magten fra sin far Julius Cæ-
sar.

Drageløberen i Humle Bio

Foto: Sandrew Metronome.
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Bisca
Kammerjunkere
500 g
kg-pris 30,00

SuperBrugsen Fredensborg
BILLIGERE END I AVISEN

9995

2 poser

3000

Spar 1990

Vor ostemand Ib Petersen har, som en anerkendelse af at SuperBrugsen i 
Fredensborg har opbygget et fantasisk udvalg i oste, vundet en rejse til 
Italien. Her vil Ib samle inspiration til nye oste-tiltag, som vil blive indarbej-
det når vort nybyggeri står klar.

ÅBNINGSTIDER:
MAN.-TORSDAG 9.00-19.00
LØRDAG 8.00-16.00

lidt ud over det sædvanlige

www.superbrugsen.dk
Telefon 4848 1900

FREDENSBORG

6
SOLSKINS-TILBUD

- OG EN SOLSTRÅLEHISTORIE

Special oste
Flere varianter, 

2 x 150-250 g
kg-pris max 129,83. 

Frit valg

LUKKET STOREBEDEDAG


