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I pariserhjulet
Det store pariserhjul på Axeltorv giver en fin udsigt
over Vesterbro. Har man lyst til at kigge med, så er
der mulighed for at vinde en tur i pariserhjulet.

Læs side 26

Drømmer om cykelsti
En læser mener, at der bliver trampet alt for lidt i
pedalerne på indre Vesterbro og drømmer om en
cykelsti på Istedgade. Læs debat side 16

En grøn have
Vesterbro Lokaludvalg havde i lørdags
omdannet Vesterbro Torv til en grøn have med
græs, grill og blomster. Læs side 5

www.vesterbrobladet.dk

HÅRREJSENDE Ældre og børn havde en fantastisk dag i blæsevejret på Enghave Plads, da der var
vesterbromesterskaberne for 10. gang. I lighed med tidligere år havde hvert plejehjem en
børnehave, som de dystede sammen med, og både børn og ældre var glade og super aktive. 

Se flere billeder fra den traditionsrige dag på side 3 
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FAST SALÆR Kr. 29.500

Ring 70202013 og få en 
gratis og uforpligtende 
salgsvurdering.

Dan Lüth
Indehaver www.boligone.dk/dal Støtter WWF

inkl. moms.

Enghave 
ENGHAVE PLADS 25 - 1670 København V

Tlf. 33 31 37 78 

HURTIGT 
Ekspedition

NEMT
Gode parkeringsforhold

BEKVEMT
Buslinjer lige til døren
3A - 10Birgitte

SOLGT

ELLER

GRATIS*
Ring for en gratis vurdering
*) Tilstandsrapport og energimærke er

ikke omfattet af ”Solgt eller gratis”

Bjerregaard & Co.

pligtende 

mægler
0 

Gratis og 
uforpligtende 
salgs- 
vurdering

Nybolig Vesterbro
-den grønne mægler
Tlf. 3388 9400

Fra 1. januar 2010 skal alle
brevkasser være i stueetagen
- er din forening ude rettidigt?

Vi leverer og monterer Post Danmark
godkendte brevkasseanlæg som totalydelse.

Kontakt os for uforpligtende
tilbud på telefon 33 25 25 32.

Rahbeks Allé 11 · 1749 København V
info@bygplan.dk

Læs mere på www.nettoline.dk 

NYT KØKKEN ?
Besøg køkkenbutikken i 

Valdemarsgade 26 - Kbh. V

Din lokale køkkenbutik - med

god kvalitet til rimelige priser.

Vi måler op og giver tilbud - 

gerne på hele entreprisen.

www.koekken-forretningen.dk

tlf.: 33222401 mobil:40763992

Åbent mand.- fred. 9.30-17.00

eller efter aftale.

SuperBrugsen Halmtorvet
Halmtorvet 25 • 1700 København V • Tlf.: 33 24 93 45
Åbningstider: Man.-fre. 9.00-21.00 • Lør. 9.00-17.00

GODE PARKERINGSFORHOLD

MASSER AF GODE FØDSELSDAGS 
TILBUD I SUPERBRUGSEN

Åbent søndag kl. 10-16



Iben Harboe er aktuel
med bogen Anna
Banana og elsker sit
Vesterbro, men hader
hundelorte.

AF ANJA BERTH

FOTO AF MARTIN SØRENSEN

Kender du Anna Banana?
Det er hende, der bor på
fjerde sal i et stort hus med
sin far, der er lang og gul og
spiller på basun i et banan-
band. Måske kender du
Anna Bananas forfatter-mor,
Iben Harboe, ellers kommer
du helt sikkert til det, for den
unge forfatter mestrer spro-
get i børnehøjde og skriver
skægt og sjovt.

Iben Harboe tager i mod i
lejligheden på Vesterbro-
gade, der ligger oven over
Designer Zoo - her bor hun
blandt kunstnere og forfat-
tere og med udsigt til krea-
tive værksteder.

Lejligheden deler hun
med kæresten, der er foto-
graf, hvilket de fotografier på
væggen bærer præg af.

Iben Harboe blev færdig
fra forfatterskolen for tre år
siden, og det var et skrivepro-
jekt, der fik hende i gang
med børnebøgerne.

En dag hun skulle sidde
og skrive en bunden opgave i
tre dage, kom ideen til Anna
Banana - en højtlæsningsbog
for små børn.

- Jeg blev sur og irriteret,
og så pludselig råbte jeg; åh,
når man har en far, der er
lang og gul og spiller på ba-
sun i et bananband. Jeg ved
ikke hvor, det kom fra, men

så var ideen til historien født,
fortæller Iben Harboe, der al-
tid har villet skrive.

- Da jeg var barn dag-
drømte jeg tit og lavede histo-
rier, men jeg har altid haft det

sådan, at jeg skulle skrive når
jeg blev gammel, siger Iben,
der i dag er 29 år. 

Bogen Anna Banana er
blevet til i et samarbejde med
illustratoren Dina Gellert, og
handler om pigen Anna Ba-
nana, der bor alene med sin
far.

- Man ved ikke hvor mo-
ren er, måske er hun død el-
ler måske har hun forladt
dem. Ej, det er nok bedre,
hun er død - det er næsten
ikke til at bære at blive for-
ladt, siger Iben.

Også læs-let bøgerne om
pigen Rosa, handler om en
pige, der bor alene med en
forælder, denne gang en mor.

- Jeg er selv skilsmisse-
barn, og jeg tiltrækkes nok af
det, der ikke er det normale.
De bor begge i høje huse, og
der er noget magisk ved
byen og ved at bo højt oppe,
synes jeg, siger Iben,  der

selv har boet på og omkring
Vesterbrogade, siden hun var
otte år.

- Jeg elsker Vesterbro og
især stedet lige her (Vester-
brogade 137 B, red.), hvor
der er tæt på Frederiksberg,
så man lige kan cykle eller gå
op i Frederiksberg Have.
Men jeg elsker også Isted-
gade og synes, at Vesterbro
er en åben bydel med plads
til alle. Det eneste negative
ved Vesterbro, og nu lyder
jeg som en sur gammel
dame, men det er altså alle de
hundelorte. Hvorfor samler
folk dem ikke op?.

Når Iben går på café er det
ofte Gjæstgiveriet lige over
for hjemmet, Delikatessen
længere nede af Vesterbro-
gade, Høeghs, Bang og
Jensen og Strassen.

Lige nu arbejder Iben Har-
boe på et bogprojekt om en
vred teenagepige, Selma Z -

det er en såkaldt billedro-
man-serie og alle os med
børn må blot håbe på, at der
kommer endnu flere dejlige
og farverige bøger fra den ta-
lentfulde forfatter.

Gule bananer og grå højhuse
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Anna Banana er en høj-
læsningsbog for små børn,
som Iben Harboe har lavet
i samarbejde med illustra-
tor Dina Gellert.

Ny forfatter

Blå bog
• Iben Harboe, 29 år
Født og opvokset på
Vesterbro
• Kæreste med fotograf
Joachim Wichmann
Forfatter, har skrevet
Anna Banana, læs-let
bøgerne om pigen Rosa
og er i gang med en bil-
ledroman-serie om pigen
Selma Z- en serie for tee-
nagere.
• Arbejder ved siden af
skriveriet som pædago-
gmedhjælper i kkfoen på
Valby Skole.

Iben Harboe
elsker Vester-
bro og har
etableret sig
med sin
kæreste i en
lækker lejlig-
hed med tag-
terrasse.
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Kön & Mön
M.fl.

COPENHAGEN

SOLBJERGVEJ 3 � 3940 0588
Ved siden af Frederiksberg Centret ved Frederiksberg Metro

Åbent mandag-fredag 11-18 lørdag 10-15

Mode, interiør og café

Kom og se de nye efterårsvarer

MODESHOW
Tirsdag den
15. september
Torsdag den
24. september
Entré kr. 150,-
inkl. en lækker buffet.

Bag om Westend -  
Kom til spændende foredrag  

om bogen Westend
De to forfattere til Vesterbro-romanen ”Westend”, 

Jesper Bernt og Jeff Matthews, fortæller om romanen og 
dens tilblivelse, og om deres tid på Vesterbro. En tid der 

sammenlagt strækker sig over de sidste godt og vel 30 år. 
Det vil være en vandring rundt i gamle og nye skrøner  

fra Vesterbro. Historier, myter, oplevelser  
og vandrerhistorier. 

Frivilligcenter Vesterbro / Kgs. Enghave og Vesterbro 
Lokaludvalg inviterer til en spændende aften i selskab med 

forfatterne til bogen Westend, Jesper Bernt  
og Jeff Matthews.

Kom til foredragsaften d. 16. september  
kl. 19.00 – 21.00 i salen, Demokratihuset, 

Valdemarsgade 4

Arrangementet er åbent for alle og vi byder også  
på lidt the, kaffe og kage.

Enghaveparken lagde
fredag rammer og
blæsevejr til 10.
udgave af Vesterbro-
mesterskaberne.

AF ANJA BERTH

FOTO AF KLAUS SLETTING

Det er egentligt ligegyldigt
om man er 6 år eller 96 år.
Sådan var det i hvert fald fre-
dag formiddag i Enghavepar-
ken, hvor plejehjem og bør-
nehaver fra Vesterbro dy-
stede om Vesterbromester-
skaberne for 10. gang.

Sundheds- og omsorgs-
borgmester Morten Lønborg
(C) var også med i løjerne,
der blandt andet bestod af
dåsekastning.

Efter de indledende
kampe var der velfortjent fro-
kost, og unge som gamle
havde en fantastisk dag.

abx@
b-l.dk

Ældre og børn hyggede sig
Hyggelig dag

En råhyggelig dag for store
og små i Enghaveparken.
Der blev både kastet med
bolde og sludret på tværs
af aldersgrænserne. 



VINHØSTSALG

Barolo 2005
Cascina Rosalba

Nu er det endelig lykkedes os
at finde en Barolo vi ikke bare

er stolte af. Her er vi MEGET
stolte af kvaliteten. Vort smage-
panel blindsmagte 12 forkellige
Baroloer. Nogle af dem endda
i flere årgange. Samtlige 10
smagere havde Cascina Rosalba
2005 som nr. 1. Den har al den
tørhed, krydderi, karakter og
eftersmag, som kendetegner en
superkvalitet Barolo.

Chateau Lamothe
2002 Haut-Médoc Cissac
Cru Bourgeois – Slotsaftappet

Dry Creek Vineyards

Amarone 2003
Corte Saccone

Vi mener, at når der står Ama-
rone på etiketten, skal den også
smage af Amarone. Vi er blevet
tilbudt forskellige Amarone,
som vi kunne sælge til mellem
100 - 120 kr. Det var udmærket
vin, men de smagte bare ikke af
Amarone. Så vi valgte at gå lidt
op i pris, så vi kan være stolte af
kvaliteten.

KÆM
PE

Salget starter
torsdag / kl. 109Sparop til

Monte Croce Ripasso
1998 Valpolicella Classico Superiore

SPAR
109 KR.
PR. FL.

Vort Amaronehus Ca’ del Monte
bruger kun druer fra egne vin-
marker, og de sorterer druerne
meget grundigt, så kun 50% bliver
brugt til Amarone. Resten bliver
brugt til deres Valpolicella Classico
Superiore. Derfor er deres Ripasso
af så høj kvalitet. Her har du mu-
lighed for at smage en drikkemo-
den Ripasso.

75,-Normalpris 109,-
v/6 fl.

SPAR
109 KR.
PR. FL.

Chablis 2008
Cuvée Vieilles Vignes
Chablis smager meget for-
skelligt. Denne har efter vor
mening den helt rigtige stil.
Den er tør og frisk og har
en god fyldig smag uden at
være fed. Den har toner af
citrus og eukalyptus og med
en dejlig, lidt “grøn“, duft og
smag. Dette er vinen til dem,
som gerne vil ha’ en topkvalitet
uden de oversøiske Chardon-
nay’s fedme. Husk at en sådan
kvalitet skal drikkes ved ca.
12°C og af store glas.

75,-Normalpris 100,-
v/6 fl.

Chateau Lamothe laver god vin
i alle årgange. 2002 smager helt
utroligt godt nu og de næste 2
- 3 år. Cissac Médoc grænser op til
verdens bedste vindistrikt Pauillac,
hvorfra man får nogle af verdens
bedste og dyreste vine, og området
har de samme jordbundsforhold
og bruger de samme druesorter.
Så vinen er i samme stil, men dog
ikke helt samme kvalitet.MEN ET
FANTASTISK KØB TIL PRISEN.

65,-Normalpris 109,-
v/6 fl.

SPAR
44 KR.
PR. FL.kr.

pr.
fl.

Geoff Merrill
SHIRAZGRENACHE
MOURVEDRE 2005
Denne vin kalder Geoff Mer-
rill for sin Rhôneblanding, og
den smager også som en rigtig
god Rhônevin. Den er fyldig
med en flot mørk farve og en
meget lang blød eftersmag.

CABERNETSHIRAZ 2005
50% Cabernet og 50% Shiraz
giver en meget kraftfuld vin
med masser af mørk frugt og
modne bær. Det er til dem,
der ønsker masser af kraft og
næsten ingen syre.

75,-Normalpris 109,-
v/6 fl.

SPAR
34 KR.
PR. FL.

150,-Normalpris 259,-
v/6 fl.

SPAR
34 KR.
PR. FL.

SPAR
25 KR.
PR. FL.

140,-Normalpris 249,-
v/6 fl.

Få har som Geoff Merrill forstået
at udnytte det fantastiske poten-
tiale, der er i Shirazdruen. Ikke
uden grund synes mange, at han er
Australiens dygtigste vinproducent.
Alle burde smage denne Shiraz
2004. Der er ikke den store forskel
på årgange i Australien. Alligevel vil
vi påstå hans Shiraz aldrig har været
bedre.

Geoff Merrill - Australien
Shiraz 2004

100,-Norm.pris 129,-
v/6 fl.

Meritage 2003

149,-Norm.pris 249,-
v/6 fl.

Meritage er ikke en druesort. Det
er navnet på den vin, man laver
med de samme drueblandinger
som Cru Classé Medoc, og hvor
kvaliteten sagtens kan måle sig
med 2. Cru Classé slottene.

SPAR
34 KR.
PR. FL.

SPAR
29 KR.
PR. FL.

Fumé Blanc 2005
Et brag af saftig grapefrugt, strejf
af græs og hø. Fyldig og kompleks
med en lang eftersmag med tropisk
frugt.

75,-Norm.pris 109,-
v/6 fl.

SPAR
100 KR.
PR. FL.

FRIT LEVERET I LOKALOMRÅDET
VED KØB AF 36 FL.
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TJEK OGSÅ FONA.DK

VESTERBROGADE 62 · TLF. 3324 2682

DER ER ALTID EN GRUND
TIL AT GÅ I FONA

Det gamle tv-signal forsvinder. Det nye, digitale signal gi’r helt nye muligheder. Derfor
får FONA besøg af Boxer, som vil være med til at vise, hvad du kan glæde dig til.
Digitalt tv betyder meget bedre billede, bedre lyd og helt nye kanaler, du kan vælge til.
Her er Boxer de eneste, der giver dig frihed til at vælge de kanaler, der interesserer dig.
Det glæder vi os til at få en snak om. Kig ind til åbent hus og tag bare familien med.

FONA og Boxer
gør dig klar til
det nye tv-signal

Torsdag d. 10. september
kl. 13-18
Vesterbrogade 62,
København V

12 kanaler

TV 2, DR1, DR2, DR Update, DR Ramasjang, DR K og DR HD kan du se med eller uden
abonnement hos Boxer. Du får også 3 nabolandskanaler.

Kom til
åbent hus

TV 2, DR1, DR2, DR Update, DR Ramasjang, DR K og DR HD kan du se
med eller uden abonnement hos Boxer. Du får også 3 nabolandskanaler.

? ? ? ? ? ? ? ?
Vælg selv
8 kanaler

Lav selv din kanal-pakke,
eller lad os vælge for dig.

FREMTIL 30.04.10*

FÅTV2
SPORT

FREMTIL 30.04.10*

FÅTV2
SPORT

179,-*
kr./md.

+ halvårlig kortafgift på 389 kr.

Samlet pris pr. år: 2.926 kr.*

*Efter 30. april 2010 koster TV 2 Sport 39 kr. pr. md. som Tilvalgskanal.

*Tilbuddet gælder kun ved oprettelse af et
12 mdr.’s abonnement. Samlet årlig pris 2.927,-

Introduktionstilbud
Digital HD modtagerboks

1,-*
SPAR 1.298,-

SAGEM ITD84

• Undgå at dit tv går i sort
1. november.

• Kom og se, hvor nemt det er at
installere Boxer.

• Hør hvordan du selv kan sammen-
sætte din helt egen tv-pakke.

• Bliv oprettet på stedet, så kan du
se Boxer allerede i aften.

• Få modtagerboksen for 1 kr. hvis
du tegner abonnement.

Klimavenlig fredag
Kommunens klimakampagne, Tal mindre - gør mere, blev kick-startet fredag den 4. septem-
ber på Enghave Plads, hvor overborgmester Ritt Bjerregaard (S) og teknik- og miljøborgme-
ster Klaus Bondam (B) skød kampagnen i gang.

Klimafolk kan godt lide musik, så det var der masser af i blæsevejret, ligesom Bio Mio på
Halmtorvet serverede øko-snacks og der blev vist videoer med klimavenlige københavnere.

Hvis du selv vil vide mere om, hvad du kan gøre, så klik ind på www.klimakbh.dk.

Ny leder på Vesterbro 
Som tidligere beskrevet i Vesterbro Bladet, skal Vesterbro Bibliotek, Sydhavnens bibliotek
og Kultur Vesterbro, der består af Kulturhuset i Lyrskovsgade og Kulturstaldene på Halmtor-
vet lægges sammen til en administrativ enhed med en leder. Nuværende leder af Kultur
Vesterbro, Erling Hagemann, har som bekendt ikke ønsket at stille op.Den nye leder er
netop udpeget om hedder Mette Høxbro, tidligere leder af Nørrebro Bibliotek.

Hvad skal Vesterbro indeholde i fremtiden. Det kunne man diskutere på Vesterbro Torv,
lørdag middag. Men der var også plads til et besøg ved grillen og andre hyggelige akti-
viteter. 

Der var flere bud på,
hvordan Vesterbro kan
blive et bedre sted at
bo, da Vesterbro
Lokaludvalg den 5.
september havde
omdannet Vesterbro
Torv til en grøn have
med græs og blomster
og en stor grill, der
forsynede de
forbipasserende med
friske pølser. 

»Jeg vil have et grønnere og
et renere Vesterbro med flere
bænke. Fordi jeg elsker
Vesterbro og fordi jeg elsker
at kunne gå rundt i min by-
del, står der på en ønskesed-
del, der er afleveret i ønske-
boksen for et bedre Vester-
bro. Der  er mange forskel-
lige ønsker, men alligevel
tegner et mønster sig om tre
forskellige temaer. Vester-
bros borgerne vil have mere
plads til alle, til kreativiteten
og til det grønne. 

Som det ser ud nu, er der
flere steder, man kunne be-
gynde, herunder Vesterbro
Torv som 9- årige Laura be-
klagede sig over: 

- Vesterbros Torv er rigtig
kedeligt, og den der gynge
sidder rigtig højt oppe, så
man skal have en til at hjælpe
sig op på den. Der kunne
være en eller anden skam-

mel, så man kunne komme
op på den. Det kunne hvert
fald være rigtig godt, hvis der
var noget mere at lave her, si-
ger Laura på 9 år. 

Gymnastik-tanker
Men det er ikke kun bør-
nene, der mangler aktiviteter
og steder at udfolde sig på
Vesterbro. Også de voksne
bød ind med ideer til, hvad
der  skal ske med byrummet,
så de appellerer til flere grup-
per på samme tid. 

»Det kunne være fedt, hvis
skydebanen kunne appellere
både til børn og voksne.
Både indretningsmæssigt,
men også ved at lave nogle
aktiviteter dernede for
voksne. Man kunne lave lør-
dags- og søndagsgymnastik
for både børn og voksne –
altså bruge de rum der er«.
Skriver Lotte på 38 år.

- Vi har fået mange gode

bud samlet ind i dag. Det
overordnede indtryk fra da-
gen er, at byrummene skal
gøres grønnere og appellere
til flere på samme tid, og så
vil folk på den ene eller anden
måde have at der sker noget
med trafikforholdene, udta-
ler et medlem af Vesterbro
Lokaudvalg.

Haven på Vesterbro var et
af en række arrangementer
fra Lokaludvalgets side, der i
den kommende tid skal få
Vesterbros borgere i tale om,
hvad det er for en retning,
Vesterbro skal udvikle sig i.
Frem til februar 2010 samler
Vesterbro Lokaludvalg øn-
sker og argumenter ind for,
hvordan Vesterbro kan gøres
til et endnu bedre sted at  bo.
Nåede du ikke forbi torvet i
lørdags, kan du klikke ind på
www.hvanuvesterbro.dk 

Fordi vi elsker Vesterbro
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En grøn oase

De små kunne kaste snøren ud i fiskedammen og håbe
på at fange noget godt. 



Onsdag den 2. september åbnede Salaam Filmfestival
med alternativ dans og sport i Cinemaxx-foyeren.

Fodboldspilleren Bajram Fetai dystede mod delta-
gerne, og man kunne blive malet i ansigtet, så man lig-
nede danserne fra filmen »Rize«.

Rapperen, Ali Sufi, gik på scenen og præsenterede
festivalen.

Salaam Filmfestival produceres af organisationen
Salaam Film og Dialog. Formålet er at skabe events for
mange målgrupper og skabe interkulturel forståelse.

Salaam Filmfestival varer frem til april næste år og
er at finde i flere byer.

Booking og program på www.salaam.dk

Salaam Filmfestival åbnede med sport
og dans
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Fodboldspilleren Bajram Fetai dystede med deltagerne
og skrev autografer.

- ingen dækker
Vesterbro tættere

Det sker

Spiller ballader
Musikeren Jes Maribo kigger forbi værtshuset Pinden,
Reventlowsgade 4, onsdag den 9. september kl. 21.00-
01.00. Han spiller piano og synger sange, og man kan
glæde sig til at fylde øregangene med toner fra »Mor-
mors Kolonihavehus« til irske ballader. Der er gratis
adgang. 

Trio spiller i kirken
Trio Ismena, der er vindre fra Danmarks Radioss kam-
mermusik-konkurrence 2009, kigger forbi Absalons
Kirke på Sønder Boulevard 73 torsdag den 10. septem-
ber kl. 20.00. Trioen spiller værker af bl.a. Mendelss-
ohn. 

Trioen består af Monika Malmquist på violin, Ida
Nørholm på cello og Christine Raft på klaver. Der er
gratis adgang til koncerten, så kig endelig forbi og lyt
med på kammertonerne. 

Gratis at deltage.

Arrangementet er realiseret med støtte fra:
Tips- og lottomidler til friluftslivet 

Arrangører: Vestegnssamarbejdet, Albertslund, Brøndby,
Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk
Kommuner og en række foreninger på Vestegnen

Sponsorer:

Glæd dig til en dag
med naturoplevelser
og aktiviteter fra
vikingeskibssejlads

onfærd til 
græs og

med jagtfalke
otokonkurrence 
otte præmier.

www.visitveste
gnen dk.d

vikinge
og ballo
ski på g
show m
samt fo
med flo

Vestegnens 
Naturdag– til vands, til lands og i luften

SØNDAG 
 13. SEP.
 Kl. 13-17

d

Sig din mening
om Hvidovre Hospital
Ring til direktøren
på dit lokale hospital

Torsdag den 10. september kl. 13-16 er
Lægelig direktør Torben Mogensen klar ved
telefonen.
Telefon nr.: 36 32 25 26

Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
www.hvidovrehospital.dk

Den første torsdag i hver måned kan patienter
og pårørende ringe til en af hospitalets tre
direktører. Du kan sige din mening og spørge om
alt, hvad der har med Hvidovre Hospital at gøre.

Hvidovre Hospital

12&13 SEPTEMBER FRA KL. 10.00-16.00

MASSER AF GODETILBUDMASSER AF GODETILBUD



ÅBNINGSTIDER
Butik
Hverdage 9-20
Lørdag 8-17

Bager
Hverdage 9-20
Lørdag 8-17
Søndag 7-14 

SUPERBEST VESTERBRO
Matthæusgade 50, 1666 København V
Tlf. 33 88 25 01

Tilbuddene gælder til og med lørdag 12. september 2009
Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, billed- og trykfejl. Øl-, sodavand-, kildevand- og spirituspriser er ex.pant.

Kg.pris  
v/1 gl. 21,74

10.-
Pasta
sauce

Økologisk
Svansø. 460 g. pr. gl., 3 varianter

HALV PRIS
Kg.pris  

v/1 ps. 25,00

10.-
Pasta
skruer

Økologisk
Green Valley. 400 g. pr. ps., 2 varianter

SPAR 495

Ex.pant

100.-
4 flasker

 Krenkerup Høstbryg
50 cl. pr. flaske

SPAR 5980

SPAR 1495

10 stk.
Capri-Sonne
20 cl. pr. stk.
3 varianter

20.-

SPAR 985

3 stk.
Chokolade
boller
Friskbagte

20.-
ANMELDELSE FRA

EKSTRA BLADET



Ophørsudsalg

50-70%
på alt i butikken
i Toves Galleri

Dyner, puder, sengesæt, lagner, 
håndklæder, badelagner, badekåber, 

duge og brugskunst

Gælder kun i vores butik i Toves Galleri t.o.m. 20/9 2009. 
Rabatten fratrækkes normalprisen og kan ikke 
kombineres med andre tilbud. www.hemtex.com

København V Toves Galleri Vesterbrogade 97



1 TIMES GRATISAA  PARPP KERING I VORES P- KÆLDER

Vesterbrogade 23, 1620 København V, tlf. 33260850 
Mandag -fredag 9-20 - Lørdag 9-17

TORSDAG -  LØRDAG TILBUD:

5995

Tilbuddet gælder til og med lørdag 12.september 2009

FRUGTAFDELINGEN TILBYDERVINAFDELINGEN TILBYDER

VVVinen sælges normalt for 179,- iiiineen ssæælglgegees noormrmamaaltlt fofoor 17979,9,-,- i SSSverige, og for 129,- ivveveerrigige og for 129,- ige,e, oog fofoor 112929,9,-,- i USUSUSSA. AAA. 
VVVores pris er helt uhørt oorerees pprrisis eer he t uhørtltlt uhørørrt VVVV
LLLighthouse Cabernetigigghthtthooususese CaCaabbeernrnetet SSSauvignon er lidt af en specialitet fraaauvuvvigigngnoon eer llididtdt aaf een ssppeecciaiaallititetetet frfrara SSSonoma County, der er etoonoomama CoCoouuntntyty,y, dede ter eer etet
af de mest berømte vindistrikter i Californien.aaf dede meesst bbeerørømømtmtete vviindisisstrtrriktkteteer i CaCaalli ornienifofoornrnieieen. DDDet er en typisk Cabernetetet eer een tytypyppisissk CaCaabbeernrnetet SSSauvignon,aauvuvviggigngnoonn,
med toner af især brombær, pakket ind i en fløjlsblød smag.meed totooneer aaf isissæær b ombær, pakket ind i en fløjlsblødbroroommbbæær,r, ppaakkkeketet iind i een fflløøjlslssbbllødød gssmamaag.g.
VVVinen er medium fyldig.iiineen eer meediuum fyfyyldldigig.g. SSSælges efter først til mølle princippet.æælglgegees ørst tileeftfteteer føførørsrsst ttil mmøøll incippetllele pprriinccippet.ppppetet.t.

CaCa fornisk vinscoopallififofoornrnisissk vvviinsnscscooocoooop
LLLighthouseigigghththousethooususese

SSSonoma Countyoonoomama CoCoouuntntyyty
CalifornieCaCaallififofo enornrnieieen

1,5 11,,5 LLL.. BBBag inag inaag iin BBBoxooxxox

Diverse brugskunst
SPAR

50%

NONFOODAFDELINGEN TILBYDER

ISER FRA

500

PR ½ KG. 

4000

OOOksefilet med fedkskseseefileletet meded fe tk ttkfededtdttkaka tantnt
TTT fferil helstegning eller bøil heelslssteteegngniinng eelllleleer bbøøfffefeer

PR ½ KG.

4000

FROSTAFDELINGEN TILBYDER

NU HALV PRV SIS

1000
SPAR 9,95

6 stk6 sstktk..k. 
svaflerisisvsvava eraflefleer
NN rmalprisoooormrmama prisallpprrisis

k 19,95ppr 9,9ppr ppk 19,,959,,995

B artiegrænset pa

NNNyhed iyyyheded i SSSuperbestuperuup rbestpeerrbbeesttst
Amerikansk oksecuvetAAAmerikansAAAAmeerrikakaannssk oksec v toksksesececcuvuvevetetttettete

MMMørt og saftigt kødkvæg fraørørrt oog ssaaftfttigigtgt køkødødkvkvævææg frfrara USUSUSSAAAA

10  STK.

1000
NDUUNDEUNDDEERR 1/21/2/2 PRPRRPRR SSISIS

KKæmpe frugtmarkedææmpe frugtææmpe frfrruugtmarkedgtmtmaarrkekeded
frit valgfrfrrit vavalgllg

PR ½ KG. 

3500
SPAR 50,-

UUhørt billigthhørørrt bbillllligigttgt
NNyflåede rødspætteryyyflåflåeåededede rørødødsds ttsppætættttteteer

SLAGTERAFDELINGEN TILBYDER

FISKEAFDELINGEN TILBYDER

CRAZY DAYS - CRAZY DAYS 



Gratis VIP-tur til Århus
for københavnere med
stort K.

AF MORTEN FRIIS OUTZEN

Er ‘Olsen Banden i Jylland’
dine eneste erfaring med
provinsen?

Føles Jylland meget langt

væk? Har du aldrig været i
Århus?

Så vil Vesterbro Bladet
gerne invitere dig på en VIP-
tur til den jyske hovedstad.
En tur med alt betalt, masser
af oplevelser og solid jysk
bondekost.

Vi tager afsted lørdag den
12. september om morgenen,
tilbringer en spændende dag
i Århus og kommer hjem
samme aften. 

Med i bussen vil der være
journalister fra TV 2 Østjyl-
land, Morgenavisen Jyllands-
Posten og Vesterbro Bladet.
Udover at forevige øjeblikket
vil de også fungere som en
slags guider og være behjæl-
pelige med oversættelse,
hvis du ønsker kontakt med
lokale.

Tilmelding
Tilmeld dig en fantastisk tur
senest torsdag den 10. sep-
tember kl. 18 til på: 

peba@tv2oj.dk
Husk at skrive dit telefon-

nummer, adresse og selvføl-
gelig din mail.

Skriv gerne hvorfor lige
netop du bør komme med på
turen.

Og vi understreger, at der
ikke er plads til alle håbe-
fulde, der melder sig, så det
er smart ikke at sidde og fise
for længe i tastaturet.
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BLIV ADVOKATSEKRETÆR
og forøg dine erhvervschancer

Uddannelser på forskellige niveauer, der kan anvendes
indenfor mange brancheområder.

Kan gennemføres som fjernstudie eller klasseundervisning
og afsluttes med eksamen eller uddannelsesbevis.

Ring efter program 70 22 07 45
eller www.advokatsekretaer.dk

Advokatsekretærernes Grund- & Efteruddannelse/
Erhvervs-Juridisk Uddannelsescenter

REVISOR
Klarer din bogføring - laver dit moms regnskab

- laver dit årsregnskab - indberetter til skat
ALT SAMMEN TIL TIDEN.

Moderat honorarberegning.

3828 8528

Københavnere til Århus-tur
Jydesafari

Rådhuset i Århus og Park
Allé set sådan lidt fra oven.
Hvis man fortsætter mod
nord her, ryger man lige
ned over Immervad til Ma-
gasin, Latinerkvarteret og
andre spændende steder.
Foto: Teknik og Miljø,
Århus Kommune.



Tilmeld dig myhome og få et effektivt salg Se mere på

København V | Ny Carlsberg Vej 6, 3. tv., ALTAN

Søger du lejlighed med skøn altan og 
gider ikke de små københavnerbade, så 
er her lejligheden for dig! Kom og oplev 
sjælden i lejligheden! 

 78 3 3 Ja 1905 

SKØN SYDVESTVENDT ALTAN! 

111S0748
home 111S0748 til 1277

Telefon: 33260260

Kontantpris: 2.300.000
115.000

15.126/12.615

8.667/7.479
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:

 K n m p d 

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

 
 

København SV | Straussvej 6, 2. 
tv., Kongens Enghave

Sag: 111M1046  Telefon: 33260260
SMS: home 111M1046 til 1277
Se mere på home.dk

MED ALTAN

 44 2 2 Ja 1934 

Kontantpris: 895.000
45.000

7.312/6.408

4.955/4.522
Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:

Udb.:
Brutto/Netto

 K n m p d 

 
 

København V | Lille Colbjørnsensgade 9, 3. th.

Andelsbolig. Fantastisk udsigt over Øks-
nehallen, Halmtorvet og Kødbyen. Mas-
ser af lys og rigtig fl ot stand. Skal ses! 

 102 3 1889 5 Ja 

FANTASTISK UDSIGT!

111M1647
home 111M1647 til 1277

Telefon: 33260260

 K m d n p 
Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

 
 

1.195.000
5.780/750

Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:

 147 5 st Ja 1896 

HELT FANTASTISK KØKKEN ALRUM!

København V | Rysensteensgade 
6, st. tv.

Lejligheden emmer af stil og charme. 
Ligger perfekt i forhold til City. Køkkenet 
er helt klart lejligheden hjerterum. KOM 
OG OPLEV STEMNINGEN! 

111S0147
home 111S0147 til 1277

3.700.000
185.000

24.465/20.599

15.354/13.158

Telefon: 33260260

Alternativt fi nansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:

Kontantpris:

Brutto/Netto
Udb.:

 K n m p d 

Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

 
 

København V | Lille Colbjørnsensgade 1A, 5. sal.

Andelsbolig. Vil du have alt - penthouse-
bolig, god stand, vestvendt altan m ud-
sigt så langt øjet rækker, central beligg., 
mm., så er dette boligen lige for dig! 

 133 5 1886 6 Ja 

PENTHOUSE-LEJLIGHED M. ALTAN

111S0645
home 111S0645 til 1277

Telefon: 33260260

 K m d n p 
Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

 
 

1.595.000
7.835/600

Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:

København V | Arkonagade 9, st. th.

Andelsbolig. Godt fordelt 2 værelses 
lejlighed i god stand. God stor stue med 
pæne plankegulve. Soveværelse mod 
gården. KOM OG KIG! 

 60 st 1903 2 Ja 

PERFEKT DELELEJLIGHED

111S2845
home 111S2845 til 1277

Telefon: 33260260

 K m d n p 
Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

 
 

149.500
7.088/400

Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:

København V | Hedebygade 11, 5. tv.

Andelsbolig. Til dig der selv vil bestemme 
hvad der skal være i køleskabet og vil 
have perfekt stand. Virkelig lækker 2 væ-
relses andelslejlighed! 

 58 5 1885 2 Ja 

PERFEKT STUDIELEJLIGHED - GOD STAND

111S2147
home 111S2147 til 1277

Telefon: 33260260

 K m d n p 
Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

 
 

495.000
5.137/585

Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

VESTERBRO/ KBH SV
v/ Bjerregaard & Co.
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE
Vesterbrogade 43, 1620 Kbh. V
vesterbro@home.dk

Tlf. 33 26 02 60   



200 butikker på
Vesterbro får
klimavenligt besøg.

Den16. september besøger
40 medarbejdere ud fra Tek-
nik- og Miljøforvaltningen
200 butikker på Vesterbro-
gade, Istedgade og Bor-
gbjergsvej og fortæller dem
om, hvordan de ved at til-

melde sig Klimapusordnin-
gen får muligheden for at
spare 20 procent på energi-
forbruget, at profilere sig
som miljøvenlig virksomhed
samt adgang til nyetableret
klima-netværk for det køben-
havnske erhvervsliv. Projek-
tet er blevet til i samarbejde
med det lokale miljøcenter
Miljøpunkt Vesterbro/Sy-
dhavn.

Indsatsen foregår som et
samarbejde mellem otte mil-
jøpunkter og teknik- og mil-

jøforvaltningen og er et led i
Københavns Kommunes vi-
sion om et C02-neutralt
København i 2025. Målet
med dagen er at gøre butik-
kerne interesserede i Kli-
maplus-ordningen ved at op-
lyse dem om, hvilke mulighe-
der det giver dem for bespa-
relse, netværk og profilering. 

- Erhvervslivet står for 70
% af byens elforbrug. Derfor
er det afgørende at engagere
de erhvervsdrivende yderli-
gere i klimavenlig forret-

ningsføring, fortæller leder af
miljøpunkt Vesterbro/Sy-
dhavn Niels Birk.

- Vi forventer en god dag
med positiv respons, fordi sa-
gen i sig selv er så god. Der
vil for mange vise sig at være
store besparelser i at ind-
tænke klimaet i deres energi-
forbrug.

Den asiatiske take away
restaurant Allez Allez by Lê
Lê på Vesterbrogade har
været med i klimaplus-ord-
ningen siden begyndelsen af
august måned.

- Vi blev tændt på koncep-
tet, fordi det er lettilgænge-
ligt på den måde, at lidt har
også ret. Man kan starte i det
små og siden udvide området
for omlægninger hen ad ve-
jen, forklarer PR og marke-
tingschef, Birgitta Murga
Thomsen.

- Vi tænkte allerførst, om
det nu også var relevant for
os, da en del af vores ingredi-
enser kommer fra Asien.
Men da vi forstod, at det ind-
ledende handler om lettil-
gængelige løsninger, som
overordnet at købe ind efter
årstiden og lokalt i det om-
fang, det kan lade sig gøre,

blev vi meget grebet af det,
fortæller Birgitta Thomsen.

Nogle af de informatio-
nerne hun har fået fra klima-
medarbejderne er overra-
skende, nemlig at danske to-
mater ikke er de mest klima-
venlige, selvom de netop er
danske. Men fordi de skal
have opvarmning og lys for at
blive modne, så er det langt
bedre og mere klimavenligt
at købe spanske tomater.
Selvom de skal ind i flyvema-
skine for at nå de danske for-
brugere.

Butikkerne får besøg klok-
ken 11.30 den 16. september.
Som en lille gimmick sættes
et fodspor på fortovet ud for
hver af de besøgte butikker,
både med opfordring til virk-
somheder og borgerne om at
bruge kommunens værk-
tøjer til at blive klimavenlige i
dagligdagen. 

Du kan læse mere om klima-
plus på www.kk.dk/klimaplus
og om miljøpunkt Vesterbro
/Sydhavn på:
www.miljopunkt-vsv.dk.

Klima på gaden og i butikkerne
12 Vesterbro Bladet Onsdag den 9. september 2009

Velkommen til

Tandlæge Nu
tandlægeklinikken i Imperial bygningen,
Vester Farimagsgade 7-6, 1606 KBH V
I klinikken fortager vi alle former for behandlinger
både almen-kompliceret-kirurgisk-implantet og kosmetiske
tandbehandlinger. Vores behandlingsformål er baseret på
at give dig funktionsdygtige tænder ved hjælp af vores
faglige vurderinger og dine ønsker.

Behandling Klinikkens Medlem af Medlem af
i d k d k G 1

PRISEKSEMPLER

Førstegangsbehandling

10% rabat
Dog ikke sygesikringens overens-
komstpligtige behandlinger

Behandling Klinikkens Medlem af Medlem af
pris danmark danmark Gr. 1

Gr. 1 eller 2 eller 2, over 5 år
Kroner,
metal-keramisk 4.500 3.400 2.850

PRISEKSEMPLER

Tandlæge Nu
Maryam Hamidzadeh
Vester Farimagsgade 7-6. sal - 1606 København V
Tlf.: 33 91 11 33

Åbningstider: Mandag-Torsdag kl. 8.30-16.00.
Fredag kl. 8.30-14.00. Lørdag efter tlf. aftale.

Du er altid velkommen til at få en gratis forundersøgelse

Med venlig hilsen

Allez Allez på Vesterbrogade har været med i klimaplus-
ordningen siden august.

Klimavenligt

Vi SHOPPER på af Frederiksberg og Vesterbro

Har du noget
på hjerte?

- send os en e-mail
red.vb@b-l.dk

Helgolandsgade 2, 1653 København V. Bordbestilling på tlf.: 3324 5858. 
Åbningstider: man-søn kl. 17.00-23.00. 

Kig på vores menukort og få lidt inspiration til en spændende eftermiddag eller aften i byen! 
www.tea-restaurant.dk

du kan også få maden bragt hjem via Copenhagen Delivery:
www.delivery-cph.dk

Velkommen 

Politiken skriver:
Tea Restaurant på Vesterbro er et sted, hvor man ikke bare 
vil please folket, men også opdrage det til nye nydelser. 
Tea er et familieforetagende med far – der kommer fra den 
nordlige provins Hebei – i køkkenet, og den aften, hvor vi 
tog en gastronomisk smuttur til Kina, var det sønnen, der 
betjente os på et formfuldendt dansk, samtidig med at han 
på kinesisk konsulterede patriarken i køkkenet. 
Autenticiteten og kvaliteten på Tea ligger lysår foran, hvad 
man i Danmark ellers øser op af den kinesiske wok.
Fire kokkehuer uddeles straks i denne kategori af spisesteder, fordi autenticiteten og velsmagen er i top.

Når man spiser kinesisk mad er det bedst, hvis man 
drikker te før maden! Det er en vigtig del af et ægte 
traditionelt kinesisk måltid. Vi har derfor hentet 
nogle af Kinas bedste te-sorter her til Danmark!

Vi er en familierestaurant, der er utraditionel i 
forhold til andre kinesiske restauranter, idet vi ingen 
buffet har, men derimod en masse traditionelle 
kinesiske retter, der passer fortrinligt til den danske 
smag!! 



VEKO



ESTATE MÆGLERNE KYED & LEHMANN

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Estate mæglerne Kyed & Lehmann
Tlf. 3264 0800

Statsaut.ejd.mægler MDE, Vesterbrogade 136 A, 1620 København V - 1620@estate-maeglerne.dk

Pernille DavidsenJonas LehmannKristian Kyed
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ESTATE MÆGLERNE KYED & LEHMANN

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Estate mæglerne Kyed & Lehmann
Tlf. 3264 0800

Statsaut.ejd.mægler MDE, Vesterbrogade 136 A, 1620 København V - 1620@estate-maeglerne.dk

Pernille DavidsenJonas LehmannKristian Kyed
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Gør noget ved svineriet, opfor-
drer politikeren.

I sangen
»Malene«
synger Sys
Bjerre om,
hvordan hun

har spredt tøj og indbo udo-

ver Vesterbro. 
Sangen er meget populær

og blevet et hit. Desværre
ser det ud til, at det ikke kun
er sangen, der er blevet et
hit, men at det også er blevet
populært at smide affald og
andre ting udover Vesterbro.
I hvert fald kan man konsta-

tere, at der ligger alt for me-
get affald spredt på Vester-
bros gader.

Kommunen har placeret
ekstra affaldsstativer rundt
om på Vesterbro, og navnlig
ved Halmtorvet og langs
Istedgade, men desværre er
disse alt for hurtigt fyldte.
Kommunen burde derfor
sikre, at affaldsstativerne bli-
ver tømt mindst lige så hyp-
pigt som parkometrene. I
hvert fald ville det være dej-
ligt at opleve, at der var lige
så stor ihærdighed med at få
tømt affaldsstativerne, som
med at få mønterne op af
borgernes lommer.

Det vil også være hen-
sigtsmæssigt med synlige
kommunale folk til renhol-
delse af gader. Det vil kunne
virke præventivt, så man for-
håbentligt kan få begrænset
mængden af menneske-eks-
krementer samt kanyler og
sprøjter. 

Der er uacceptabelt, at
voksne mennesker besørger
i skakter og i porte, men
også at de efterlader sprøjter
og kanyler, som andre og
ikke mindst børn kan
komme til skade på. Flere
stativer og synlige kommu-
nale »gadefejere« vil for-
håbentlig kunne nedbringe
disse gener.

Jakob Næsager (C), op-
stillet som nr. 3 og sup-

pleant til BR

16 Vesterbro Bladet Onsdag den 9. september 2009

Kom til
Åbent Hus

Tab 1 kilo om ugen

70 23 73 93vægtkonsulenterne.dk

FREDERIKSBERG
Peter Bangs Gårdens Selskabslokale

Peter Bangs Vej 39

Onsdag 16/9 kl. 11.15 & 17.15

Kom ind og deltag i et uforpligtende 
møde og få gratis undervisning

Vi holder Åbent Hus i hele Danmark den 14.–18. 
september  og byder på gratis rådgivning, smags-
prøver, sundhedstjek med bl.a. BMI & fedtprocent-
måling, måling af talje, unikke værktøjer m.m.
Se hvor og hvornår her:

”Det er rigtigt svært at flytte fra 
Vesterbro. Men Jacob og Kasper fra 
Nybolig har med deres store enga-
gement og deres troværdige per-
sonligheder, gjort det til en positiv 
oplevelse. Vi har ikke fortrudt et 
sekund at sælge vores andelslej-
lighed på Vesterbro, og slet ikke at 
sælge den igennem Nybolig/Engha-
veplads. Tak for hjælpen!” 

Tom, Willum og Maya.

Åbningstider:
mandag- fredag
Lørdag
Søndag ............... 10.00-15.00

............... Efter aftale
.... 10.00-17.00

Nybolig Vesterbro

Enghave Plads 14
1670 København V
Tlf. 33 88 94 00

Christel Ulvig 

Daglig leder
Statsaut. Valuar

Kasper Bech Jensen
Indehaver 

Jacob Agerbo
Indehaver

Louise Rudolph
Butikstrainee

Britta Knudsen
Sagskoordinator

Glade  
sælgere hos 
Nybolig  
Vesterbro

Vesterbro skal ind i kampen
om cykelstier på Istedgade,
mener Iben Wiene Rathje.

Når jeg cyk-
ler ind til
Vesterbro fra
min koloni-
have med

sønnike bagpå elcyklen, så
ærgrer det mig, at vi og an-
dre hurtige cyklister er nødt
til at køre meget langsom-
mere, end cyklen i sig selv
sætter grænser for. Det gør,
at cyklen ikke kan konkur-
rere med bilen som trans-
portmiddel ved længere af-
stande.

Et politisk flertal vil efter
alt at dømme sige nej til de
planlagte cykelstier på Isted-
gade. Det vil give endnu et
tilbageslag for cyklisternes
forhold, som er horrible på
indre Vesterbro. Blandet tra-
fik giver langsommere trafik.
Det gælder desværre også
for cyklisterne, som kommer

til at holde i kø sammen med
bilisterne bag ved deres uds-
tødning, som det ses i star-
ten af Nordre Frihavnsgade.

Mister vi muligheden for
cykelstier på Istedgade, skal
der kæmpes en kamp, for at
Vesterbro igen kan være
med til at løfte København
som cykelby. Nørrebro er

lige nu et mekka af forsøg,
som sigter mod at forbedre
cyklisternes forhold. Lad os
komme ind i kampen her på
Vesterbro.

Iben Wiene Rathje (SF),
kandidat til BR

Cykeleffektiviteten er i bund 

Hvis ikke der kommer cykelstier på Istedgade, kan cyklen
ikke konkurrere med bilen.

Debat

For meget affald på Vesterbros gader

Debat

- den nødvendige
lokalavis...



København V - Sønder Boulevard 36

Lækker ejerlejlighed. Lejligheden rummer stor lækker stue, 2 store
værelser, nyere og flot badeværelse med masser af plads samt et pænt
køkken med spiseplads. Sag 1027KBJ.

110.000/2.145.000
15.343/13.245...............Brt/nt

Alternativ finansiering:
9.544/8.632...............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig m² Etage Stuer/
vær.

Opført

96 st 2/3 1899

Åbent hus
Søndag den 13. september kl. 12.00

København V - Haderslevgade 25

Lækker lys 3 værelses lejlighed m/ kommende altan. Centralt be-
liggende på Vesterbro. Lejligheden rummer godt badeværelse, sovevæ-
relse, køkken med spiseplads samt 2 vestvendte stuer. Sag 1020KBJ.

110.000/2.175.000
15.504/13.097...............Brt/nt

Alternativ finansiering:
9.573/8.361...............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig m² Etage Stuer/
vær.

Opført

80 3 1/2 1901

Åbent hus
Søndag den 13. september kl. 12.30

København V - Skt. Jørgens Allé 8

Lækker lejlighed med super beliggenhed. Lejligheden fremstår
yderst flot og indflytningsklar. Lejligheden har 2 gode værelser, stor stu-
e, åbent køkken, toilet samt nyt flot badeværelse. Sag 1042KBJ.

110.000/2.185.000
15.148/12.498...............Brt/nt

Alternativ finansiering:
8.879/7.549...............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig m² Etage Stuer/
vær.

Opført

71 5 1/3 1877

Åbent hus
Søndag den 13. september kl. 13.00

Åbningstider:
mandag- fredag
Lørdag
Søndag ............... 10.00-15.00

............... Efter aftale
.... 10.00-17.00

Nybolig Vesterbro

Enghave Plads 14
1670 KøbenhavnV
Tlf. 33 88 94 00

Christel Ulvig

Daglig leder
Statsaut.Valuar

Kasper Bech Jensen
Indehaver

Jacob Agerbo
Indehaver

Louise Rudolph
Butikstrainee

Britta Knudsen
Sagskoordinator

Kom til åbent hus med Nybolig
søndag den 13. september

København V - Dannebrogsgade 19

Lækker lejljighed med stor tagterresse. Super beliggenhed på Ve-
sterbro. Lejlighed i 2 plan med udgang til stor lækker tagterrasse. Sag
2145KBJ.

1.895.000
7.065.......................Mdl. boligafgift

980...............Mdl. forbrugsudg. a/c

......................Andelsbevis Bolig m² Etage Stuer/
vær.

Opført

145 4 2/2 1859

Andelsbolig

Åbent hus
søndag den 13. september kl. 12.00

København V - Sønder boulevard 40

Lækker andelslejlighed med udsigt. Lys stue med udsigt over Søn-
der Boulevard, soveværelse, spisekøkken samt badeværelse med brus.
Sag 2136KBJ.

1.095.000
1.944.......................Mdl. boligafgift

547...............Mdl. forbrugsudg. a/c

......................Andelsbevis Bolig m² Etage Stuer/
vær.

Opført

66 4. th 2/1 0

Andelsbolig

Åbent hus
søndag den 13. september kl. 12.30

København V - Stenderupgade 7A

Super beliggende finder du denne 3 værelses andelsbolig. God en-
tre, nyere badeværelse, køkken, stort soveværelse, kontor samt stue. Lej-
ligheden har plankegulve og stuk. Sag 2086KBJ.

865.000
2.934.......................Mdl. boligafgift

540...............Mdl. forbrugsudg. a/c

.........................Andelsbevis Bolig m² Etage Stuer/
vær.

Opført

66 st 1/2 1918

Andelsbolig

Åbent hus
Søndag den 13. september kl. 13.00



VESTERBRO / FREDERIKSBERG  Sønderboulevard 55  Tlf. 3379 8900  vesterbro@base1.dk 

  SØNDER BOULEVARD  ANDEL

Ny ejer søges til skøn klassisk 3 
værelses på Sønder Boulevard på 
Solsiden. Her bydes på hyggeligt 
gårdmiljø, fjernvarme, termovinduer 
samt dør. tlf. Boligen indeholder god 
fordelingsentré. 2 gode, ekstremt 
lyse stuer ensuite med fin og ugene-
ret udsigt over boulevarden. Ældre 
stort køkken med spiseplads.

   77                        JA

   3                         1899

ANDELSPRIS  912.000

MDL. BOLIGUDG.  2.997

FORBRUG 408

SAG 10893451  RING 3379 8900 

God 2 værelses delelejlighed med en 
super beliggenhed i hjertet af Vester-
bro ud til rolig lukket vej. Fint stort 
køkken med spiseplads som vender ud 
mod ejendomens hyggelig gård. Godt 
stort badeværelse med separat brus 
og hvide klinker. God rummelig lys 
stue med højt til loftet, samt et godt 
lyst soveværelse.

  DANNEBROGSGADE  ANDEL

    73                         JA 

   2                          1859

ANDELSPRIS  798.000

MDL. BOLIGUDG.  3.580

FORBRUG 390

SAG 10892637  RING 3379 8900  

Kæmpe hjørnelejlighed med super 
udsigt og kommende tagterrasse. 
Rummelig entré, stor hjørne stue, 
hvorfra du har en super udsigt samt 
masser af lys. Badeværelset ligger i 
forbindelse med entreen og fremstår 
i god stand med bruseplads. Køkkenet 
er af nyere dato, med masser af plads 
og i rigtig god stand. 

 INGERSLEVSGADE  ANDEL

    97                        JA                        

   2                          1918

ANDELSPRIS  1.198.000

MDL. BOLIGUDG.  4.267

FORBRUG 813

SAG 10893247  RING 3379 8900  

Kæmpe klassisk 2 værelses stuk og 
plankegulve superlækkert køkken og 
godt bad. Kun 30 sekunders gang fra 
Istedgade, sælges denne indflytnings-
klare og meget velholdte 2 værelses 
lejlighed. Den ligger på 3. sal i en 
flot ejendom, med termovinduer, godt 
gårdmiljø. Stort værelse med kig til 
den hyggelige gård. Lækkert køkken.

VALDEMARSGADE

    65/59                     JA               

   2                          1885

KONTANT PRIS   1.445.000

BRUTTO/NETTO 9.879/8.459

UDBETALING      75.000

SAG 10891581   RING 3379 8900 

Vesterbro´s absolut bedste beliggen-
hed i klassisk stil. Dette er den helt 
rigtige Vesterbro stemning. Lejlighed-
en er generelt pænt istandsat, med 
stuklofter, plankegulve samt fyldnings-
døre, altså den helt klassiske stil. 
Her oplever du virkelig Vesterbro 
stemning, en utrolig atmosfære denne 
lejlighed skal opleves.

 HALMTORVET  ANDEL

    66                        JA    

   3                          1890

ANDELSPRIS  995.000

MDL. BOLIGUDG.  2.895

FORBRUG 350

SAG 10893449   RING 3379 8900  

Kæmpe 2 v´er oprindeligt 3 v´er midt 
i hjertet af Frederiksberg. Området 
omkring Holger Danskes Vej 29 byder 
på gode offentlige trafikale forhold, 
indkøb på Falkonér Alle, cafeer, 
restauranter og ligger blot 5 minutter 
på cykel fra Frederiksberg Have. Ter-
movinduer, stukloft, plankegulve samt 
en total indflytningklar lejlighed. 

 HOLGER DANSKES VEJ   ANDEL

    76                         JA

   3                          1902

ANDELSPRIS  998.000

MDL. BOLIGUDG.  2.628

FORBRUG 380

SAG 10893348  RING 3379 8900

www.            .dk

DET TAGER OS I GENNEMSNIT KUN 48 DAGE AT FINDE KØBEREN TIL DIN LEJLIGHED

VI HAR KØBERE I KØ... TIL DIN LEJLIGHED
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Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Robert Børnum A/S
Frederiksberg & Vesterbro/City
Tlf. 70 11 88 11

Ejendomsmæglerfirma MDE, Frederiksberg Allé 66, 1820 Frederiksberg C. & Gasværksvej 2, 1656 København V.

Pia LindahlMette FløistrupMartin EgeskovRobert Børnum

KØBENHAVN SV - ENGHAVEVEJ
Charm. 3 vær. lejl. i 2 plan - nyindrettet i 2004

Hyggeligt havemiljø * Dejligt køkken/alrum med trappe til øverste
plan * Nyere brusebadevær. m. sep. bruseniche * Stue m. stukloft *
Øverste plan: Alrum/stue samt soveværelse * Billig internet i ejd.

898.000Andelsbevis:
3.951Mdl. boligafgift:

300Mdl. forbrugsafg. a/c:

FA7177Sagsnr:

92Bolig i m²:
1929Opført:
2 / 1Stuer / vær.:

4. + 5. salEtage:
AndelsboligBoligtype:

ANDEL

KØBENHAVN V - SKYDEBANEGADE
Stor 3 vær. i "Skydebanen"

Beligg. i den eftertragte "Skydebanen" * Skønt gårdmiljø * Midt i
"smørhullet" * Brusebadevær. m. sep. brusniche * Stort spisekøk *
Sovevær. * 2 stuer ensuite * Stuk, bræddeg. termov.

1.298.000Andelsbevis:
3.969Mdl. boligafgift:

550Mdl. forbrugsafg. a/c:

VA7263Sagsnr:

90Bolig i m²:
1892/96Opført:

2 / 1Stuer / vær.:
3.thEtage:

AndelsboligBoligtype:

NYHED - ANDEL

KØBENHAVN V - ISTEDGADE
Flot 3 vær. med BILLIGE fællesudgifter

Eftertragtet beligg. * Tæt på alt - butikker, caféliv, søerne m.v.. *
Klassisk ejd. * Hyggeligt havemiljø * Skønt stort køk. m. spiseplads *
Sovevær. m. fransk altan * Dejligt badevær. m. bruseplads * 2 lyse
stuer ensuite.

2.598.000Kontantpris:
130.000Udbetaling:
16.261Brutto:
12.698Netto:

85Bolig i m²:
1875Opført:

3vær.:
Sagsnr: FE7131 Ejerlejlighed

KØBENHAVN V - TIETGENSGADE
En sand perle - 136 kvm. med altan

Fritliggende charm. ejd. i det mest
fredelige og grønne område på
Vesterbro * Tæt på alt * 2 stuer
ensuite * 2 sovevær. * Stort
spisekøkken * Solrig altan *
Bræddegulve, stuklofter m.v. *
Et besøg værd.

Sagsnr: VA7230 Andelsbolig

2.150.000Andelsbevis:
4.710Mdl. boligafgift:

470Mdl. forbrugsafg. a/c:

136Bolig i m²:
1896/99Opført:

2 / 2Stuer / vær.:
4.tvEtage:

ANDEL

KØBENHAVN V - RAHBEKS ALLÉ
Charmerende lejl. i "Kongens Bryghus"

Skøn og charm. lejl. midt i byen *
Beligg. i fredelig og grøn oase *
Tæt på Søndermarken, Caféliv,
indkøb m.v. * Fri brugsret til
Fitnesslokale, selskabslokale(kan
lejes), privat parkering * Skal ses.

Sagsnr: VA7248 Andelsbolig

1.248.000Andelsbevis:
6.439Mdl. boligafgift:

650Mdl. forbrugsafg. a/c:

101Bolig i m²:
1861/97Opført:

2 / 1Stuer / vær.:
1Etage:

ANDEL

KØBENHAVN V - REVENTLOWSGADE
2 plans lejlighed med tagterrasse

200 kvm. eksklusiv beboelse * 2 plans lejl. m. privat stor tagterrasse
* Spisestue m. trappe til øverste plan * Charm. stue med udg. til
ugenert tagterrasse * 3 vær. * Køkken og badevær. * Skøn udsigt
over København * Skal opleves

4.895.000Kontantpris:
245.000Udbetaling:

31.929Brutto:
25.863Netto:

198Bolig i m²:
1889/99Opført:

6vær.:
Sagsnr: FE7136 Ejerlejlighed

KØBENHAVN V - STAMPESGADE
Klassisk 5 vær. lejlighed

Pragtfuld 5 værelses * Byfornyet ejendom * Tæt på alt *
Indflytningsklar * 3 elegante lyse stuer ensuite * 2 værelser * Dejligt
badevær. * Flotte afhøvlede plankegulve * Skal ses.

598.000Andelsbevis:
7.809Mdl. boligafgift:
1.200Mdl. forbrugsafg. a/c:

VA7198Sagsnr:

133Bolig i m²:
1889Opført:
3 / 2Stuer / vær.:
2.tvEtage:

AndelsboligBoligtype:

ANDEL

KØBENHAVN V - GASVÆRKSVEJ
Kæmpe vestvendt altan

Beliggende tæt på DGI-byen, City, søerne, shopping, cafeliv m.v.. *
Byfornyet ejd. * Dejlig gårdhave * Stor stue * Stort sovevær. *
Kontor m. udg. til meget stor altan * Flot badevær. m. bruseniche *
Køkken.

2.098.000Kontantpris:
105.000Udbetaling:
14.289Brutto:
11.775Netto:

72Bolig i m²:
1897Opført:

3vær.:
Sagsnr: VE2743 Ejerlejlighed

KØBENHAVN K - STRANDGADE
Herskabslejlighed på Christianshavn

Beliggende i hovedbygningen i
den særdeles eftertragtede
"Brydes Gård" på Christianshavn
* 4 dejlige stuer * 3 værelser * 2
badeværelser * Smukke originale
fyldningspaneler * Elegante
stuklofter * Sildebensparket * En

Sagsnr: FE7231 Ejerlejlighed

4.995.000Kontantpris:
250.000Udbetaling:
33.570Brutto:
29.782Netto:

Alternativ finansiering:
19.465 / 18.620Pauselån® F1:

216Bolig i m²:
1731Opført:

7vær.:
1Etage:

KØBENHAVN V - HELGOLANDSGADE
Fantastisk udsigt til Halmtorvet

Midt i "Smørhullet" på Vesterbro *
Øksnehallen, Halmtorvet, Kødbyen,
Cafeliv m.v. * Børnevenligt
gårdmiljø * Stor lys stue m.
fantastisk udsigt * 3 vær. *
Spisekøkken * Dejligt badevær. *
Skal ses

Sagsnr: VA7247 Andelsbolig

1.498.000Andelsbevis:
6.159Mdl. boligafgift:

700Mdl. forbrugsafg. a/c:

123Bolig i m²:
1889/2000Opført:

2 / 3Stuer / vær.:
2. th.Etage:

ANDEL



Lejligheden ligger roligt placeret i 2.
sals højde i et baghus gemt væk fra
Vesterbrogade. Lejligheden fremstår i
rigtig flot stand med flotte Trip-Trap
plankegulve, termoruder, lækkert ba-
deværelse med separat brus og va-
skemaskine

Idyl på Vesterbro

København V - Vesterbrogade 140E, 1,-2

33 30 78 28Kontakt

60 m²Bolig
0 m²Grund 1856/95Opf./omb.

ÅBENT HUS
Søndag 13/9

kl. 12.15-12.30

ANDEL

11324158Sag

650.000Pris

600Anvendelsesudgifter
5.805Boligafgift

2/1Rum/Vær.

Lejligheden er indrettet som følgende:
fordelingsentré med adgang til to dej-
lige separate værelser. For enden af
entréen er der adgang til en dejlig stor
rummelig spisestue. Køkkenet og ba-
deværelse er placeret for enden af
denne spisestue og er i rigtig fin stand.

Optimal planløsning

København V - Brorsonsgade 2, 3.tv

33 30 78 28Kontakt

70 m²Areal
3. salEtage 1885Opført

ÅBENT HUS
Søndag 13/9

kl. 11.45-12.00

11324146Sag

1.898.000/95.000Pris/Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
8.318/7.090Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

12.443/10.517Brt./Nt.

3/2Rum/Vær.

Lejligheden ligger på ved den nyrenoverede Sønder Boulevard. Kvarteret byder på masser af små specialbutikker og er samtidig tæt på Fisketorvet via den nye fod-
gængerbro ved Dybbølsbro Station. I området ved Istedgade og Halmtorvet findes masser af små, hyggelige spisesteder og cafeer og DGI byen ligger ikke langt
herfra. Vesterbro byder på masser af muligheder både til livsnyderen og den aktive. Få steder i byen finder man så mange hyggelige cafeer og restauranter samlet
på ét sted, og vel at mærke med åbningstider hele døgnet. Vega og Det Ny Teater er nogle af bydelens tilbud indenfor le-
vende musik, film og teater.
Flot solid murstens ejendom fra 1800-tallet, som tilbyder termoruder, dørtelefon, og et super hyggeligt gårdmiljø
Lejligheden er indrettet som følgende: fordelingsentré med adgang til stor lækker lys stue, som har en fantastisk ugeneret
udsigt ud over Sønder Boulevard. Fra stuen, er der adgang til to gode værelser, som i dag bliver brugt til børneværelse og
forældresoveværelse. Fra fordelings-entréen er der adgang til rummeligt walk-in closet samt et kammer som kan bruges til f.
eks gæsteværelse eller kontor. Lejlighedens køkken og badeværelse fremstår i flot og velholdt stand. Lejligheden tilbyder
endvidere smukke plankegulve.

København V - Sønder Boulevard 58, 4.tv

1898/99Opf./omb.

Flot og velholdt stand

33 30 78 28Kontakt

81 m²Areal
4. salEtage

ÅBENT HUS
Søndag 13/9

kl. 11.00-11.15

11324155Sag

2.199.000/110.000Pris/Udb.
14.728/12.442Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
8.249/7.399Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

4/2Rum/Vær.

edc.dk

Poul Erik Bech
Selvstændige og statsautoriserede ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Super beliggenhed

Smukt istandsat

Perfekt delelejlighed

Håndværkertilbud

Lyøvej 4, st.tv
2000 Frederiksberg

Sag 11324061
Ring 33 30 78 28

Absalonsgade 14, 2.tv
1658 København V

Sag 11324102
Ring 33 30 78 28

Slesvigsgade 16, STTH
1762 København V

Sag 11324093
Ring 33 30 78 28

Enghave Pl. 17, 3.th
1670 København V

Sag 11324091
Ring 33 30 78 28

Bo./kld. 47/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 2/1
Opført 1901

Bo./kld. 90/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 3/2
Opført 1865

Bo./kld. 66/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 3/2
Opført 1923

Bo./kld. 82/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 3/2
Opført 1903

Pris 599.000
Udb. 599.000

Brutto 2.403
Netto 2.403

Pris 2.640.000
Udb. 135.000

Brutto 17.847
Netto 14.892

Pris 650.000
Udb. 650.000

Brutto 3.375
Netto 3.375

Pris 1.190.000
Udb. 1.190.000

Brutto 5.070
Netto 5.070

Kvalitets boliger
Altan og elevator på Holmen

Pakhuslejl. i Brydes Gård

Latinerkvarteret

Altan øverst i ejendommen

Bohlendachv. 2A,3.tv
1437 København K

Sag 11326555
Ring 33 30 78 28

Sankt Annæ G.1B,4tv
1416 København K

Sag 11326553
Ring 33 30 78 28

Studiestr. 16,1.tv
1455 København K

Sag 11326561
Ring 33 30 78 28

Ole Suhrs G.17,4.th
1354 København K

Sag 11326563
Ring 33 30 78 28

Bo./kld. 86/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 3/2
Opført 2005

Bo./kld. 169/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 5/3
Opført 1778

Bo./kld. 83/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 3/0
Opført 1990

Bo./kld. 66/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 3/2
Opført 1883

Pris 3.460.000
Udb. 175.000

Brutto 21.772
Netto 18.209

Pris 4.996.000
Udb. 250.000

Brutto 32.053
Netto 26.637

Pris 2.680.000
Udb. 135.000

Brutto 17.121
Netto 14.274

Pris 2.496.000
Udb. 125.000

Brutto 16.126
Netto 13.304

EDC Boligdomino - byttehandler for boligejere

Skal du videre
til noget nyt?
- vi har måske allerede en køber

2 v. med spisekøkken

Uden bopælspligt

Smuk og charmerende

Smuk, grøn gård

Dybensgade 22, 2.tv
1071 København K

Sag 11328715
Ring 33 30 78 28

Rørholmsg. 7D,st.
1352 København K

Sag 11328707
Ring 33 30 78 28

Ole Suhrs G. 14,1.tv
1354 København K

Sag 11328694
Ring 33 30 78 28

Andr.Bj.G.18,st.th
1428 København K

Sag 11326497
Ring 33 30 78 28

Bo./kld. 55/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 3/2
Opført 1800

Bo./kld. 56/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 2/1
Opført 2004

Bo./kld. 126/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 5/3
Opført 1885

Bo./kld. 22/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 1/1
Opført 1901

Pris 1.840.000
Udb. 95.000

Brutto 12.092
Netto 10.180

Pris 2.095.000
Udb. 105.000

Brutto 14.315
Netto 12.012

Pris 3.950.000
Udb. 200.000

Brutto 25.290
Netto 21.021

Pris 950.000
Udb. 50.000

Brutto 6.233
Netto 5.210

Nyetableret altan

Super forældrekøb

Vestvendt altan

Udsigt over Kastellet

Nørre Farim.69,3.th
1364 København K

Sag 11328742
Ring 33 30 78 28

Rosenborgg. 9, 2
1130 København K

Sag 11328734
Ring 33 30 78 28

Gyldenløvesg. 21,5.tv
1600 København V

Sag 11328728
Ring 33 30 78 28

Øster Voldg.32,4.th
1350 København K

Sag 11328722
Ring 33 30 78 28

Bo./kld. 89/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 3/2
Opført 1900

Bo./kld. 77/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 3/2
Opført 1750

Bo./kld. 50/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 2/1
Opført 1938

Bo./kld. 58/0 m²
Grund 0 m²

Rum/Vær. 3/2
Opført 1800

Pris 2.450.000
Udb. 125.000

Brutto 16.208
Netto 13.802

Pris 2.675.000
Udb. 135.000

Brutto 16.702
Netto 13.876

Pris 1.495.000
Udb. 75.000

Brutto 9.991
Netto 8.493

Pris 1.895.000
Udb. 95.000

Brutto 12.288
Netto 10.317

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Kom godt videreNørre Voldgade 104 33 30 78 28
1358 København K



Dejlig lys delevenlig 2-værelses lejlig-
hed beliggende på 2. sal med flotte
plankegulve og stuklofter. Stor lækker
lys stue. Flot HTH køkken fra 2003
med massiv mahogni bordplade og
top kvalitet i hårde hvidevarer. Velholdt
badeværelse med separat brus.

I hjertet af Vesterbro

København V - Godsbanegade

33 30 78 28Kontakt

50 m²Areal
2. salEtage 1902Opført

11324120Sag

1.499.000/75.000Pris/Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
5.823/4.929Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

9.577/7.980Brt./Nt.

2/1Rum/Vær.

SOLGT
LIGNENDE SØGES

Sø-udsigt fra 1. parket! Flot udsigtslej-
lighed med entré. Stor solrig op-
holdsstue. Pænt køkken/alrum med al-
le hårde hvidevarer. Flot renoveret ba-
deværelse og vaskerum med god
plads. 2 store soveværelser med
skabsvægge. Brugsret til P. plads.

Søudsigt fra vestvendt altan

København V - Vester Søgade

33 30 78 28Kontakt

92 m²Areal
1. salEtage 1974Opført

11328708Sag

2.995.000/150.000Pris/Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
15.089/12.861Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

22.002/18.590Brt./Nt.

4/2Rum/Vær.

SOLGT
LIGNENDE SØGES

Lejligheden er en hjørnelejlighed, så
der kommer masser af lys ind i lejlig-
heden. Lejlighedens badeværelse er
moderniseret i slutning af 1990. Sove-
værelset ligger ud til Sønder Boulevard
og har en god størrelse. Køkken af
ældre dato, men fremstår i fin stand.

Fantastisk fælles tagterrasse

København V - Sommerstedgade 2, 2.th

33 30 78 28Kontakt

93 m²Bolig
0 m²Grund 1902/93Opf./omb.

ÅBENT HUS
Søndag 13/9

kl. 12.45-13.00

ANDEL

11324164Sag

1.400.000Pris

0Anvendelsesudgifter
4.603Boligafgift

3/2Rum/Vær.

Flot og charmerende byggeri opført i 1932 der drives af en særdeles velfunge-
rende ejerforening. Ejendommen har elevator, nyere termoruder, fjernvarme og
dørtelefon. Lejlighed med kæmpe altan og elevator! Lejligheden består af: stor
og praktisk fordelingsentré med god
skabsplads, ældre badeværelse med
badekar. Stort og lyst soveværelse
med udgang, via høje fløjdøre, til den
store og syd-vestvendte altan, ældre
køkken med masser af gode løsninger
og god spiseplads. 2 smukke stuer en-
suite med et dejligt kig til Søerne.

Indflytningsklar lejlighed

33 30 78 28Kontakt

121 m²Areal
4. salEtage 1932Opført

ÅBENT HUS
Søndag 13/9

kl. 13.15-13.30

11324138Sag

2.999.000/150.000Pris/Udb.
19.343/16.291Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
12.861/10.895Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

4/2Rum/Vær.

København V - Åboulevard 13, 4.tv

På det historiske og charmerende
Holmen, udbydes denne eksklusive 3
værelses lejlighed med egen terasse.
Lejligheden fremstår lys og med en
god planløsning.
Denne perle af en lejlighed og det om-
kringliggende område SKAL opleves!

Beliggende på det charmerende Holmen

København K - Danneskjold Samsøes Alle 42, st.tv

32 54 32 54Kontakt

92 m²Bolig
0 m²Grund 2003Opført

ÅBENT HUS
Søndag 13/9

kl. 12.30-12.50

ANDEL

23020548Sag

995.000Pris

727Anvendelsesudgifter
7.206Boligafgift

3/2Rum/Vær.

Lejligheden ligger på ved den nyrenoverede Sønder Boulevard. Kvarteret by-
der på masser af små specialbutikker, og er samtidig tæt på Fisketorvet. Lej-
ligheden har fordelingsentré med indgang til 2 stuer en-suite. I den ene stue,
er der brændeovn. Fra stuen og
fordelingsentréen er der adgang til
soveværelset. Lejlighedens absolutte
perle, er det ny istandsatte kvik køkken
som har udgang til altan.
Badeværelset er ligeledes totalt istand-
sat og med vaskemaskine.

Super lejlighed i stille kvarter

33 30 78 28Kontakt

76 m²Areal
2. salEtage 1900Opført

ÅBENT HUS
Søndag 13/9

kl. 11.20-11.35

11324160Sag

2.095.000/105.000Pris/Udb.
15.279/12.423Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
9.915/8.087Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

3/2Rum/Vær.

København V - Sønder Boulevard 74, 2.tv

edc.dk

Poul Erik Bech
Selvstændige og statsautoriserede ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

VI HAR
KØBERNE!

Vi har over 65.000 boligsøgende i vores køberkartotek.
Kom ind og hør om der også er en køber til din bolig.

- FORDI DE HAR TILLID TIL OS

Har du boligen,
- så har vi måske køberen
Vores køberkartotek har stadig mange købere, der
leder efter deres ønskebolig. Her er et udvalg af dem:

3-værelses lejlighed
Ref. nr.: 113 058 135 050
Soldat sidst i 20’erne søger lejlighed i hjertet af Vesterbro på mini-
mum 90 kvm og skal helst indeholde 3 værelser. Lejligheden behø-
ver ikke at være totalt renoveret, og må max koste kr. 2.500.000.

3-vær. ved Vesterbros Torv
Ref. nr.: 113 554 545 520
Ungt par, bosiddende på Nørrebro, ønsker at flytte til Vesterbro. De
søger en 3-værelses lejlighed gerne i området omkring Vester-
brogade tæt på Vesterbros Torv. De kan maksimalt købe for kr.
2.000.000.

Lys og pæn 2-værelses lejlighed
Ref. nr.: 113 400 566 620
Forældrepar søger 2-værelses lejlighed på Vesterbro på min. 40
kvm. Lejligheden skal helst være lys og i god stand. Det må ikke
være et håndværkertilbud, da forældrene ikke har mulighed for at
sætte i stand.

Har du boligen,
så ring til os
på tlf. 33 30 78 28

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Kom godt videreNørre Voldgade 104 33 30 78 28
1358 København K



SAG: 610993CB

4.295.000/215.000KNT./UDB. .................
27.295/22.606BRT./NT. ............................

EJERLEJLIGHED Fra opgangen kommer man ind i en dejlig lys entre med loftsspots,
hvorfra der er adgang til to værelser med indbygget 3-BO klædeskabe. Endvidere er der
adgang - fra entreen - til et nydeligt gæstetoilet belagt med marmor og væghængt Vil-
leroy & Boch toilet. To gode stuer en-suite med silbensparket. I forlængelse heraf lig-
ger et mindre gæsteværelse/kontor, hvorfra der er adgang til lejlighedens dejlige og sol-
fyldte altan. I nær forbindelse heraf ligger lejlighedens hovedbadeværelse med gulv-
varme, vaskesøjle, bruseniche i sort granit og stor lækker 2 personers jaquizzi. Dejligt
Svanekøkken i hvid højglans med sokkelskuffer, og dybest set alt i hårde hvidevare. Su-
per lejlighed!

3/3Stuer/Vær.............
1Etager......................

1932Byggeår.........
4. SALPlacering.....

0Kælder m²............ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:

ÅBENT HUS: SØN D. 13/09/ FRA 12:00

14.306/12.498AFDFRI. BRT/NT...................

KØBENHAVN V Julius Thomsens Gade 22, 4 tv.

NYHED

153Tinglyst m²...........

SAG: 610879KK

3.495.000/175.000KNT./UDB. .................
21.832/17.945BRT./NT. ............................

EJERLEJLIGHED PENT-HOUSE MED
TAGTERRASSE OG ELEVATOR

I hjertet af København ligger denne inter-
essante lejlighed. Hvad enten Du skal i
Cirkusbygningen, Tivoli eller teatret, er
det indenfor få minutters gå afstand.

2/2Stuer/Vær..........
1Etager....................

1942Byggeår.........
6. SALPlacering.....

JATagterrasse........

ÅBENT HUS: ÅBENT HUS 13/9 FRA KL. 14:00

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
11.327/9.758AFDFRI. BRT/NT.....................

KØBENHAVN V Jernbanegade 7, 6.

92Tinglyst m²..........

SAG: 690291NK

945.000KNT./UDB. ...................................
4.524BRT./NT. ...........................................

ANDELSBOLIG Dejlig centralt beliggende med kort gåafstand til humlebyen, Søn-
dermarken, Frederiksberg Have samt et væld af cafeér. Velholdt og byfornyet ejnd. fra
1908 med nyt gårdanlæg. God og veldisp. lejlighed med et væld af anvendelsesmulighe-
der. Lejligheden indeholder entré i åben forbindelse med lækkert nyere og lyst element
køkken (2004/05), pænt badeværelse med bruseniche (2004/05), stort soveværelse med
lille indhak til kontoret og flot kig til det nye gårdmiljø. Endvidere 2 dejlige lyse stuer
ensuite med flotte plankegulve, stukloft og charm. detaljer. En flot og indflytningsklar
3. vær. lejl. der appelerer til det unge par eller som delelejlighed for 2 studerende. Skal
opleves!

2/1Stuer/Vær.............
1Etager......................

1908Byggeår.........
1. SALPlacering.....

JAGårdmiljø...........ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:

ÅBENT HUS: SØNDAG D. 13/9 FRA KL. 12:00

945.000INDSKUD....................................
4.088BOLIGYDELSE PR/MDR..................

436ANVENDELSESUDG. PR/MDR..........

KØBENHAVN V Amerikavej 7, 1. tv.

72Bolig m².................

SAG: 690188KK

695.000KNT./UDB. ...................................
3.688BRT./NT. ...........................................

ANDELSBOLIG Super beliggende lige ved Søerne, Planetariet, Vesterbro torv, samt
alle de fantastiske caféer og forretninger i lokalområdet. Trods den yderst centrale be-
liggenhed ligger den på en meget stille vej. Velholdt ejendom med termovinduer, fjern-
varme, fælles terrasse, loftsrum samt mulighed for bredbånd. Velholdt og meget lys lej-
lighed. Der er en kæmpe stue, samt dejligt stort soveværelse, der vender ud mod den
helt stille baggård. Køkkenet har en tilpas størrelse og er yderst funktionelt. Lejlighe-
den har baderum med brusekabine samt lille rum med separat toilet.

1/1Stuer/Vær.............
1Etager......................

1868/1976Byggeår

SUPER KØB!

4. SALPlacering.....
JAGårdmiljø...........ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:

ÅBENT HUS: SØNDAG D. 13/9 FRA KL. 12:40

695.000INDSKUD....................................
3.121BOLIGYDELSE PR/MDR..................

568ANVENDELSESUDG. PR/MDR..........

KØBENHAVN V Sankt Jørgens Alle 3, 4. tv.

NY PRIS

65Bolig m².................

SAG: 610965NK

4.495.000/225.000KNT./UDB. .................
28.620/23.148BRT./NT. ............................

EJERLEJLIGHED Fantastisk beliggende tæt ved søerne og med den hyggelige Vær-
nedamsvej rundt om hjørnet. Pæn ejnd. fra 1873. Ejendommen er ved at få lavet repara-
tioner på facaden - udgiften hertil afholdes af sælger. Sublim og lækkert istandsat pent-
house lejlighed med egen tagterrasse. Lejligheden blev sat fuldstændig i stand fra ende
til anden i 2005, og stilen er utrolig gennemført og passende til en lejlighed af denne ka-
liber. Lejl. indeholder entré med åben forbindelse til lejlighedens 2 store og stuer, læk-
kert lyst Poggenpohl køkken samt adgang til bryggers/depotrum. Endvidere 3 sovevær.
samt lækkert badevær. ligeledes med Poggenpohl elementer. Ydermere stor syd-/vest-
vendt tagterrasse.

2/3Stuer/Vær.............
1Etager......................

1873Byggeår.........
5. SALPlacering.....

0Kælder m²............ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:

ÅBENT HUS: SØN D. 13/9 FRA 12:00

14.981/12.524AFDFRI. BRT/NT...................

KØBENHAVN V Gammel Kongevej 49, 5. tv.

NYHED

144Tinglyst m²...........

SAG: 610919KK

3.495.000/175.000KNT./UDB. .................
23.163/19.626BRT./NT. ............................

EJERLEJLIGHED FANTASTISK BE-
LIGGENHED - KÆMPE LEJLIGHED.
Der er 2 kæmpe stuer med dejligt lysind-
fald, 4 gode værelser samt 1 kammer. Stort
lyst køkken samt stort bad med hvide klin-
ker, samt separat bruseniche.2/5Stuer/Vær..........

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

1873Byggeår.........
2. SALPlacering.....

0Kælder m²............

ÅBENT HUS: SØNDAG D. 13/9 FRA KL. 12:20

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
12.604/11.400AFDFRI. BRT/NT...................

KØBENHAVN V Gammel Kongevej 49, 2. tv.

NY PRIS

169Tinglyst m²........

SAG: 690284NK

1.295.000KNT./UDB. ................................
4.910BRT./NT. ...........................................

ANDELSBOLIG Perfekt beliggende lige ved Istedgade og den nye park ved Sønder
Boulevard. Tæt på cafeer, Fisketorvet, Enghave Plads og Vesterbrogade. En meget flot
andelsforening med et super lækkert grønt gårdanlæg. Ejnd. er renoveret med nyere
tag, nyere termoruder, flotte opgange og vaskeri. Dejlig lejlighed med en særdeles funk-
tionel planløsning. Lejl. indeh. fordelingsentré med adgang til alle lejl. rum/vær., pænt
byfornyet køkken med kig til den grønne gård, flot flisebadeværelse med bruseniche,
stort soveværelse med god skabsplads. Endvidere to store stuer en-suite (lagt sammen til
en) med højt til loftet, smuk stuk og dejligt lysindfald samt god størrelse børnevær./kon-
tor mod gården.

1/2Stuer/Vær.............
1Etager......................

1892/1996Byggeår
2. SALPlacering.....

0Kælder m²............ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:

ÅBENT HUS: SØNDAG D. 13/9 FRA KL. 13:30

1.295.000INDSKUD.................................
4.281BOLIGYDELSE PR/MDR..................

630ANVENDELSESUDG. PR/MDR..........

KØBENHAVN V Skydebanegade 11, 2. tv.

NY PRIS

92Bolig m².................

RING 33 78 25 00 FOR EN GRATIS SALGSVURDERING

DanBolig Vesterbro
EJENDOMSMÆGLER NIELS HALD A/S

MAIL: VESTERBRO@DANBOLIG.DK

København V
Gl. Kongevej 37A

RING: 33 78 25 00

Nicklas
Kastbjerg
Salg &
Vurdering

Christian
Brøndum
Stats.aut. ejd.
mgl. MDE

Nicolai Glad
Partner
Stats.aut.
ejd.mgl.
& Valuar MDE

Torben Hald
Ansvarlig
indehaver
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Afslibning - afhøvling
Alle former for efterbehandling

Ring og få et godt tilbud

26 44 80 11

KSA GULVSERVICE

GULVSERVICE
 Afhøvling alt i efterbehandling
 Afslibning Lak-Lud-Voks-Olie
TLF: 4023 2560 www.kirasgulve.dk

El-installatør

DIN GULVSERVICE
Gulvafslibning udføres i finere kvalitet.
Efterbehandling med lak, lud og olie.

Ring for uforb. tilbud
27 49 49 48

Erfaren
samtalepartner

Vesterbrogade 70

Jørgen Juul Jensen 
Coaching

Ring: 2226 8543

www.jjjcoaching.dk

Gulvservice

Skal De flytte?
så brug fagfolk
* GRATIS u.forb. tilbud gives
* GRATIS lån af flyttekasser.
* BYENS billigste møbel opbevaring
* UGENTLIG tur til Jylland
* Forsikring i Codan
* WEEK-END samme pris.
* Vi køber gerne deres flytte rester

FAGFOLKENES
FLYTTEFORRETNING
(vi er bare en flyttekasse bedre)

Ring 32 96 96 98
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Computer/IT

Coaching

ALLE
EL-INSTALL.

UDFØRES

Aut. el-install.

OLE OLSEN
Ny Carlsbergvej 37

Tlf. 33 22 61 31

Besøg vor forretning

EL-
INST.

Aut. El-installatør
Mogens Christensen

Søndre Boulevard 104

33 24 77 58
Hele døgnet

Alt i el-arbejde
Gratis tilbud

33 3194 55
Aut. EL-INSTALLATIONSFIRMA

Valdemarsgade 19
Alt EL-arbejde udføres

Dørtelefoner
Butiksrenovering

Ejendomsvedligeholdelse
www.well-el.dk

Flytning

Politikens Lokalaviser søger én Markedskonsulent
og to Mediekonsulenter

Vil du være en del af en fleksibel og lokal forankret salgsorganisation i en
professionel medievirksomhed, så er vi på udkig efter tre nye kolleger. Du
bliver en del af en salgsorganisation, som er inddelt i teams efter lokalitet
eller opgave, og du vil få en stor og varieret kontaktflade. Din arbejdsdag
vil bestå af afvekslende opgaver og være præget af stor selvstændighed og
dynamiske kolleger.

Visionen for vores salgsorganisation, er et konstant fokus på en professio-
nel indsats og synlige resultater. Vi vil være på forkant med udviklingen på
markedet, og det stiller krav til vores medarbejderes initiativ og engage-
ment. Vi lægger vægt på loyalitet og samarbejde, og respekt for den enkelte
er en væsentlig værdi for os. Vores foranderlige hverdag stiller også krav til
dig om løbende udvikling og forandringsvilje, som er helt afgørende for, at
vi kan nå de bedste resultater for vores virksomhed.

Din baggrund generelt:
• Du har solid salgserfaring, gerne fra mediebranchen - og kan lide
at være sælger
• Du har udpræget forretningsforståelse og kan se indtjeningspotentialer.
• Du er selvstændigmed stor gennemslagskraft og et højt energiniveau.
• Du kan omsætte tanker og ord til konkret handling
• Du kan opsætte og forfølge mål
• Du kan håndtere en travl hverdagmedmange aktiviteter og deadlines

• Du skal kunne stille bil til rådighed for dit opsøgende salgsarbejde.
• Din uddannelse er ikke afgørende, men er sikkert kommerciel.
• Du er velformuleret på dansk – både i skrift og tale.

Markedskonsulent til Projekt- og Storkundesalg.
Der søges enmarkedskonsulent, der har base på hovedkontoret i Birkerød.
Vi skal bruge en dygtigmedarbejder til opsøgende salg af annoncer til stor-
kunder ogmediebureauer. I samarbejdemed salgsdirektøren får du ansva-
ret for at vedligeholde og udvikle gruppens kunder, samt tilføre nye. Du
vil være med i en spændende udvikling med nye projekter, og vil spille en
central rolle i det gennemførende af salg af print annoncer og specialpro-
dukter til Politikens Lokalavisers 36 aviser i Danmark.

Det er et krav, at du tidligere har opnået gode salgsresultater i mediesalg til
store kunder ogmediebureauer.

Hvis du har spørgsmål til denne stilling, så ring til Salgsdirektør Klaus Voss
tlf. 45 90 80 34, klaus.voss@pola.dk

Mediekonsulenter til Fredensborg & Århus.
Du bliver del af et salgsteam, som har ansvaret for de lokale kunder i områ-
det. Dine opgaver består i rådgivning og salg til eksisterende kunder, samt
opsøgning og forhandling med potentielle nye kunder. Du får ansvar for
salg af annoncer, specialprodukter og særaviser.

Det er et krav, at du har flere års salgserfaring fra business-to-businessmar-
kedet – og en stor fordel hvis det inkluderer annonce- og bannersalg.

Hvis du har spørgsmål til disse stillinger, så ring til Områdedirektør JanKusier,
tlf. 51 56 19 90, jan.kusier@lokalavisen.dk vedrørende Fredensborg og til
Direktør Hother Hennings, tlf. 21 61 67 67, hother.hennings@lokalavisen.dk
vedrørende Århus.

Vi kan generelt tilbyde:
• Salg til kendte og seriøse lokalaviser.
• Et selvstændigt job, hvor du i høj grad selv har indflydelse på, hvordandin
arbejdsdag forløber med frihed under ansvar
• Gode personlige udviklingsmuligheder
• En professionel opbakning til at nå dinemål
• Løn efter kvalifikationer og attraktive ansættelsesvilkår incl. pension og
sundhedsforsikring.
• Du får kørselsgodtgørelse efter Statens takster

Interesseret ?
Så send en ansøgning snarest muligt og senest den 18. september 2009.
Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken stilling du er interesseret i.
Ansøgningen sendes til HR-assistentMette Sewohl påmette.sewohl@pola.dk

Politikens Lokalaviser A/S er et 100% ejet datterselskab af Danmarks ledende medievirksomhed, JP/Politikens Hus A/S. Politikens Lokalaviser A/S er i hastig vækst og omfatter 70 lokale
ugeaviser i Danmark og Sverige samt aktiviteter på nettet m.v. Virksomheden omsætter godt 400 mio. kr. og har en solid indtjening. Politikens Lokalaviser A/S har en uformel
omgangstone i et præstationsorienteret miljø. Humor, åbenhed og afslappet tone er værdsat sammen med høj kompetenceog stort engagement.

Markeds- & Mediekonsulenter

Kort om sport

Solbjergvej 2A
Frederiksberg Centret

Erhvervsplan
2000 Frederiksberg

HÅNDBOLD  Så er det igen blevet tid til den årlige håndboldinvasion, når Ajax
København i weekenden den 11.-13. september afholder det store ungdomsstævne
»Sportigan Cup«.

Stævnet blev første gang afholdt i år 2000 og er blevet en fast tradition og en begiven-
hed, som mange klubber ser frem til at deltage i som en god forberedelse til den fores-
tående sæson.

I år deltager i alt 149 hold fra hele landet. Heraf overnatter de 40 hold på lokale sko-
ler, hvor de cirka 425 overnattende deltagere også spiser. I alt deltager hen ved 2.000
håndboldbørn i alderen 9-14 år, hvilket gør »Sportigan Cup« til et af de største hånd-
boldstævner i landet for aldersgruppen.

Der afvikles kampe i 12 forskellige københavnske haller. Weekenden afsluttes med
finaler i Valbyhallen om søndagen kl. 15.00-18.00. Læs mere på Ajax Københavns hjem-
meside www.ajax.dk

Tid til årets håndboldinvasion

HÅNDBOLD  Ajax København har hele syv hold med i den kommende sæsons østdi-
visioner for henholdsvis U/14-, U/16- og U/18-hold.

Det blev en realitet, da alle syv tilmeldte 1. hold kvalificerede sig i weekenden. 
Dermed tilhører Ajax den lille eksklusive skare af klubber, som er repræsenteret med
alle sine 1. hold i henholdsvis U/14-, U/16- og U/18 Divisionen på både herre- og 
damesiden.

Det er - ifølge Ajax-sportschef Martin Pedersen - klubbens seriøse og strukturerede
ungdomsarbejde, som har båret frugt:

- I Ajax København er det ikke vigtigt for klubben, at holdene vinder DM guld. Til
gengæld er det er super vigtigt at man er med, hvor det »sner« og spiller med i de bed-
ste rækker. Det ultimative krav til klubbens trænere er dog, at den enkelte spiller ud-
vikles således, at han/hun bliver i stand til at modstå presset som senior.

Ajax har syv ungdomshold med i østdivisionerne

Computersupport
hjemme hos dig!
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ANDERSEN COMPUTER SUPPORT
ALLE HAR RETTIL PROFESSIONEL SUPORT

TELEFON: 20 30 16 79
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bbbbbbVVS & ENTREPRENØR FIRMA A/S
Aut. vvs-installatør & kloakmester

• VVS • Tømrer/snedker • Kloakarbejde - tv-inspektion
• Murer • El • Ejendomsvedligeholdelse
• Maler • Tagarbejde • DØGNSERVICE

33 21 83 78
Ny Carlsbergvej 15-17 · 1760 København V

www.bbbvvs.dk
bbb@bbbvvs.dk
Fax: 33 21 15 40
Tilsluttet Byg & Tekniq’s Garantiordning

Tandlæger/Tandteknikere

VVS-installatører    

MALERMESTER                                                    
John Jensen

tilbyder alt maler- og tapetar-
bejde - Filtopsætning - 

Trappeopgange - Vinduer -
Facader  

med op til 10 års garanti.
Tlf. 35 85 23 13  

mob. 20 83 92 86
kontakt@malermesterjohnjensen.dk

se vores hjemmeside
www.malermesterjohnjensen.dk

Klinisk tandtekniker

Jytte Pedersen
Vesterbrogade 70

(v/Føtex)
1620 København V

Tlf. 33 31 58 51
Overenskomst med kommunen

www.tpt.dk

www.vesterbrobladet.dkKlinisk tandtekniker

Birgit Larsen
Gasværksvej 3

v. Vesterbro Torv
1656 København V

Tlf. 33 24 01 63
Overenskomst med kommunen
www.birgitlarsen.dk

VINDUES-
POLERING
Lauridsen & Krone
Tlf.: 3630 3591

Vinduespolering

Til EDC’s Kædekontor søger vi en ansvarsfuld, omhyggelig
og stabil kollega, som har lyst til at gøre rent i vores hyggelige
domicil på Frederiksberg.

Jobbet
Vi er godt 60 medarbejdere, og din primære arbejdsopgave vil
være at gøre rent på vores kontorer og fællesarealer. Rengøringen
består at et team på to, hvoraf du er den ene. Du er derfor god til
at samarbejde, og ikke bange for at give din kollega en hånd med,
hvis det er nødvendigt. Dine opgaver er centrale for alle kolleger i
huset, og det er derfor vigtigt, at du er både loyal og pligtopfyld-
ende, og ikke er bange for at tage fat.

Arbejdstiden er mandag - fredag kl. 05.30 - 10.30.

Vi forventer
• at du har stor erfaring med rengøring
• kan læse og forstå dansk
• er serviceminded og mødestabil

Tiltrædelse d. 1. oktober.

Vi tilbyder
En plads på holdet i en velfungerende organisation med en uformel
og venlig omgangstone, gode kolleger og konkurrencedygtig løn.

Vi ser frem til at høre fra dig
Hvis du har lyst til at arbejde hos os, så send din ansøgning med
oplysninger om tidligere beskæftigelse pr. post til nedenstående
adresse eller e-mail til job@edc.dk så hurtigt som muligt. Vi af-
holder samtaler løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Lillian Hansen på 2174 7097 mellem kl. 10.00 - 13.00 eller Jette
Bygholm på 2729 0417 mellem kl. 13.00 - 17.00.

Moden rengøringsassistent
- med sans for service og samarbejde

Mynstersvej 5, 1827 Frederiksberg C
Att: Jette Bygholm

gruppen a/s

EDC er Danmarks største ejendomsmæglerkæde med mere end 260 forretninger og
knap 1.400 ansatte. EDC-gruppen har til huse centralt på Frederiksberg. Her hånd-
terer og driver vi de opgaver, som løses bedst i fællesskab, og er sparringspartner for
EDC-mæglerne i relation til IT, markedsføring, kommunikation, administration, ud-
dannelse og kurser. Vi er godt 60 engagerede kolleger, der arbejder i et uformelt miljø.
Læs mere om EDC på DK’s mest besøgte bolisite: www.edc.dk.

UNDGÅ SKANDALE
RING, HVIS VI SKAL MALE

30%
TIL PENSIONISTER

MØBLER FLYTTES GERNE

MALERFIRMAET
NEBEL & CO

31 48 88 66

Eksamensvagter
Det Biovidenskabelige Fakultet

Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Univer-
sitet (tidl. Landbohøjskolen) søger eksamensvagter til
tilsyn ved eksaminer, der afholdes på Frederiksberg. Vi
holder primært eksamen fire gange årligt, tre dage ad
gangen. Eksamen er både for dansk- og engelsktalende
studerende, hvorfor kendskab til engelsk på bruger-
niveau er en betingelse. Eksamen varer 2-4 timer, og
der er mulighed for heldagsvagter med eksaminer både
formiddag og eftermiddag.

De kvalifikationer, som vi vil sætte størst pris på hos dig,
vil være et roligt og respektfuldt gemyt sammen med
overskud og overblik i let pressede situationer. Vi gør
opmærksom på, at vi ikke kan ansætte dig, hvis du er
fyldt 70 år før 1. oktober 2009.

Hvis du har fået lyst til at høre nærmere om tilsynsop-
gaven og fakultetet, håber vi, at du kan komme til
informationsmøde tirsdag den 22. september 2009
om formiddagen. Send et par linier om dig selv og din
baggrund senest fredag den 18. september 2009 til
Mads Andersen på e-mail maa@life.ku.dk, så sender vi
en indbydelse til informationsmødet.

Eksamenstilsyn aflønnes med 107,57 kr. i timen (April
2009-niveau).

www.ku.dk

københavns un iver s i t et

Rengøring

Dansk Rengørings Service
38 88 04 80

www.hjemmeservice.dk

Antik Kate
Vesterbrogade 177

KØB SALG BYTTE
DØDSBOER RESTBOER
Enkelte mahogny møbler.
Ring, kommer omgående.

Yderst reel behandling

Dag: 33 22 85 50
Aften: 35 35 65 83

Vesterbros

VVS CENTER
Ny Carlsbergvej 17

Salg af VVS artikler til private

33 21 07 67

Frederiksberg

Indtast 3609036 på jobzonen.dk
SMS JZ til 1220 og se jobbet på
mobilen

Klinikassistent
Speciallæge Annemette Oxholm

Kategori:
So-Su., omsorg og pleje

Frist: 30-09-2009
Kvik: 3609036

Klinikassistent til special-
lægepraksis i hudsygdomme.

■ EL
■ VVS
■ KLOAK
■ TØMRER
■ VENTILATION/KØL

■ TAG
■ ENTREPRISE
■ VIRKSOMHEDER
■ EJENDOMSSERVICE
■ FACILITY MANAGEMENT

Døgnvagt
tlf.: 3581 5050

www.hetland.dk

KøbesMalere

KONTORASSISENT SØGES 
Vi er en lille virksomhed med alsidig arbejds-

områder: Ejemdomsadministration, sprog- 
undervisning, oversættelser (mange sprog), 
galleri (billedkunst og keramik). Arbejdssted: 
Hansa Import ApS, Vigerslevvej 134, Valby.

Hendvendelse til:  
DIMAHUS A/S, Ny Kongensgade 18,  
1557 København V. Tlf. 33 33 90 30

Blandede

Computersupport tilbydes 
til private og virksomheder. 
Alle typer af problemer løses 
hurtigt og effektivt. Mange 
års erfaring bl.a. fra Computer 
Hotline. Ring til Simon på. Tlf. 
60648852

Erhvervslokale ca. 157 m2 i at-
traktivt område på Vesterbro 
udlejes. Meget velegnet til 
lager, men der er også mange 
andre muligheder. Se mere på 
www.hestestalden.net/loka-
le.htm Leje kr. 450,- pr. m2 pr. 
år + varme. . Tlf. 21491206

Bolig
Lejl./villalejl./rækkehus m. 
gård/have søges af vordende 
forældre til 1.barn.Begge faste 
job som fuldmægtige,gode 
lejere,ikke-rygere,ingen husdyr.
Min.3 vær. Tlf. 51500184 ma-
rie@tefre.dk

113m2 lys lejlighed på fug-
lebakkevej 97 4. th. sælges. 
pris kr.1.495.000, nedsat 
kr.300.000. husleje kr.3300. 
nye elinstallationer og 
renoveret badeværelse og 
køkken. åbent hus lørdag 
d.12/9 15-15.30. Tlf. 60891695 
cbrandt95@hotmail.com

NEDSAT PRIS! 2-rums andels-
rækkehus med 1. sal på 72 
kvm i Østerby, Høje Taastrup 
sælges! Køkken, stue, sove-
værelse og badeværelse med 
have i grønne omgivelser! 
Pris: 990.000 kr. Månedlig 
ydelse: 3751 kr. (inkl. kabeltv). 
Tlf. 36308698 kabellnissen@
gmail.com

Køb & Salg
Militaria købes af privat seriøs 
samler - bajonetter, sabler, mili-
tære mærker, medaljer, antikke 
skydevåben, hjelme og alt tysk 
fra 2. verdenskrig.Gerne hele 
samlinger. Tlf. 60215690

Lagersalg af svenske møbler og 
loppefund, slagbænke, borde og 
stole. Torsdag d. 10. September, 
fra 16-19.30. Trekronergade 147B, 
3. sal, Valby. www.svenskland-
stil.dk. Tlf. 31269535 info@
svensklandstil.dk
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Kyndig assistance ved  
bisættelser og begravelser

Træffes personligt døgnet rundt på 3323 0785

ENGHAVE
BEGRAVELSESFORRETNING

www.begravelse-enghave.dk

Enghavevej 20 · Kbh V
Aftaler træffes gerne i Deres hjem

Valby Bedemandsforretning
v/Henriette Leinum & Niels-Henrik Palmelund

Gl. Jernbanevej 41
36 30 20 00

Begravelser og ligbrænding
- alt ordnes individuelt smukt og økonomisk

Aftaler træffes gerne i hjemmet 
Telefon efter lukketid: 36 30 20 00

www.valbybedemand.dk

Medlem af foreningen

En personlig og
mindeværdig afsked

www.begravelsedanmark.dk

Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne et møde i hjemmet.

Enghavevej 25, 1674 Kbh. V,  Tlf. 33 21 14 10

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

Bedemand
Merete Nielsen                          John Roed

3 TORSDAGSKONCERTER
10. september kl. 20.00

Vinderne af P2’s Kammermusikkonkurrence 2009: 

TRIO ISMENA 
Monika Malmquist – violin 
Ida Nørholm - cello 
Christine Raft - piano 
Musik af Mendelssohn, 
Schubert, Beethoven m. fl.

17. september kl. 20.00

TRIO CORE E AMORE
Anna Carina Sundstedt - sopran 
Jan-Erik Sääv - tenor, Mimi Kjær Dulong - piano 
”Aften, nat & drømme”
Sange af Puccini, Dvorak, Grieg m. fl. 

24. september kl. 20.00

VOX ABSALONIS  
Stephanie Lippert - sopran, Jakob Lundqvist - tenor
David Wijkman - bas, Dan Kær Nielsen - piano
Sange af Schumann, Strauss, Fauré m. fl.

Sdr. Boulevard 73, fri entré

  

ABSALONS KIRKE

VERDENSMUSIK
 I GETHSEMANE KIRKE 

DANNEBROGSGADE 53
SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 16 

GRATIS ENTRE.
Oplev både lyrisk, meditativ musik og energifyldte eks-
plosive øjeblikke ved trioen, der består af Lars Bo Kujahn, 
Kasper Søeborg og den tjekkiske bassist Vit Musil. 
Fra Andalusisk flamenco-ild over orientalske arabesker til 
skandinavisk kølighed: ” Nothern lights meets Arabian 
grace and Andalusian fire.”

• Vind en tur med pariserhjulet
Du har formentlig set det, men måske ikke prøvet det endnu.
Pariserhjulet på Axeltorv - direkte fra Place de la Concorde i Paris.
Hjulet er 50 meter højt, og skal foreløbig stå på Axeltorv til slutningen
af måneden og måske tre måneder endnu.En tur med Pariserhjulet
foregår i en af de 36 lukkede gondoler, der alle har aircondition.
Hver gondol har plads til otte personer (seks voksne og to børn).
Hver tur varer ca. 13-14 minutter og giver et herligt skue over hele
København og omegn - ja helt til Sverige.
Nu får du muligheden for at invitere din kæreste, kone eller mand,
veninde, kollega eller naboen med en tur i hjulet.
Vesterbro Bladet udlodder i samarbejde med pariserhjulet fem gange
to billetter samt en hovedpræmie - en hel kabine, der kan rumme seks
voksne og to børn.
Alt du skal gøre er at svare rigtigt på spørgsmålet?Hvor højt er
pariserhjulet på Axeltorv?
Send dit svar til red.vb@b-l.dk og mærk mailen pariserhjul. Senest
fredag den 11. september. Husk at opgive navn, adresse og et
telefonnummer i dagtimerne. Vinderne får direkte besked.
Billetterne kan bruges alle ugens syv dage i tidsrummet 12-22, men
skal indløses senest i slutningen af oktober og kan ikke ombyttet mod
kontanter.

Få overblik over Vesterbro og vind en tur med pariserhjulet.

Gadespejlet

Som optakt til kommu-
nalvalget inviterer DGI
Storkøbenhavn til vælger-
møde i København med
deltagelse af partiernes
spidskandidater.

Mødet finder sted i for-
samlingshuset i DGI-byen
onsdag den 9. september
kl. 19.00-21.00 og sætter
fokus på vilkår og udfor-
dringer for idræt, sund-
hed og bevægelse i
København. Politikere og
borgere vil få mulighed
for at debattere barrierer
og udviklingsmuligheder
i kommunen.

Aftenen begynder med
en paneldebat efterfulgt af
stående »taffel«, hvor der
er mulighed for at gå i dia-
log med kandidaterne. I
panelet sidder følgende
politikere: Pia Allerslev
(V), Frank Jensen (A), Bo
Asmus Kjeldgaard (F),
Mogens Lønborg (C),
Mikkel Warming (Ø),
Klaus Bondam (R) og
Birthe Skaarup (O).

Mødet er åbent for alle
interesserede - køben-
havnske borgere, fore-
ningsledere og idræts- og
sundhedsaktører. Læs
mere om arrangementet
på www.dgi.dk/storkoe-
benhavn. Debatten i pane-
let vil tage afsæt i Bredde-
idrætsudvalgets rapport
»Idræt for alle«, der ud-
kom marts 2009. 

Rapporten kan downlo-
ades på
www.kum.dk/sw83750.asp

Spidskandidater
diskuterer idræt
og sundhed

Kort nyt

Udstilling
Frem til 26. september udstiller Lone Plaetner Landsca-
pes i Galleri, Lars Borella, Vesterbrogade 111.

Udstillingen er åben tirsdag-fredag klokken 13-17.30
og lørdag klokken 12-16. Sidste udstillingsdag lørdag
26. september.

Hundens Dag 
Hundens Dag finder sted i Tivoli søndag den 13. sep-
tember kl. 11.00. Hvordan skal din hund se ud, for at
være et af verdens hurtigste dyr? Det og meget andet
får gæsterne meget mere at vide om denne søndag,
hvor alle slags hunde hyldes på Hundens Dag. 

Dagen er strikket sammen i samarbejde med Dansk
Kennel Klubn. Der er entré til Tivoli. 

Det er tilladt at tage sin hund med i haven fra kl.
11.00-20.00. Programmet byder bl.a. på en hundepa-
rade ved Pantomineteatre kl. 13.45. Kl. 15.30 er der op-
visning ved foreningen Servicehunde til Handicappede.
Og kl. 11.00-16.00 kan man få gode råd hos Dansk Ken-
nel Klubs informationsstand. 

En multikunsterisk forestilling
»Everybody« er titlen på en multikunsterisk forestil-
ling, som byder på moderne dans, elektronisk musik,
sang og billedkunst. 

Forestillingen er et led i Golden Days Festivalen og
er arrangeret af Kultur Vesterbro. Forestillingen går på
de skrå brædder den 12. september-14. september. 

Der er gratis adgang. Forestillingen finder man i
Råhuset, Onkel Dannys Plads 7. 



Vœrket ‘Reflexion’ kan
opleves på
Vesterfælledvej 63
frem til 2. oktober i
udstillingsrækken »Et
andet rum«.

»Et andet rum« er en rœkke
af fire forskellige udstillinger
i NLHspace på Vesterfælled-
vej fra september til decem-
ber 2009. 

Jacob Jessen, Anders Bo-
jen og Kristoffer Ørum, Stine
Marie Jacobsen, Johanna
Domke udarbejder hvert et
nyt vœrk, der installeres i
NLHspace og udstilles i tre
uger. 

NLHspace definerer sig
selv som et altid åbent /altid
lukket kunstrum, - forstået på
den måde at rummet (en tid-
ligere forretning, med et
stort vindue mod gaden) er
aflukket men samtidig syn-
ligt døgnet rundt.

Lydsystem
»Et andet rum« tænkes som
et rum i gaderummet, og ud-
stillingerne skal kunne ople-
ves af forbipasserende på ga-
den. Med udstillingen Reflex-
ion omdanner Jacob Jessen

NLHspace til et lydsystem.
Reflexion tager afsæt i vin-
duet, hvorigennem udstillin-
ger i NLHspace normalt
både vises og ses - og tager
vinduesglasset helt bogstave-
ligt som et transparent, men
konkret materiale: Et lydmo-
dul vil via vibrationer om-
danne ruden til en højtaler,
der løbende forstærker lyden
af glas fra netop samme rude.

På gaden opleves således
døgnet rundt én lang afspil-
ning af det glas der normalt
adskiller NLHspace fra byen.
En afspilning der ligesom ga-
den, er fortløbende og foran-
derlig, genereret af friktion

og nedbrydning.
Prøv at slå vejen forbi og

besøg den fine udstilling, der
slår dørene op på torsdag og
først siger farvel og tak igen
fredag den 2. oktober. 

Jacob Jessen, Reflexion’, fer-
nisering: Torsdag den 10. sep-
tember klokken 16-20 fra  den
11. september- 2. oktober
2009, NLHspace, Vesterfœl-
ledvej 63

Udstillingsrœkken støttes af
Vestterbro Lokaludvalg.

Ny udstillingsrække 

Udstillingen Reflexion kan ses NLHspace.

Onsdag den 9. september 2009 Vesterbro Bladet 27Ud på Vesterbro

BELLAHØJ
Tirsdag 8. september kl. 19.00

Onsdag 9. september kl. 15.00 og 19.00
Torsdag 10. september kl. 15.00 og 19.00

Fredag 11. september kl. 19.00
Lørdag 12. september kl. 13.30 og 16.30
Søndag 13. september kl. 13.30 og 16.30

Billetter på www.benneweis.dk eller tlf. 40 40 20 20

FÆLLEDPARKEN - Indgang fra Trianglen.
Fra fredag den 28. august til søndag den 20. september.

Tirsdage kl. 19.00 – Onsdage-torsdage-fredage kl. 15.00 og kl. 19.00
Lørdage og søndage kl. 13.30 og kl. 16.30

Mandage ingen forestilling.

Kunst

Solbjergvej 2A
Frederiksberg Centret

Erhvervsplan
2000 Frederiksberg

Det sker

Ølsmagning i Kihoskh
Så er der godt nyt til alle vesterbroere - dem der skal cykle lidt og dem, der bor lige i
nærheden. At Kihoskh på Søndre Boulevard 53, som lørdag den 12. september klok-
ken 13.00 inviterer til gratis ølsmagning og chili con carne.

Chilien leveres af Cafe Dyrehaven.
Smagningen begynder med Jk Holtmann, derefter er det Amager Bryghus øl og

dernæst en »tur« til Århus og Klaus Bransmark, der driver Miss Håndbryg, som
blandt andet producerer en chili stout med navnet Miss Dracuella, som nydes mens
der spises chili, den anden øl fra Håndbryg har navnet Miss Kihoskh.

Nu har smagsløgene fået en ordentlig en på solhatten, og så skal der stærkere sa-
ger på bordet.

Det kommer der fra danske Mikkeller, der drives af Mikkel Borg Bjergsø fra
Vesterbro. Han vil præsentere sin nyeste The American Dream.

Arrangementet begynder klokken 13, slutter klokken 16, foregår i Kihoskh og
koster ikke noget som helst.

Tim Christensen spiller i Tivoli
Rockmusikeren Tim Christensen dukker op på Plænen i Tivoli fredag den 11. sep-
tember. Koncerten går i luften kl. 22.00. Han er en af kongerigets mest succesrige
sangskrivere og er efter fem år igen aktuel med nye toner. 

Denne gang er der tale om soloalbummet »Superior«. Når entreen til den gamle
have er betalt, så flyder tonerne ganske gratis. 

Musik i baren
Inge Andersen Trio består af  Niels Oldin sax og Jørgen Johnbeck bas, og de kom-
mer og spiller lørdag den 12. septembner kl. 20.30 i Library Bar på Hotel Plaza lige
ved Hovedbanegården. Der bydes på swingende jazz, smukke ballader og dybe
lænestole. 

Der er gratis adgang. 

Koncert på Glyptoteket
Søndag den 13. september kl. 12.00 er der koncert hos Ny Carlsberg Glyptotek,
Dantes Plads 7. Det er Den Danske Kvartet, der underholder med toner fra J.
Haydn og Beethoven. Der er gratis adgang til museet, men for at lytte med skal man
betale entré. 

Det sker i Ældre Sagen
Aktivitetshuset

Valdemarsgade 8, København V

Lørdag den 12. september kl. 11 – 15

Åbent Hus
Kom og se de mange aktuelle tilbud, bl.a. motion, EDB m.m. 

Der er levende musik, underholdning, information, arbejdende 
aktiviteter, og du kan også få målt dit blodtryk.

 Der serveres gratis kaffe og kage
Øl og vand kan købes til billige priser

 

Gør en forskel meld dig ind i Ældre Sagen og benyt vore  
tilbud og/eller meld dig som frivillig - der er brug for dig

Du kan også ringe og høre nærmere om vore tilbud på 
Tlf. 33228004, mandag-fredag 10-15

Vuggestuen Himmelblå 
holder reception  
for Jane Bidstrup

Efter 32 år som pædagog 
i Københavns Kommune, 

hvoraf de 9 år som leder af 
Vuggestuen i Slesvigsgade, 

har Jane valgt at gå på 
efterløn. Vi holder reception 
onsdag den 16. september 
kl. 14-17 i Bryggergårdens 

selskabslokaler, 
Slesvigsgade 12.  

Alle som gennem tiderne 
har mødt Jane i hendes 

virke på Vesterbro er her-
med inviteret. Kom og gør 
denne dag til en festdag. 

Tlf. 3324 6486
37260@buf.kk.dk



Vi sætter lighedstegn mellem ord og handling Se mere på
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København SV | V A Borgens Vej 10, 3. tv.

Andelsbolig. Dejlig stor hjørnestue god
udsigt og lysindfald. Særdeles lækkert
område ved Vestre Kirkegård og ikke
langt til vandet ved sluseholmen.

68 3 1930 2 Ja

GOD ANDELSFORENING

111S2347
home 111S2347 til 1277

Telefon: 33260260

Kmdnp
Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

500.000
2.973/505

Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:

København V | Dannevirkegade 23

Dejlig beliggenhed på stillegade. Rigtig
god stand og meget velfordelt lejlighed
med fransk altan. Flot stuk, pæne bræd-
degulve, højt til loftet!

83 1 1930 3 Ja

FLOT ANDEL

111M2943
home 111M2943 til 1277

Telefon: 33260260

Kontantpris: 845.000
845.000

4.486/4.486

Kmdnp

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

København V | Vesterbrogade 29C, 1. tv.

Andelsbolig. God citylejlighed belig-
gende i stor og lukket gård - midt i byen
med dejlig stille beliggenhed, elevator og
solrig altan! Skal ses.

79 1 1999 2 Ja

CITY / VESTERBRO

111M0145
home 111M0145 til 1277

Telefon: 33260260

Kmdnp
Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

699.000
5.840/646

Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:

København V | Sønder Boulevard 136, st. th..

Andelsbolig. Dejlig stille lukket vej. Om-
rådet er i rivende udvikling. Selve gaden
er blevet lukket af og der er derfor ingen
trafik udover til områdets beboere.

101 st 1923 3 Ja

RIGTIG GOD ANDELSFORENING

111S1645
home 111S1645 til 1277

Telefon: 33260260

Kmdnp
Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

1.195.000
3.874/470

Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:

København V | Dannebrogsgade 21, 3. th.

God rummelig lejlighed i ejendommen
kendt for den meget specielle gavl med
den Vertikale Regnvandshave lige ved
Otto Krabbes Plads.

87 3 3 Ja 1859

PERFEKT DELELEJLIGHED!

111S0148
home 111S0148 til 1277

Telefon: 33260260

Kontantpris: 2.000.000
100.000

13.577/11.605

8.207/7.315
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:

Knmpd

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:

Se mere på home.dk
SMS:

København V | Viktoriagade 8D,
1. th.

Sag: 111M2547 Telefon: 33260260
SMS: home 111M2547 til 1277
Se mere på home.dk

VESTERBRO

73 3 1 Ja 1860

Kontantpris: 2.195.000
110.000

13.901/11.361

7.755/6.462
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:

Udb.:
Brutto/Netto

Knmpd

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

VESTERBRO/ KBH SV
v/ Bjerregaard & Co.
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE
Vesterbrogade 43, 1620 Kbh. V
vesterbro@home.dk

Tlf. 33 26 02 60


