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Klumme om
sommeren
 Simone fra Herlev 
oplever sommeren 
sammen med dig.

  Kultur side 20-21

Leslie er fyldt
70 år
 Læs portrættet af en 
mand, der bare elsker
at være i køkkenet. 

  Navne side 14

Festival er leg, 
øl og frihed  
Herlev Bladet besøgte 
Camp Eliten på årets 
Roskilde Festival.

  Kultur side 22-23

VERDENSNYHED
Kom ind og prøv det revolutionerende 
nye høreapparat - ReSound LiNX 3D 
- fra danske GN Hearing

Fantastisk lydkvalitet
Med ReSound LiNX 3D kan du forstå 40% mere tale i støj og høre 80% mere 
af de lyde, der er omkring dig sammenlignet med andre high-end apparater*.
 
Få finjusteret dine høreapparater, uanset hvor du er
Med ReSound LiNX 3D behøver du ikke komme ind til os for at få finjusteret 
dine høreapparater, hvis du har en travl hverdag. Det kan vi klare uanset hvor 
du befinder dig, så du kan fortsætte med at gøre alt det, som giver dit liv værdi, 
- fritidsaktiviteter, middag med familien, rejser mm. Du er naturligvis også altid 
velkommen i klinikken for personlig betjening!

*Jespersen et al. (2016)

Ring på 3940 1050 eller se mere på audiovox.dk 
- Mobile Hørecentre i hele Danmark

44 91 91 44
Herlev Ringvej 9

HERLEV

Tlf. 44535390

GRATIS UDBRINGNING
ved bestillinger over kr. 150,-

KØREKORT TIL
ALM.  BIL • TRAILER • MOTORCYKEL • GENERHVERV • ERHVERV

www.wonsbek.dk

Medlem 
af DKU

44 91 19 09

Kontortid
Tirs & Tors:
11-15.00

LOVPAKKE BIL 10.995,-   ·   MC 8.995,-

16. AUGUST KL. 19-22.15
GENERHVERV 23. AUGUST KL. 19-22.15
MC 15. AUGUST · TRAILER 31. AUGUST KL. 17-20.15 

Kørerlærer 
søges

Altid gode tilbud
på træningsudstyr 

til private, firmaer,  
centre m.fl.

til private, firmaer,
centre m.fl.

Kom og prøv før du
køber eller se mere
på www.sagatrim.dk

700 m2 butik
Mileparken 30
2730 Herlev
Tlf. 3811 4811

OPHØRS
UDSALG

 Herlev Bymidte Butikscenter 
tlf. 44 53 40 61 · www.taskewebshop.dk

÷50%÷50%
RANDERS

kvalitetshandsker 
Dame og herre modeller

Før 899,- 

NU KUN

449,-
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på side 25

Herlev Atletikstadion

Først skulle de fjernes, men 
det fi k en masse brugere på 
benene for at protestere. Og 
her to år efter ser det ud til, 
at det har båret frugt. I hvert 
fald er løbebanerne på Herlev 
Atletikstadion i færd med at 
blive renoveret, og arbejdet 
forventes færdigt til august. 
Det oplyser Karen Dilling, der 
er centerchef for Ejendomme 
og Intern Service i Herlev 
Kommune.

»Vi kommer ny belægning 

på, og løbebanerne bliver blå 
for at matche den nye tribu-
ne. Det har været et ønske fra 
brugerne. Derudover bliver 
der rettet op de steder, hvor 
der er lunker (fordybninger, 
red.), så løbebanerne bliver 
lige«, forklarer hun og under-
streger, at oplevelsen vil være 
som at have fået helt nye 
baner.

Desuden vil der også blive 
lagt ny belægning (kunstof, 
red.) på D-sektionerne. Altså 

bag fodboldmålene, hvor der 
blandt andet er faciliteter til 
højde- og længdespring.

I alt et projekt til 3,7 mil-
lioner kroner på. Det vil sige 
oprindelig, blev der afsat 2,5 
millioner på budgettet for 
2017, men ifølge Karen Dilling 
er der kommet en tillægsbe-
villing oveni på 1.255.000 kro-
ner, fordi etableringen blev 
dyrere end forventet, lyder 
det.

Dyrere eller ej. Renoverin-
gen glæder formand for Her-
lev Løbe- og Atletikklub, Peter 
Dall.  

 
Fortsættes side 2 

Blå. Et år efter ombygningen af Herlev Stadion er 
arbejdet med at renovere løbebanerne på Herlev 
Stadion i gang. De bliver blå som tribunen. Pro-
jektet glæder Herlev Løbe- og Atletikklub.

 Nye blå løbebaner
forventes klar til august

PÅ PLADSERNE-FÆRDIGE-LØB. Renoveringen af Herlev Atletikstadions løbebaner er snart 
ved at være i mål. Foto: Henrik Lüthcke
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Han har længe ønsket sig net-
op det til gavn for sine med-
lemmer.

Ikke mindst fordi det har 
betydet, at nogle af dem har 
måtte træne i Ballerup. Noget 
de håber på at slippe for 
fremover.

»Jeg er både glad og stolt 
over, at det hårde arbejde vi 
har lagt i det i kampen for et 
nyt stadion har båret frugt. 
Det har været en drøj kamp«, 
lyder det fra formanden, der 
henviser til processen, som 
efterhånden har to et halvt år 
på bagen.

Sagen startede i januar 
2015, da Herlev Løbe- og Atle-
tikklub fandt ud af, at kom-
munen i forbindelse med 
etableringen af et nyt Herlev 
Stadion ville sløjfe løbeba-
nerne.

Det affødte oprettelsen 

af Facebookgruppen: ’Bevar 
Herlev Atletikstadion’ og fik 
siden hen også HI Fodbold på 
banen med kritik af projektet. 

I dag har begge klub-
ber fået nye og oven i købet 
matchende faciliteter. Dog 
mangler atletikklubben et 
højdespringsanlæg, men det 
skal nok komme, er Peter Dall 
ret sikker på. I det hele tager 
mener han, det er tid til at se 
fremad.

»For os betyder det, at vi 
kan begynde at tilbyde unge 

mennesker atletik og holde 
stævner igen, og det har ligget 
stille i mange år, fordi baner-
ne simpelthen har været 
ubrugelige«, fortæller han, 
der også godt kunne forestille 
sig, at de nye faciliteter vil til-
trække nye medlemmer.

»Og så skal man huske på, 
at det nye atletikstadion jo 
ikke kun er til os. HI og de 
omkringliggende skoler kom-
mer også til at bruge det«, 
påpeger han, hvis klub pri-
mært bruger det mandag og 
onsdag samt enkelte week-
ender.

Som i dag vil stadion stadig 
være aflåst, og det forventes 
ikke, at fordelingen af brugs-
tiderne vil ændre sig, oplyser 
kommunen.

 Af Kenneth Kjæp Larsen

RENOVERING

Det har man gjort:
Udfyldt huller og udjævnet 
banerne.

Fjernet det gamle kunstof og 
lagt nyt på.

Det gælder også for atle-
tikfaciliteterne ved siden af 
løbebanerne.

Kilde: Herlev Kommune

FAKTA

    ...for os betyder 
det, at vi kan begynde 

at tilbyde unge 
mennesker 

atletik...

BELÆGNING. Løbebanerne på Herlev Atletikstadion bliver blå 
og står færdige til august. Foto: Henrik Lüthcke

Velkommen til Herlevs ’nye’ lokalbetjente
Kendte ansigter

De kender udmærket Herlev 
i forvejen, de to nye lokal-
betjente, som  Københavns 
Vestegns Politi pr. 1. juni 
som led i en omorganisering 
har ’genansat’ til at varetage 
lokalsamfundets interesser i 
kommunen. 

Der er tale om 31-årige 
Jacob Møller og 58-årige Steen 
Jørgen Jensen, som begge 
tager en god portion erfaring 
med sig i det såkaldt nye job. 
Det er nemlig ikke helt nye 
græsgange for de to. 

Jacob Møller har arbejdet 
som betjent i syv år, hvoraf 
de to har været i Herlev, så 
han kender terrænet. Det 
samme må mildest talt gælde 
for hans kollega Steen Jør-
gen Jensen, som har været 
ved politiet i 35 år og i Herlev 
siden 2001.

Mere borgernære
Så umiddelbart skulle der 
ikke være noget nyt ved dem, 
men så alligevel. For politiets 
omorganisering, der betyder, 
at hver kommune på Vesteg-
nen nu får to faste lokalbe-
tjente, betyder også, at der 
kommer mere fokus på lokal-
områderne. Det forklarer fag-
koordinator ved Københavns 

Vestegns Politi Gitte Dalskov 
Larsen, der styrer den lokale 
indsats i Herlev, Ballerup og 
Gladsaxe og selv har siddet 
som lokalbetjent i Herlev i 
mange år.

»Borgerne skal føle, at de 
stadig har deres eget politi, 
selvom den lokale station er 
lukket«, siger hun, der ikke 
er i tvivl om, at de to lokale 
kræfter er leveringsdygtige i 
lige præcis det. 

Det mener de heldigvis også 
selv og glæder sig til at kom-
me ud og møde ’folket’. Noget 
de ikke har haft så meget tid 
til på det sidste. Blandt andet 
på grund af bevogtningsopga-
ver og patruljekørsler.

»Noget af det borgernære 
kan godt forsvinde, når man 
kører 1-1-4, så jeg ser frem 
til at møde unge som gamle, 
at besøge børnehaver, skoler, 
virksomheder og så videre i 
hele kommunen«, lyder det 
fra Jacob Møller.

LOKALPOLITIET. Det nye lokale team med fagkoordinator Gitte Dalskov Larsen i midten. Tv. 
Steen Jørgen Jensen og th. Jacob Møller. Foto: Henrik Lüthcke

...borgerne 
skal føle, at de stadig 
har deres eget politi...

KONTAKT

Lokalpolitiet i Herlev:
Steen Jørgen Jensen:
sjj002@politi.dk
Tlf.: 72587415

Jacob Møller:
jma035@politi.dk
Tlf.: 72580643

Gitte Dalskov Larsen:
gla005@politi.dk
Tlf.: 72587414

FAKTALokalpoliti. Som led i politiets omorganisering 
har hver af Vestegnens kommuner fået to faste 
lokalbetjente, som vil være synlige i gadebilledet. 

 Af Kenneth Kjæp Larsen

Han glæder sig især til at 
få mere af det menneskelige 
aspekt, som han kalder det.

»Jeg synes, det er fedt, når 
vi får muligheden for at gøre 
noget ved de problemer, der 
er. Man kommer tættere på og 
får sat ansigter på. Det hand-
ler ikke bare om at komme 
frem, løse en opgave og køre 
væk igen som ved en udryk-
ning. Der kommer en historie 
på«, forklarer han.

Mere tryghed
Det er hans erfarne kollega, 
Steen Jørgen Jensen, enig i. 
Selvom han har prøvet det 
meste og er et kendt ansigt i 

bybilledet, så glæder han sig 
også til den borgernære kon-
takt.

»Jeg ser frem til at fort-
sætte det lokale arbejde. Det 
er vigtigt, for det er et spørgs-
mål om tryghed«, fastslår 
han, der  blandt andet stadig 
skal  besøge skoler og insti-
tutioner, men  fremover også 
ville skulle bruge mere tid på 
diverse møder.

I forbindelse med den nye 

organisering opfordrer han 
Herlevborgerne til altid at 
komme til ham og hans kol-
lega, hvis de har problemer, 
som politiet kan hjælpe med 
at løse.

De to lokalbetjente har 
base i Rødovre, men vil det 
meste af tiden opholde sig i 
lokalmiljøet.

Enten i bil, på gåben eller 
måske på cykel. Sidstnævnte 
arbejder de på at anskaffe 

sig. Det kan også ske, at de 
huserer i Herlev på skæve 
tidspunkter for på den måde 
at skabe så meget synlighed 
som muligt, lyder det.

Indbrud flere steder i byen
KRIMINALITET. Flere steder rundt om i byen blev ramt af ind-
brud i sidste uge, det oplyser lokalpolitiet. På Herlev Gymnasium 
blev der klokken 03 om natten brudt ind i musiklokalet via et 
vindue. Det gik også ud over Lidl på Stationsalleen, hvor en bag-
dør blev brudt op. På Digevænget blev et vindue brudt op med 
en koben, og endelig på Hanevangen kom tyven ind via kontor-
vinduet. Der blev stjålet elektronik.                                             jøn

Butikstyve på spil
TYVERI. Flere butikstyve var åbenbart på spil rundt om i byen 
i sidste uge, det oplyser Københavns Vestegns Politi. I Power på 
Big  blev en 24-årig mand fra  Søborg grebet i et større tyveri, der 
skulle have foregået over flere omgange for i alt omkring 30.000 
kroner.  Den var også gal i Netto i begge tilfælde på Kantatevej.  
En 25-årig mand stjal 10 gange Toblerone. Og en 62-årig mand 
drog af med en pakke pølser.                                            jøn

Bilist uden kørekort
POLITI. I torsdags klokken 19.18 blev en bil bragt til rutinemæssig 
standsning på Herlev Ringvej, og her viste det sig, at en 19-årig 
mand ikke havde førerret. Og for det forhold sigtes han nu, oply-
ser Københavns Vestegns Politi. Politiet fortæller også, at kørsel 
uden førerret kan koste dyrt. Sker det tredie gang, er bøden på 
10.500 kroner samt mulighed for at konfiskere bilen. Fjerde gang 
koster det 14.000 kroner og fængsel.                                           jøn

Fortsat fra forsiden
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Shop flere tilbud døgnet rundt på www.sitnsleep.dk  -følg os på

SnS 062  · Forbehold for trykfejl. Så længe lager haves.

HERLEV · Herlev Hovedgade 191 · 2730 Herlev · Tlf. 44 84 50 01
ISHØJ · Industridalen 3 · 2635 Ishøj · Tlf. 43 54 50 35
NÆSTVED · Gl. Holstedvej 24 · 4700 Næstved · Tlf. 55 77 50 01 
HOLBÆK · Stenhusvej 50 C · 4300 Holbæk · Tlf. 70 27 50 01

  

Sofia sovesofa, mørkeblå
Smart sovesofa med pocket fjedre i madrasserne, og med magasin til opbevaring. 
Puderne er vendbare, og på den anden side er knapperne i samme farve som stoffet.
Sovesofaen kan fås i flere forskellige farver og kan også bestilles med sorte ben mod en lille 
merpris. Mål: L.200 cm Sovemål: 140x200 cm.
Normalpris 4.999,-

UDSALG · UDSALG

www.sitnsleep.dk 

3.499,-
SPAR 4.500.-

Spar
30%

Spar
52%

9.999,-
SPAR 11.100,-

Philosophy advance continental 180x200
Philosophy høj continental er en drøm af en luksus seng. Denne continental seng består af to lag 
madrasser ovenpå hinanden. Så sengen får et super enkelt og moderne udtryk. 
De nederste to boxmadrasser er med skum indlæg og derpå to vendbare madrasser med 5 zone 
pocket fjederindlæg. 
Inclusiv 60 mm. latex topmadras.
Normalpris 21.099.- 
 

Emil sofa m/chaiselong  
Flot sofa med chaiselong, monteret med blødt slidstærkt stof i velour 
look. Sofaen er med fine forniklet metal ben. Fås også spejlvendt. B.267 
x D.162 x H.77 cm.
Normalpris 7.999.-

Sunday hjørnesofa m/chaiselong - mørkegrå
Stor flot hjørnesofa med chaiselong, eksklusiv nakkepude. Sofaen er monteret med slidstærkt 
stof. Sofaen er vendbar. Mål 330 x 260 cm.
Normalpris 12.999.-

8.499,-
SPAR 4.500,-

Spar
57%

Revolve skænk
Stor skænk i nordisk design - Revolve skænken 
er i udført i hvidolieret eg, med
2 skuffer og 4 låger.
B. 200 x H.75 x D.45 cm.
Normalpris 7.999.- 

3.499,-
SPAR 4.500,-

Spar
34%

SPAR
OP TIL

57%

Spar
55%

9.999,-
SPAR 12.800,-

Gamma plankebord
Rustikt plankebord i massive eg 
– inkl. 2 tillægsplader.
100x240/340 H.76 cm.
Normalpris 22.799.-

4.999,-
SPAR 3.000,-

Spar
50%

1.999,-
SPAR 2.000,-

Retro lænestol
3 forskellige farver
Normalpris 3.999.-

599,-
SPAR 600,-

Retro skammel
Normalpris 1.199.
3 farver
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Konservative opstiller 
med næststørste liste

Velkendte gengangere og 
fem helt nye ansigter er 
med på opstillingslisten fra 
Det Konservative Folkeparti, 
som efter socialdemokratiets 
er den næststørste til årets 
kommunalvalg i Herlev.

»Vi har et stærkt håb om 
fremgang og flere mandater 
i kommunalbestyrelsen efter 
valget«, udtaler formand i 
vælgerforeningen Brian H. 
Nordstrøm.

Det er formentlig ikke over-
raskende sidste valgs store 
stemmesluger Henrik Hil-
leberg som igen er partiets 
borgmesterkandidat i Herlev. 

Der er tale om en sideord-

net opstilling, hvilket betyder, 
at stemmetallet er afgørende.

De opstillede
Listen er som følger:

1. Henrik Hilleberg, borg-
mester kandidat og medlem 
af kommunalbestyrelsen

2. Brian H. Nordstrøm, Tid-
ligere formand Børnehaven 
Mælkevejen og socialrådgiver

3. Hanne Bjørn-Klausen, 
Stifter af Herlige-Herlev.dk, 
Formand AB Carl Nielsens 
Plads

4. Niels-Ejlif Valentin, Pen-
sionist,

5. Ivan Skafte-Bundgaard, 
HSEQ Manager

6. Dorte Vilhelmsen, Zone-
terapeut

7. Carsten Sonne Pedersen, 
Sælger

8. Jeannet Lauenborg, Over-
læge

9. Anders Derby Kragh, 
Kaptajn

10. Susan Bordrup, Compli-
ance Officer 

11. Henrik Laursen, VVS 
montør

12. Chresten Anderson, 
Udviklingschef

 Af Kenneth Kjæp Larsen

Herlevlisten stiller op 
med fire nye ansigter

Kommunalvalg 2017

Fire nye ansigter og et garvet 
kommunalbestyrelsesmed-
lem er foreløbig det hold, som 
Herlevlisten stiller op med til 
kommunalvalget 21. novem-
ber.

Det fortæller den tidligere 
DF’er i kommunalbestyrel-
sen, Helge Larsen, som siden 
valgte at blive løsgænger og 
altså nu står i spidsen for sin 
egen liste.

De andre kandidater er for-
uden hans hustru som num-
mer fem, tidligere DF’ere og 

et politisk ungt og ubeskrevet 
blad i Jeanett Stenild.

»Ingen af kandidaterne har 
siddet med kommunalpoli-
tik før, men holdet er bevidst 
sammensat sådan, at vi kom-
mer hele paletten rundt«, 
lyder det fra Helge Larsen, der 
tror på, at de i hvert fald kan 

få en stemt ind, men målet er 
to.

Foreløbig skal Herlevlisten 
markere sig som noget nyt i 
Herlev med et mål om at få 
mere få mere borgerinddra-
gelse på plakaten.

Listen stiller op i priorite-
ret orden, og Helge Larsen vil 
ikke udelukke, at der kommer 
flere med. De fem, der alle-
rede står der, ligger dog fast. 
Det er: Helge Larsen, Jeanett 
Stenild, Hans Sørensen, Brian 
Raae og Hanne Stærk.

SPIDSKANDIDAT. Tidligere DF’er i kommunalbestyrelsen, Helge Larsen, stiller op for Herlev-
listen til årets kommunalvalg. Med sig har han fire andre. Arkivfoto: Henrik Lüthcke. Af Kenneth Kjæp Larsen

Kandidater. Helge Larsen, tidligere DF’er, er 
spidskandidat på Herlevlisten, der er bredt 
repræsenteret.

...vi kommer 
hele paletten rundt...

Får anvisningsret 
til flere boliger

Skal afhjælpe boligproblemerne

Herlev Kommune har indgået 
en ny aftale med Boligfor-
eningen 3B, der øger kommu-
nens ret til at anvise borgere i 
bolignød til en bolig i forenin-
gen. 

Aftalen indebærer en kom-
munal anvisningsret på 50 
procent i afdelingerne Her-
levgårdsvej, Herlev Torv, 
Egeløvparken, Lampestedet, 
Vestergården I, Vestergården 
II, Vestergården III, Højstens-
gård, Hedelyngen og Søager-
park.

De resterende 50 procent 

anvises via Boligforeningen 
3Bs egne ventelister.

For afdeling Teglværksha-
ven indebærer aftalen 25 pro-
cent kommunal anvisnings-
ret.

Der ud over betyder aftalen, 
at der bliver  fortrinsret for 
børnefamilier til store lejlig-
heder og fortrinsret for bebo-
ere ramt af skilsmisse. 

Ikke nok
På kommunalbestyrelsens 
seneste møde takkede Tho-
mas Gyldal Petersen (A) bolig-

foreningerne  for samarbej-
det. 

»Vi har meget få boliger, og 
oven i det er der gang i flere 
store renoveringsprojekter. 
Derfor har vi talt os frem til 
øget anvisningsret, så vi bed-
re kan hjælpe mennesker, der 
bliver skilt  eller ikke længere 
magter den store bolig, de 
har boet i. Dem vil vi gerne 
hjælpe videre, men desværre 
er det sådan, at selvom vi fik 
100 procent anvisningsret, så 
var det ikke nok,« sagde han. 

Aftalen løber frem til den 1. 
juli 2019.

 

 Af Mette Lyhne

Boliger. Herlev Kommune får øget anvisningret 
til boliger i boligforeningen 3B, men der mangler 
stadig boliger. 

Kandidater. 12 kandidater deriblandt fem nye.

Kommunalvalg 2017

Flere penge skal gøre
cykelstier mere sikre 

Det er ikke så lang tid siden, 
at et kvindelig cyklist mistede 
livet ved en af de berygtede 
højsvingsulykker i krydset 
Ring 3/Herlev Hovedgade. 
Ulykken indgik i en mindre 
bølge af lignende ulykker, 
som desværre fandt sted 
inden for kortere tid i forskel-
lige kommuner. 

 Men nu skal en ny pulje 
giver kommunerne mulig-
hed for at skabe bedre infra-
struktur, der kan skabe større 
sikkerhed for cyklister. Det 
oplyser Vejdirektoratet i en 
pressemeddelelse. 

Meget at holde øje med
De voldsomme ulykker har 
imidlertid noget karakteri-
stisk over sig. De sker nem-
lig typisk i kryds, hvor der er 
meget at holde øje med for 
både lastbilchauffører og for 
cyklister. 

»Derfor er det i den type 
kryds, at vi skal sætte ind 
med nye sikkerhedstiltag, der 
kan give begge parter større 
mulighed for at se hinanden, 
så ulykkerne i højere grad kan 
undgås«, siger Marianne Fold-
berg Steffensen, der er leder 
af Vejdirektoratets afdeling 

for trafiksikkerhed og cykling.
Der er relativ stor udsving 

i antallet af dræbte som en 
konsekvens af højresvings-
ulykkerne, oplyser Vejdirek-
toratet. I flere år har en cyk-
list mistet livet. I 2008 var der 
11 dræbte cyklister i højre-
svingsulykker. De foreløbige 
ulykkestal her i 2017 er på 
tre dræbte. Den nye pulje kan 
søges af kommunerne frem 
til august. Puljen er på 1,5 
millioner kroner.  

HØJRESVINGSULYKKER. Kommunerne kan søge ny pulje til infrastruktur, der kan forebygge 
højresvingsulykker, oplyser Vejdirektoratet. Arkivfoto: Henrik Lüthcke. 

Højresvingsulykker. Ny pulje skal give 
kommunerne mulighed for at etablere bedre 
infrastruktur.

 Af Jørgen Nielsen
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I denne uge får alle 
Club BR-medlemmer

Tilbuddet gælder fra mandag 3/7 til søndag 9/7.

0°/°3på alle  
skoletasker

ALPINE SCHOOL BAG 
18L 2017, GREY
Normalpris 399,00 

27925

ALPINE SCHOOL BAG 
18L 2017, PURPLE
Normalpris 399,00

27925

FROST SKOLETASKE 
MED LYSDIODER 
20 LITER
Normalpris 
399,00

27925

SPIDER-MAN  
SKOLETASKE 
20 LITER
Normalpris 
399,00

27925

STAR WARS 
SKOLETASKE 
MED LYSDIODER 
20 LITER
Normalpris 399,00

27925

PH glaslamper

Sort metalliseret 

Design: Poul Henningsen

Kan købes fra 1. februar

NYHED

L I M I T E D  E D I T I O N

1. OKTOBER - 31. DECEMBER 2016

PH lampen 1926-2016  

Leveres med to over-
skærme, én i kobber  
og én i mundblæst glas

PH 3½-2½ Kobber Gulvlampe 
Design: Poul Henningsen

SØKVIST EL-ANLÆG A/S
Herlev · Herlev Torv 26 · 44 94 55 03 
Vanløse · Ålekistevej 36 · 38 74 20 26 www.sokvist.dk

Design: Verner Panton

PANTHELLA MINI
NYHED

Kr. 2.795,-

SØKVIST EL-ANLÆG A/S
Herlev · Herlev Torv 26 · 44 94 55 03 
Vanløse · Ålekistevej 36 · 38 74 20 26 www.sokvist.dk

OMBYGNINGS-
SALG 

- 20% 
PÅ ALLE LAMPER
I UDSTILLINGEN

Aut. el-installatørAut. el-installatør

OMBYGNINGS-
SALG

÷20%
PÅ ALLE LAMPER 
I UDSTILLINGEN

Tunnelarbejde sænker 
farten fra 70 til 50 km/t

Herlev Ringvej

Bilister, der benytter Herlev 
Ringvej fra Ringvejskrydset til 
Herlev Bygade, må træde på 
bremsen for en periode.

I stedet for de sædvanlige 
70 kilometer i timen, som de 
er vant til, må de nemlig nu 
kun køre 50 kilometer i timen.

Det skyldes, at Herlev Kom-
mune frem til og med søndag 
6. august, altså i skolernes 
sommerferie, er i gang med at 
renovere Posthustunnellen, 
der går fra det tidligere post-
hus under ringvejen til Herlev 
Bymidte Butikscenter.

Årsagen til renoveringen  
skyldes, at man har opdaget 
en utæthed i den nuværen-
de tunnelmembram, hvor-
for hele membramen skal 
omisoleringen, så man und-
går, at der trænger vand igen-
nem. Og helst så hurtigt som 
muligt, da der snart skal byg-
ges en letbane ovenover, 

Stoppesteder flyttes
Udover en hastighedsnedsæt-
telse får renoveringen også 
andre konsekvenser. Blandt 
andet for pendlerne.

Stoppestedet for busser i 
sydlig retning mod Glostrup, 
der normalt er ud for bymid-
tecenteret, lukkes ned og ryk-
kes under anlægsarbejdet syd 
for Ringvejskrydset cirka ud 
for PFA-bygningen.

Stoppestedet for busser i 
nordlig retning mod Glad-
saxe, der normalt er ud for 
det gamle posthus rykkes 
cirka 10 til 15 meter syd på 
under anlægsarbejdet.

Under hele arbejdsperio-
den vil p-pladsen nord for det 
gamle posthus været afspær-
ret, fordi den skal bruges som 
skurby og oplagringsplads.

Derudover vil selve tunnel-
len blive spærret for gående 
i cirka tre uger fra fra først i 
juli, da entreprenøren Chri-

stiansen & Essenbæk A/S skal 
bruge stiforbindelsen mel-
lem tunnel og Tornerosevej 
som adgangsvej, når der skal 
køres materialer til og fra tun-
nellen.

Gangsti lukkes 
For udover omisoleringen 
skal tunnellen også have sig 
en makeover. Det betyder, at 
alle nuværende loftplader,  
den langsgående fjernvarme-
inddækningskasse, fliser og 
alt tunnelbelysning fjernes, 
så betonkonstruktionerne 
kan blive frie og vurderes for 
reparationer. Dernæst skal 
tunnelvægge og loft males 
i en hvid farve og fjernvar-
meinddækningskasse og ny 
belysning samt akustikplader 
sættes op igen.

Kommunalbestyrelsen har 
nikket ja til at bruge fem mil-
lioner kroner på projektet, der 
forventes endeligt afsluttet til 
september.

POSTHUSTUNNEL. Fra nu og frem til september skal tunnellen under Herlev Ringvej ud for 
posthusgrunden renoveres for utætheder. Og det betyder blandt andet, at hastigheden på 
ringvejen nedsættes frem mod august. Arkivfoto: Henrik Lüthcke

Renovering. Posthustunnellen skal omisoleres 
før letbanearbejdet, og det medfører en række 
ændringer på Herlev Ringvej.

 Af Kenneth Kjæp Larsen

kjæp/Foto: Henrik Lüthcke

ET HUL I JORDEN. Det er, hvad 
håndværkerne indtil videre 
har lavet i Kildegårdshallen. 
Men når arbejdet står fær-
digt, skulle der gerne være 
tale om en springgrav i den 
ene halvdel af hallen til gavn 
for skoler og gymnastikfor-
eninger. På budget 2017 blev 
der sat 1,5 millioner kroner 
af til formålet.

Verdensfirma åbner i Herlev
ÅBNING. En af de største producenter af sejl og udstyr til Sejl-
sport, North Sails, åbner i Herlev her i starten af juli. Nemlig på 
Lyskær 10, det erfarer Herlev Bladet. North Sails blev grundlagt 
i San Diego i det sydlige Californien i 1957. Den danske afdeling 
af North Sails kommer hertil fra Allerød og indretter sig blandt 
andet med et bord på 400 kvadratmeter, som sejlmagerne kan 
stå rundt om.                                                                                   jøn

Tricktyveri mod 90-årig
TYVERI. Desværre. Endnu et tricktyveri i byen. Denne gang ske-
te det i torsdags klokken 17.03 og gik ud over en 90-årig kvin-
de på Herlevgårdsvej. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.  
Oplysningerne i sagen er sparsomme, men de fortæller, at en 
udenlandsk kvinde på ukendt vis kom ind i lejligheden. Og da 
hun var gået igen, fandt ofret ud af, at der blandt andet var stjå-
let en pung.                                                                             jøn

KILDEGÅRDSHALLEN NU MED POOL?
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Spar penge når du handler 
i Herlevs butikker!

Bliv gratis medlem af Club Herlev og få rabat når du handler og 
få samtidig bonuspoint, som du kan handle for næste gang. 

Husk at registrere dig, ellers kan du ikke få din bonus..!
Derudover kan du deltage i konkurrencer og få specielle medlemstilbud

 
Læs mere på www.clubherlev.dk eller få en folder i en af partner-butikkerne, 

-se efter ClubHerlev mærkaten...

Shop løs og 
spar penge samtidig... 

ClubHerlev 
-lokal handel med rabat...

ClubHerlev 
-lokal handel med rabat...

Her kan du benytte 
ClubHerlev  
ClubHerlev | Partner 

Herlev Bygade 39 · 2730 Herlev · 44 94 10 10 · www.clubherlev.dk

ClubHerlev - en del af…  
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Tilbuddene gælder fra tirsdag den 4. juli til og med søndag den 9. juli 2017.

GORI HAVEMØBLER MØBELOLIE
Specialolie til pleje af havemøbler af eksotisk træ 
såsom teak, nyatoh og bangkirai samt til havemøbler 
af trykimprægneret træ. Fås i flere farver 2,5 l. 
Før 399,- Kviknummer: 5953621

199,-

SPAR 6,-
SPAR 200,-

BOSCH AKKU SLAGBOREMASKINE
PSB 180 LI-15. Kraftig maskine med slagfunktion, 2 gear og 20 
momenttrin. Inkl. 2 stk 2,0 Ah batterier, lader og kuffert.
Kviknummer: 7437558

999,-
TJEK PRISEN

NSH RAFTE
Imprægneret kl. P1. Ø 5 x 220 cm. Affasede ender. 
Fås i Ø 5 x 250 cm Før 2195 Kviknummer: 5107603

PR. STK. 1595

GODT KRAM BETALER SIG 
PÅ SIGT – VI HJÆLPER 

DIG I MÅL MED DINE 
HAVE PROJEKTER

JUMBO UNIVERSALSTIGE
3 stiger i en. Kan bruges som enkeltstige (3,46 m), 
som Wienerstige (1,9 m) eller som stillads (0,94 m). 
Inkl. stål-platforme. Maks vægt 150 kg. Før 699,- 
Kviknummer: 1362116

549,-

SPAR 150,-

HERLEV
johannesfog.dk
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RANDERS HAVEMØBELSÆT
Bord og 4 stole. Bord 90 X 150 cm. sort aintwood. Stabel-
stol. Sort flet. Før 2.995,--Kviknummer: 00224

 1.995,-

SPAR 1.000,-

RANDERS HAVESÆT
Bord og 6 stk. stabelstole. Randers spisebord 100 x 205 cm. 
Aintwood sort/sort.Svendborg flettet stol. Før 3.995,- 
Kviknummer: 00744

2.995,-

SPAR 1.000,-

NILFISK HØJTRYKSRENSER
D 140.4-9 PAD X-TRA. Højtryksrenseren har et opretstående og ergonomisk design 
med et ekstra løftehåndtag. Det indbyggede teleskophåndtag gør den både mobil, 
kompakt og let at opbevare. Renseren er desuden udstyret med en holder til 
Click&Clean auto-børste eller roterende børste. Click&Clean-dysekonceptet gør 
det hurtigt og let at skifte tilbehør. Den velkendte bajonetkobling fra Nilfisk 
sikrer kompatibilitet med et bredt program af hobbyrenser-tilbehør. 
Kviknummer: 1726767

2.495,-

FISKARS LEGESÆT
3 dele 384. Før 229,- 
Kviknummer: 2378644

149,-

GORI TRÆTERRASSE SPECIALOLIE
Hurtigtørrende, vandbaseret specialolie til træterrasser 
af eksotisk træ såsom teak, nyatoh og bangkirai samt 
trykimprægneret træ. Hæmmer skimmel og belægninger, og 
fremhæver træets struktur og åretegninger. Farveløs. 5 l. 
Før 599,- Kviknummer: 1531948

399,-

SPAR 200,-

PLUS SANDKASSE
120 x 120 cm. Før 1.299,- 
Kviknummer: 5157697

999,-

SPAR 300,-

AL-KO LEGETØJSPLÆNEKLIPPER
Legetøjsplæneklipper til børn med gasregulering, benzindæksel 
og starthåndtag. Før 86,- Kviknummer: 5170419

5995

SPAR 80,-

DYRUP TRÆ&METAL EKSTRA STÆRK
Mat eller halvblank. 1 l. Før 399,- Kviknummer: 1880520

199,-

DYRUP VÆGMALING
Velegnet til stuer og værelser. Er alkalibestandig og let at 
påføre. Giver en let vaskbar overflade. God dækkeevne, slid-
stærk og vaskbar. Hvid. 9 l. Kviknummer: 1266123

369,-

TESA AFDÆKNINGSTAPE
Udendørstape der giver ekstra skarpe farvekanter, kan 
sidde på i op til 8 uger uden at efterlade klæberester og 
er UV-bestandig. Kviknummer: 1665449

5995

ANZA GO PENSELSÆT
Sæt af 3 flade pensler til udendørsbrug f.eks. 
træbeskyttelse. 70, 100 og 120 mm. Kviknummer: 1385125

7495

DYRUP LOFTMALING
Velegnet til lofter med puds, beton, glasvæv og filt. God 
dækkeevne, stænker minimalt og nem at påføre. Hvid. 9 l. 
Kviknummer: 1266120

249,-

ANZA GO PENSELSÆT

stol. Sort flet. Før 2.995,--Kviknummer: 00224

 1.995

SPAR 26,-

NILFISK HØJTRYKSRENSER
D 140.4-9 PAD X-TRA. Højtryksrenseren har et opretstående og ergonomisk design 
med et ekstra løftehåndtag. Det indbyggede teleskophåndtag gør den både mobil, 
kompakt og let at opbevare. Renseren er desuden udstyret med en holder til 
Click&Clean auto-børste eller roterende børste. Click&Clean-dysekonceptet gør 
det hurtigt og let at skifte tilbehør. Den velkendte bajonetkobling fra Nilfisk 
sikrer kompatibilitet med et bredt program af hobbyrenser-tilbehør. 
Kviknummer: 1726767

2.495,-

Sæt af 3 flade pensler til udendørsbrug f.eks. 
træbeskyttelse. 70, 100 og 120 mm. Kviknummer: 1385125

7495

SPAR 200,-
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WEBER SPIRIT E310 ORIGINAL
Tre brændere. Med skab og støbejernsriste. Direkte og 
indirekte varme. Elektronisk tænding. L 132 x B 66 x H 116 cm. 
Kviknummer: 1600245

4.235,-

PINDSTRUP DÆKBARK
Til afdækning af havens bede mod ukrudt. 80 l. 
Stk 8695 Kviknummer: 5815885

3 STK. 199,-

BENZIN ASPEN 2 ELLER 4-TAKT
Indeholder ikke nogen af de skadelige stoffer som benzen, 
olefiner, toluen m.m. Miljøpåvirkningen og sundhedsrisikoen 
mindskes, renere indvendig motor med øget levetid. 5 l. 
Kviknummer: 9073605 eller 9073604

FRIT VALG 129,-

KOSAN GASDÅSE 
220 g. Kviknummer: 1730498
330 g. 1995

450 g. 2995

FRA 1495

BRENDERUP TRAILER
Model 1205 S. Stærk hus- og havetrailer. Ladmål 
203 x 116 x 35 cm. Nyttelast 375 kg. Totalvægt 500 kg. 
Ekskl. indregistrering/nummerplade og klargøring. 
Ekskl næsehjul. Før 4.595,- Kviknummer: 9109183

4.295,-

HEAT BEADS BRIKETTER
Kvalitetsbriketter der giver ensartet 
varme i 4-5 timer over 180 grader. 9 kg. 
Før 13995 Kviknummer: 1607793

109,-

SPAR 3095

WEBER MASTER-TOUCH KUGLEGRILL
Toppen af den klassiske kuglegrill. Her har du den originale model tilsat 
en fin portion luksus! GBS-grillrist, termometer i låget, smart, sort aske-
skuffe og ikke mindst lågholder, så du ikke skal holde låget, mens du 
mærker på kødet. Med Master-Touch GBS 57 cm. får du grilloplevelser 
i kongeklassen. Kviknummer: 1722485

1.795,-

SPAR 340,-
UKRUDTSBRÆNDER
Med trolley til gas. Ekskl. gas. 
Før 709,- Kviknummer: 1888578

369,-

SPAR 6185

SPAR 109,-

SPAR 300,-
GASUKRUDTSBRÆNDER “STOK”
   Før 179,- Kviknummer: 1833466

6995

NSH HORTUS KOBBERTAPE
Til beskyttelse af dræbersnegle på krukker, højbede m.v. 
Kviknummer: 1819989

6995

NSH HORTUS SNAIL JAIL POSER
Dræbersneglefælde uden brug af gift. 12 pak. 
Kviknummer: 1855465

4995

NSH HORTUS SNEGLEHEGN
Til beskyttelse mod dræbersnegle. Kobber har en svag elektrisk 
ladning som afskrækker sneglene. 17 x 400 cm. Før 209,- 
Kviknummer: 1897501

9995

SPAR 109,-

RYOBI PLÆNEKLIPPER 36V
RLM36X46H5P. 2 stk. 5,0 Ah batteri. 
Klippekapacitet på 46 cm.   Kviknummer: 9121782

3.995,-
2 X 5,0 AH BATTERIER
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PLASTMO FASKINE
Plastmo Faskinen er effektiv vandafledning og en nem måde at 
forebygge oversvømmelse og vandskader på. 20 x 60 x 100 cm 120 l. 
Kviknummer: 1615037

399,-

PLASTMO FASKINE FASTFIX SURRINGSSÆT
Selvoprullende. 50 mm x 3 m. Maks. 
1500 kg. Sæt med 2 stk. Før 359,- 
Kviknummer: 1722211

219,-

ICOPAL SELVKLÆBER TOP
Sort tagpap beregnet til gør det selv-
løsninger. Kræver ikke brug af gasbrænder. 
1 x 5 m. Kviknummer: 1490692

699,-

SPAR 74,-

CEMBRIT B7 HJ/HU/FK 
SORTBLÅ BØLGEPLADE
    Model 2013. 1100 x 570 mm. Før 139,- 
Kviknummer: 1617025

6495

FASTFIX SURRINGSSÆT
Selvoprullende. 25 mm x 3 m. Maks. 
600 kg. Sæt med 2 stk. Før 239,- 
Kviknummer: 1722239

149,-

MOELVEN CEDERTRÆ TERRASSEBRÆDDER
Elite knastet canadisk cedertræ høvlet på 4 sider. Forbrug 
6,9 m/m2. 24 x 141 mm. Før 5795 Kviknummer: 1021024141 0305

PR. M. 4495

NORDIC DECK TERRASSEBRÆDDER
Vedligeholdelsesfri. Dark eller grey. 23 x 146 mm. 
L 360 cm. Forbrug 6,54 m/m2. Før 189,- 
Kviknummer: 1611944 eller 1611941

PR. M. 4995

BOSCH RUNDSAV
1.200 W. Savdybdeinterval ved 90°: 
0 – 55 mm Savdybdeinterval ved 45°: 
0 – 38 mm. Inkl. Speedline savklinge og 
støv-/spånboks. Ideel til lange, lige snit. 
Kviknummer: 7429911

699,-
BOSCH STIKSAV
PST 650. Kraftig 500 W motor og 65 mm snitdybde i træ. 
Bosch SDS sikrer hurtigt skift af savklinge med én hånd, 
uden brug af værktøj. Kviknummer: 1555618

399,-
BOSCH STIKSAV BOSCH SLAGBOREMASKINE

EasyImpact 550. Velegnet til skruning, boring og 
slagboring. Med omdrejningstalstyring og Drill Assistant 
der måler boredybden. Kviknummer: 7438442

399,-
BOSCH SLAGBOREMASKINE

BOSCH PSS 250 AE RYSTEPUDSER
250 W plansliber. Ideel til slibning af større flader såsom havebordet 
eller stakittet inden maling. Med velcrosystem for simpelt skift 
af slibepapir. Elektronisk hastighedsjustering og Microfilterbox til 
opsamling af slibestøv. Før 649,- Kviknummer: 7423022

549,-

SPAR 100,-

ICOPAL SELVKLÆBER TOP

SPAR 140,-

SPAR 90,-

SPAR 13,-

FOG TRÆLAST & BYGGECENTER HERLEV
Lyskær 2 – Tlf. 44 94 40 66 – johannesfog.dk
ÅBNINGSTIDER
Mandag - Fredag 6.00-17.30 Lørdag 8.00-14.00 Søndag 10.00-14.00
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Håber Gyldal vil påvirke Mette Frederiksen
Reaktioner på ’Et-årig mister sin mor, fordi far fik kræft’ bragt i sidste uge

Læserbrev fra:
Anette Mollel,
Højsletten 38

BØRNELIV
Historien om Thomas, Ste-
phanie og 1-årige Nicoline  i 
Herlev Bladet den 28.juni er 
desværre ikke en enkeltstå-
ende historie. Både i Herlev 
og i resten af landet er der 
dansk-udenlandske ægtepar 
og deres børn, som lider under 
den nuværende Udlændinge-
lovgivning.

Medierne flyder over i øje-
blikket med lignende histo-
rier.

 Den ene mere horrible 
historie end den anden om 
udenlandske ægtefæller til 
danske statsborgere, som 
bliver afvist, bedt om at tage 
hjem med deres danske 
ægtefælle og børn. Eller lige 
som i Thomas’ tilfælde må 
undvære en ægtefælle og dat-
teren undvære sin mor.

Jeg synes, det er ubærligt og 
inhumant.

Thomas vil gerne arbejde, 
og som jeg forstår artiklen,  er 
han da også i arbejde igen. 

Familien er blevet ramt af 
en af de mange stramme reg-
ler i lovgivningen, som gør det 
næsten umuligt at opfylde 
alle krav. Og så skal familien 
vente i 3 år fra han afsluttede 
sit ressourceforløb til de kan 
søge familiesammenføring 
igen. Og imens må Nicoline 
undvære sin mor, det kan da 
ikke være rigtigt. Jeg føler 

med Thomas og hans fami-
lie, samt med alle de andre 
dansk-udenlandske ægtepar 
og deres børn, som står i lig-
nende situationer.

Jeg glæder mig over, at 
borgmester Thomas Gyldal  
Petersen (A) har sendt brev 
til Integrationsminister Inger 
Støjberg, hvor han beder hen-
de afsøge om der er mulig-
heder for dispensation i den 
konkrete sag. 

Jeg ville glæde mig endnu 
mere, hvis Thomas Gyldal 
Petersen ville prøve at få 
ændret holdningen i sit eget 
parti til disse regler. Social-
demokratiet er tilhængere af 
de nuværende regler og vil, 
ifølge Mette Frederiksen, des-
værre ikke ændre noget selv 
om partiet får regeringsmag-
ten efter næste valg.

... jeg ville 
glæde mig endnu 

mere, hvis Thomas 
Gyldal Petersen ville 
prøve at få ændret 

holdningen i sit eget 
parti...

ÆNDRING. Anette Mollel håber, at socialdemokratiet vil få et mere humant syn på menneske- 
og børneliv, hvis Mette Frederiksen kommer til magten, så et-årige Nicolone kan få lov til at 
beholde sin mor.  Foto: Henrik Lüthcke

Ikke godt nok hr. borgmester
Thomas-sagen

Læserbrev fra:
Jacob Hagen
Krogestykket 30.

FEJL
Det er ikke godt nok og sikkert 
også uden virkning, at sende 
et brev til Inger Støjberg. Men 
når Thomas Jørgensens advo-
kat påpeger, at det er muligt 
administrativt at rulle sagen 
tilbage, så gør det dog. 

Kommunen har tydeligvis 
fejlet, da man ikke rettede sig 
efter lægens statusattest, der 
for øvrigt kom til at holde stik.

En fejltagelse, der har været 
afgørende, for den situation 

Thomas’ familie nu står i. Det 
kan ikke være rigtigt, at en 
familie i Herlev skal splittes 
ad på grund af kommunens 
fejl. 

Erkend dog denne fejl hr. 
Borgmester og sørg så for, at 
familien kan få en tryg og god 
fremtid i Danmark – det for-
tjener de.

...kommunen 
har tydeligvis 

fejlet...

Brug for bedre kvalifikationer og flere ressourcer
Opråb til Herlev Kommune

Læserbrev fra:
Jens Jonasson
J. E. Pitznersvej 4.

FORVALTNINGEN
Nu ser vi konsekvensen af 
årevis nedskæring i kommu-
nen forvaltning. 

Senest fortæller Herlev Bla-
det om Thomas Jørgensens 
kone der skal udvises af lan-
det med en udvis forældre 
kontakt for deres datter Nico-
line Birgitte Kjeldsen forkla-
rer at kommunen skal vurde-
re og revurdere sygedagpenge 
sagen efter loven og at der 
skal ankes indenfor 4 uger. I 

dette tilfælde ikke forlænget 
sygedagpengeperioden men i 
stedet ressourceforløb. 

Som sagen er oplyst af Her-
lev Bladet har kommunens 
vurdering næsten ubodelig-
skade for familien. Så slemt 
at Thomas Gyldal Petersen 
har skrevet til integrati-
onsminister Inger Støjberg. 

Måske skulle borgmesteren 
også dykke ned i kommunens 
forvaltninger og se om der er 
tilstrækkelig med veluddan-
net personale. 

Jeg har siden december 
2015 været sygemeldt  og sid-
ste år fortalte min socialråd-
giver, at jeg ikke har brækket 
ryggen og at mine sygedag-
penge vil blive taget fra mig. 
Herlev Kommune mente en 
blød pude og drejesæde vil 
ordne skade. Hospitalets 
anvisning om speciallæge-
undersøgelse blev afvist af et 
eller andet kommunalt team. 
Jeg er stadig sygemeldt efter 
rygoperation med et citat fra 

operationens procedure ’der 
indlægges knoglechips over 
proc. Transversi, som er frak-
turerede’.

Der er brug for bedre kvali-
fikationer og flere ressourcer 
i forvaltningen. Det koster 
penge og så er der sikkert ikke 
råd til nyt rådhus. Jeg mener 
at glade Herlev borgere er det 
bedste vi kan fremvise. Helle-
re glade ansigter end grå råd-
hus facader. God valgkamp.

...hellere glade 
ansigter end grå 
rådhus facader...

Tillykke med de nye løbebaner
Læserbrev fra:
Kim Kristensen (O),
medlem af kommunal-
bestyrelsen. 

ATLETIK
Det er med stor glæde at kun-
ne konstatere at der nu ende-
lig bliver foretaget den længe 
ventet renovering af løbeba-
nerne på og omkring Herlev 
Stadions fodboldbane.

Efter først at have skulle 
være nedlagt i forbindelse 
med etablering af den nye 
kunststofgræsbane på Her-
lev Stadion, så blev projek-
tet ændret af flere gange, til 
endelig vedtagelse i Kommu-
nalbestyrelsen med økono-
mien på plads. Dansk Folke-
parti glæder sig specielt over 
at fra at løbebanerne og atle-
tikstadion, blot skulle være 
jævnet med jorden, hvis det 

alene stod til den Socialde-
mokratiske gruppe, så udfor-
drede jeg  systemet, ved at 
erkende, hvis vi i teknik og 
miljøudvalget (TMU), skulle 
have truffet en forkert beslut-
ning ved ikke at have afstemt 
forventningerne med blandt 
andet løbe og atletikklubben, 
så ville Dansk Folkeparti være 
parate til at fremskaffe den 
fornødne finansiering, til en 
renovering af atletikstadion 
incl. løbebanerne, hvis det var 
det der skulle til for at bevare 
disse. 

Da det var her den social-
demokratiske gruppe var 
uenig med Dansk Folkeparti, 
udover at man også mente at 
de få medlemmer af atletik-
klubben blot kunne låne faci-
liteter i en anden kommune 
i lighed med andre mindre 
sportsgrene. 

Vi fastholder til stadighed 

at når vi stiller idrætsfacili-
teter til rådighed, så er det 
for breddeidrætten, i fuld 
overensstemmelse med den 
vedtagne Idrætspolitik i Her-
lev Kommune. Derudover går 
vi også ind for at alle parter 
skal involveres, og der skal 
forventningafstemmes inden 
man træffer beslutninger. 
Derved opnår man altid et til-
fredsstillende resultat til glæ-
de for alle parter. Så tillykke 
endnu engang idrætsforenin-
gerne som benytter løbeba-
nerne og tak for deltagelse 
i dialogen omkring opgave-
løsning fra en del af løbe- og 
atletik brugerne.

Det kan altid betale sig at 
tænke tingene igennem mere 
end en gang  - også som poli-
tiker, og her er et resultat 
heraf.

LØBEBANER. Der er bred politisk glæde over, at renoveringen af løbebanerne til Herlev Atle-
tikstadion nu er gået i gang. Foto: Henrik Lüthcke

Løbebanerne er under renovering
Læserbrev fra:
Michele Møller Amundsen  
(A),
medlem af kommunal-
bestyrelsen. 

LØBEBANER
Renoveringen af løbebanerne 
på Herlev stadion er nu i fuld 
gang, efter de sidste afsatte 
midler i budgettet til projek-
tet på 2,5 mio. kr. er frigivet. 

Projektet blev dog lidt dyre-

re hvis belægningen i de to 
ender med atletik faciliteter 
skulle skiftes samtidig. Derfor 
er der vedtaget en tillægsbe-
villing til projektet, således 
at området bliver ensartet, og 
hele området med den røde 

belægning skiftes ud til en 
ny funktionel blå belægning.  
Tillægsbevillingen er således 
også frigivet i samme ombæ-
ring, så hele området kan få 
ny belægning henover som-
merferien.

Det glæder mig meget at vi 
får renoveret hele belægnin-
gen, nu vi er i gang deroppe, 
og så hele områdets underlag 
efterfølgende vil være brug-
bart. 

Jeg ser frem til at følge 

renoveringen over somme-
ren, og se det færdige resultat 
efter sommerferien, og mon 
ikke løbeskoene findes frem 
til egen indvielse af løbeba-
nen deroppe. 

 



12 · SOMMERUDGAVE Herlev Bladet · Onsdag den 5. juli 2017

Tour de Bière holdt drikkepause 
hos Herlev Håndbryggerlaug

Øl cykelløb

Trods modvind hele dagen, 
som én bemærkede, var der 
højt humør i det 35 mand sto-
re cykelfelt, da den 8. udgave 
af Tour de Bière 2017 torsdag 
eftermiddag sidste uge gjorde 
holdt ved Herlev Håndbryg-
gerlaug. Nærmere betegnet 
ved lokalerne i kælderen 
under Herlev Byskole afdeling 
Elverhøjen.

»Det er en noget anderle-
des modtagelse end det andet 
sted«, lød det fra en i flokken 
med henvisning til gruppen 
af medlemmer fra det lokale 
bryggerlaug, der stod og tog 
imod deres gæster.

I dagens anledning havde 

man nemlig pyntet med flag, 
lavet pandekager og selv-
følgelig et særligt menukort 
med diverse smagsprøver af 
bryg for at vise, hvad lauget 
gik ud på.

»Høj skum«, blev der råbt 
og sunget som det sig hør og 
bør i Danske Ølentusiaster, da 
den første smagsprøve skulle 
skylles ned.

»Det er da stort, at vi er ble-
vet udvalgt«, lød det fra for-
mand i Herlev Håndbrygger-
laug, Kim Bille Christensen, 
der bød gæsterne velkom-
men.

Samtidig fik han også lejlig-
hed til at fortælle de 35 cykel-

ryttere og ølentusiaster om 
det lokale håndbryggerlaug, 
der blev grundlagt i helt til-
bage i februar 1971 og nu har 
34 medlemmer.

»Og vi tager ikke flere ind 
lige nu«, fortalte han og tilfø-
jede, at medlemmerne bryg-
ger cirka 20 til 25 gange pr. 
år af 75 til 80 liter øl pr. gang. 
Og vil man smage, kan man 
blandt andet besøge deres 
bod til Herlev Festuge, hvor 
både de og deres bryg står 
klar til at berige de nysgerrige 
yderligere.

Både hårdt og berigende
En af medlemmerne er næst-
formand Kent Brunstedt, som 
faktisk cyklede med på årets 
Tour de Bière for første gang. 
Samtidig var han også den 
første fra Herlev Håndbryg-

gerlaug, som har deltaget i 
det specielle cykelløb.

»Det har været en stor ople-
velse, men uden luksuriøse 
forhold. Man sover på skoler 
og skal træne op hjemmefra 
til touren, men til gengæld 
møder man nye mennesker 
fra hele landet«, fortalte han 
i forbindelse med stoppet i 
Herlev, som foregik på den 6. 
etape ud af otte.

En dag, hvor rytterne fik op 
til cirka 95 kilometer i benene.

Derfor var det langt fra bare 
en sightseeing tur, selvom 

Tour de Bière har taget de 35 
ølentusiaster forbi omkring 
30 forskellige bryggerier.

»Derfor har det også været 
en tour, hvor jeg har lært en 
del fiduser, som jeg kan tage 
med mig tilbage til Herlev. 
Jeg kan omvendt også se, at 
vi her er er lige så gode eller 
på forkant med, hvad man 
laver andre steder«, lød vur-
deringen fra Kent Brunstedt, 
der forsikrede om, at rytterne 
aldrig kørte med øl i deres 
drikkedunke. 

»Der er sportsvand i dun-
kene. Der er ingen, der kører 
fulde rundt«, understregede 
han, før flokken vendte tilba-
ge til Brøndby, hvor de skulle 
overnatte.

CYK-ØL-RYTTERE. Herlev Håndbryggerlaug fik for første gang fornemt besøg af Tour de Bière, verdens største øl-etapeløb, da 
35 ryttere og to servicevogne torsdag sidste uge kiggede forbi kælderlokalerne på Herlev Byskole afdeling Elverhøjen. Fotos: 
Henrik Lüthcke

...der er 
sportsvand i 
dunkene...

FAKTA OM

Tour de Bière
Verdens største øl-etapeløb.

Første gang 2010 og siden 
hvert år.

For og af danske ølentusia-
ster.

I år på 650 kilometer (otte 
etaper) fra Århus til Brøndby 
med cirka 30 officielle stop. 

Kilde: www.ale.dk

FAKTADrikkepause. For første gang stoppede Tour de 
Bière i Herlev, og for første gang var en Herlev-
borger med i feltet, og det blev fejret.

 Af Kenneth Kjæp Larsen

LOKAL REPRÆSENTATION. 63-årige Kent Brunstedt, næstfor-
mand i Herlev Håndbryggerlaug, deltog som laugets første 
nogensinde i touren, og det har han ikke fortrudt. 

BRUG FOR EN FLYTTEFMAND?

Find din lokale flytte-
forretning i HerlevBogen 
eller på Herlevbogen.dk

HerlevBogen

- en del af...

HerlevBogen uddgives i samarbejde med 



Herlev Bladet · Onsdag den 5. juli 2017 SOMMERUDGAVE · 13

SPAR 
50%

PÅ ALT
SENGELINNED I 

BUTIKKEN

Sigrunsvej 18  3400 Hillerød   Tlf. 33 32 55 29
Herlev Hovedgade 82 2730 Herlev   Tlf. 33 32 55 26
Rosenørns Allé 18 (ved Forum) 1634 Kbh V  Tlf. 33 32 55 21
Åbningstider: 
Mandag - fredag kl. 10.00-18.00
Lørdag kl. 10.00 - 15.00 · Søndagsåbent kl. 11.00-16.00

GRATIS KUNDEPARKERING 
VED ALLE BUTIKKER

Se mere på www.sengekompagniet.dk

Sengekompagniets store 
SOMMERUDSALG

KOMPLET NØRGÅRD RETRO SENG
Inkl. bund og madras. Ekskl. senge-
bord. Før 20.586,-

Str. 120/140/160/180 x 200cm

NU 14.999.-
SPAR 5.587,-

Vores kunder  
kan lide os:  

”Super service og  
lækker kvalitetsseng  

leveret til tiden.
Kan klart anbefale

Sengekompagniet:-)”
Jens

SONNO BASIC KONTINENTAL 
5- zonet pocket madras Fast 
dess. Monaco Grå.
Inkl. Air Topmadras 75 mm.
Excl. gavl og ben.

NU 5.999.-
SPAR 3.000,-

Str. 120/140 x 200cm

NU 8.999.-
SPAR 3.000,-

Str. 160/180 x 200cm

JENSEN DIPLOMAT BOX 
Jensen® Original zonesystem Sense Pocket 
fjedersystem 12,5 cm blød skulderzone og 
indbygget lændestøtte. Diplomat har et dobbelt 
fjedersystem i den ekstra kraftige underramme. 
3 farver, 3 hårdheder. 160 x 200 cm eller 
180 x 200 cm. Ekskl. ben og og gavl. Vejl.17.396,-

NU 13.998.-
SPAR 3.398,-

DUNLOPILLO PREMIUM PUDER 
UDGÅET MODELLER
Vejl. 799,-

NU 495.-
SPAR 38%

NU 26.995.-
SPAR 8.000.-

SPAR 40% PÅ UDVALGTE UDSTILLINGS-SENGE 

FRA AUPING, TEMPUR, CARPE DIEM OG DUNLOPILLO

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

SPRINGMADRAS 
70/80/85/90x200   Nu Kun 2.499,-
100x200         Nu Kun 2.799,-
120/140x200         Nu Kun 4.499,-
160/180x200         Nu Kun 5.999,- SPAR 

50%

FLEMING SOVESOFA  
Udvendige mål 168 x 88  
eller 148 x 88 cm. 
Sovemål 140 x 200 
eller 120 x 200 cm.
Før: 4.999,-

NU 3.499.-
SPAR: 1.500,-

Rente-  
og gebyrfri  
finansiering
Vælg mellem 10  
el. 20 måneder.

(kan ikke kombineres med  
andre ikke-annoncerede

rabatter)

Byens største special butik 
650 m2 med stort udvalg i Senge og Sovesofaer. Som special butik finder vi sengen der lige passer til dig og dine behov.

ÅBENT
ALLE

SØNDAGE 
KL. 11-16

Auping 
original 
elevationsseng 
ekskl. gavl. 
Vejl. pris 34.995.-

TJAZE 
Vejl. 6.940,- 

NU 4.495.-
SPAR 2.445,-
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I køkkenet slapper jeg rigtigt af

En mandag formiddag i star-
ten af juli er han i gang med at 
slæbe 100 stole ind. Leslie og 

Jette Christensen samt Hotel 
Herløv Kros personale udskif-
ter stolene på værelserne, og 

det er meget karakteristisk 
for det væld af opgaver, der 
skal varetages i en moderne 
hotel-og restaurantvirksom-
hed. Der er altid noget at lave. 

Leslie Christensen, netop 
fyldt 70 år i slutningen af juni, 
kender branchen bedre end 

HELE TIDEN NOGET NYT. Leslie Christensen kom med sin kone Jette til Hotel Herløv Kro i 
januar 1994. Der er masser af planer for fremtiden. Her er han i caféen ud mod gågaden, som 
er seneste tiltag. Foto: Henrik Lüthcke. 

 Af Jørgen Nielsen

...man skal
være stolt af 
sit arbejde...

LESLIE CHRISTENSEN

Også på menuen:

Din bedste ret, når du selv skal 
spise den?
»Det er fisk og lam. Også 
friske asparges. Og det har 
ikke været sommer, hvis ikke 
man har fået jordbær«.  

Når du skal slappe af?
»Så tager vi på vinture. Vi 
har været mange steder. 
I Frankrig,  Sydafrika, men 
også Chile, Argentina og 
Australien«. 

FAKTA

Portræt.  Kroens ejer blev udlært kok i 1966. I 
køkkenet har han det før som nu helt fantastisk. 
Og derude skal man heller ikke sige så meget. 

Herløv Kros Leslie Christensen rundede de 70 år: 

de fleste. Han kom i lære som 
14-årig, ville egentlig være 
elektriker, men lærepladsen 
var taget.

»Men du er da god til at lave 
mad. Hvad med at komme i 
lære som kok«, lød beskeden 
fra hans mor. 

Så Leslie blev kok. Udlært 
fra Terminus i København, 
året var 1966. 

Den store tur i branchen
Drengen fra Frederiksværk 
har prøvet det meste i bran-
chen. Langede de berømte 
rådhuspandekager ud til 
københavnerne, da hoved-
staden fyldte 800 år i 1967 og 
blandt andet bød på et histo-
risk langt morgenbord på 
Strøget. Været på Belle Ter-
rasse, Store Kro e.t.c. og har 
udlært langt over 200 kok-
keelever. Har prøvet økono-
miske op- og nedture, været 
tæt på sit personale og på 
enkeltpersoner i personalet, 
hvor ikke så få personlige 
problemer er blevet løst gen-
nem tiden. 

Siger ikke så meget
Leslie Christensen siger 
egentlig ikke så meget. Og 
hvis han siger noget og måske 
oven i købet med ’store’ bog-
staver, så kan man roligt reg-
ne med, at tingene ikke er i 
orden.

»Hvis der er sjusk med tin-

gene. Ellers er jeg neutral«, 
siger han. 

Den 70-årige kroejer og kok  
kan dybest set ikke forstå, at 
kokke på et tidspunkt blev 
udnævnt til dem, der skulle 
sige allermest i samfundet og  
også udtale sig om alt muligt. 
Når de nu i bund og grund var 
bedst til at lave mad. 

»Der er også nogen, som 
godt vil have, at det skal være 
så hårdt at være kok. Nej, det 
er ikke hårdt. Bare man har 
tingene i orden«, forklarer 
han.

Om morgenen i køkkenet...
Tavshed er dejligt, synes Les-
lie Christensen.

»Jeg elsker også at komme 
om morgenen og begynde at 
arbejde, inden de andre kom-
mer«, bemærker han. 

For det er i køkkenet, at 
livet leves.

»Jeg elsker at lave mad, det 
er også min hobby, så i køk-
kenet slapper jeg af.  Man skal 
være stolt af sit arbejde, og 
det oplever jeg også, at mine 
kokkeelever er. Det er vigtigt 
at have noget at stå op til om 

morgenen«, siger Leslie Chri-
stensen. 

Han har masser af planer 
for Herløv Kro, for visionerne 
går aldrig i stå. Planerne kom-
mer vi tilbage til, når der er 
mere konkret nyt. Foreløbig 
gælder det de 100 stole. De 
skal jo sættes på plads. 
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danbolig Herlev
Herlev Torv 5 E, 2730 Herlev - Tlf. 4447 6060 - herlev@danbolig.dk · www.danbolig.dk

ÅBENT HUS. Søndag d. 09-07
kl. 11.40-12.00.

Søborg Ideel anpart
Helleskrænten 18, 1.
Du mødt af åbne lyse rum. Hvidt elementkøkken med god plads, lys stue
med den skønneste udsigt. Flot børneværelse, forældresoveværelse,
samt badeværelse. Overalt i huset er der lyse plankegulve. I kælderen er
der et eget depotrum, samt 2 fælles rum, samt fælles vaskerum.

Kontant: 2.995.000
Ejerudgift pr. md.: 2.461
Udbetaling: 150.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 13.481/11.362

Bolig m2: 90
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1955
Sag: 260-17KJ670

Grund m2: 953

Energi: E

ÅBENT HUS. Søndag d. 09-07
kl. 11.00-11.20.

Søborg Villa, 1 fam.
Batterivej 27
Velholdt gul murstensvilla! Bryggers og køkken i hvide HTH elementer fra
2014. Stort badeværelse med jacuzzi, dejligt værelse, stor vinkel stue
og god entré. Lys opholdsstue og forældreafdeling med lyst værelse
og eget badeværelse. Oplagt mulighed for 2 ekstra værelser.

Kontant: 3.750.000
Ejerudgift pr. md.: 3.861
Udbetaling: 190.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 16.776/14.139

Bolig m2: 178
Stue/vær: 2/2
Byggeår: 1966/1972
Sag: 260-15KJ483

Grund m2: 837
Udhus m2: 9
Carport m2: 26
Energi: D

ÅBENT HUS. Søndag d. 09-07
kl. 12.30-12.50.

Herlev Villa, 1 fam.
Langdyssen 33
1 plans villa fra 1989. Huset indeholder: Entré, værelse med badeværelse,
rummelig stue, spisekøkken - kan åbnes op. Bryggers med vaskeplads,
samt naturgasfyret. 2 børneværelser, badeværelse med kar i hvide fliser.
Derudover stue, samt endnu et værelse/kontor med gulvvarme.

Kontant: 3.845.000
Ejerudgift pr. md.: 4.145
Udbetaling: 195.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 17.405/14.679

Bolig m2: 151
Stue/vær: 2/3
Byggeår: 1989
Sag: 260-17KJ647

Grund m2: 836
Carport m2: 20

Energi: D

ÅBENT HUS. Søndag d. 09-07
kl. 13.10-13.30.

Herlev Rækkehus
Hjortespringparken 24
Populær bebyggelse! Stueplan: Stor entré, stort værelse, badeværelse med
brus, the køkken, stort disp. rum, samt mindre disp. rum. 1 sal: køkken-al-
rum, 3 værelser samt badeværelse. Fra køkkenet er der udgang til ugenert
have. 2.sal: Lys stue med udgang til terrasse med meget smuk udsigt.

Kontant: 3.777.000
Ejerudgift pr. md.: 5.096
Udbetaling: 190.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 17.159/14.472

Bolig m2: 168
Stue/vær: 2/4
Byggeår: 1971
Sag: 260-16TN551

Grund m2: 194
Kælder m2: 36
Carport m2: 36
Energi: C

ÅBENT HUS. Søndag d. 09-07
kl. 13.40-14.00.

Herlev Villa, 1 fam.
Hjortespringvej 62
Skøn rødstens murermestervilla! Fremstår velholdt, dog må der forventes
renovering. Indeholder: entré, badeværelse med kar, ældre køkken med ud-
gang, vinkel stue og havestue. 1. sal: 2 gode værelser (det ene oprindeligt
2) God højde i kælderen med fyrrum, vaskerum, stort disponibelt rum.

Kontant: 2.699.000
Ejerudgift pr. md.: 2.966
Udbetaling: 135.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 12.145/10.239

Bolig m2: 96
Stue/vær: 2/2
Byggeår: 1956/1988
Sag: 260-16KJ586

Grund m2: 712
Kælder m2: 60
Udhus m2: 14
Garage m2: 13Energi: E

ÅBENT HUS. Søndag d. 09-07
kl. 12.00-12.20.

Herlev Villa, 1 fam.
Langdyssen 70
God familiebolig i dejligt villakvarter. Nyere tag. Entré, pænt køkken - kan
åbnes op! Lys stue med til vestvendt terrasse. I stueplan 3 gode værelser
og brugbart badeværelse. Kælder: nyere pænt badeværelse, stort vaske-
rum, stort hobbyrum med gode muligheder! Garage hertil.

Kontant: 3.388.000
Ejerudgift pr. md.: 3.736
Udbetaling: 170.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 15.173/12.792

Bolig m2: 107
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1967
Sag: 260-16KJ587

Grund m2: 896
Kælder m2: 74
Garage m2: 19
Energi: D

ÅBENT HUS. Søndag d. 09-07
kl. 11.00-11.20.

Herlev Villa, 1 fam.
Borgerdiget 17
Ejendommen er på 195 kvm plus 57 kvm kælder. Du bydes velkommen i
den smukke hall med trappe til 1. sal og kælder. Entre, køkken, badeværel-
se, værelse, spisestue og 3 store stuer. 1. sal med 3 værelser samt badevæ-
relses. Højloftet kælder med bl.a vaskerum og gildestue

Kontant: 3.995.000
Ejerudgift pr. md.: 4.545
Udbetaling: 200.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 18.151/15.309

Bolig m2: 186
Stue/vær: 3/4
Byggeår: 1955/1978
Sag: 260-17HW656

Grund m2: 760
Kælder m2: 57
Udhus m2: 6
Garage m2: 16Energi: E

ÅBENT HUS. Søndag d. 09-07
kl. 11.30-11.50.

Herlev Villa, 1 fam.
Langdyssen 80
En dejlig 1-plans villa med plads til den store familie. Hele 4 soveværelser, 2
badeværelser og 2 gode stuer. Beliggende i attraktivt og børnevenligt villa-
kvarter tæt på skolen Kildegård Øst. Privat forældreafdeling, med sovevæ-
relse, eget badeværelse samt egen stue med terrasse.

Kontant: 3.750.000
Ejerudgift pr. md.: 4.144
Udbetaling: 190.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 16.836/14.197

Bolig m2: 161
Stue/vær: 2/4
Byggeår: 1971
Sag: 260-17KJ644

Grund m2: 923
Udhus m2: 10
Carport m2: 15
Energi: E

VI MANGLER BOLIGER
TIL SALG!

Kontakt danbolig Herlev
for gratis salgsvurdering

på tlf. 4447 6060!
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Herlev - Våbenstedvej 105
Murermester villa
Skulle man som mægler sætte en
nål hvor man helst ville bo som
børnefamilie, er denne adresse
meget tæt på. Beliggende på lille
blind stikvej med charmerende sø
som ”nabo”, cykelsti til skolen.
Samtidig er du i gåafstand til Her-
lev bymidtes indkøb og alle de
omkringliggende fritidstilbud.
Huset fremstår flot for sin alder,
og er perfekt til den store familie,
da kælderen har en højde og et
lys der gør den perfekt til teen-
ager afdeling.

E

Pris 4.495.000
Udb. 225.000
Ejerudg. 4.169
Brt./Nt. 19.993/16.952

Grund 854 m2
Bolig/kld. 127/127 m2
Rum/vær. 6/5
Opf./reno. 1961/1970

Sag 27401340
Kontakt 44570330

ÅBENT HUS
søn. d. 9. juli

kl. 12.00

Herlev - Vingetoften 54
UNIC-119
Beliggende i yderst eftertragtet
område på blind vej udbydes 147
m2 UNIK-119 hus. Denne kæde-
villa er placeret i det skønne Sø-
mosekvarter, hvor der findes fri-
tidsaktiviteter, Lindehøj-skolen,
børneinstitutioner, indkøbsmulig-
heder og grønne oaser der er for-
bundet af cykelstier. Her leger
børnene uden frygt for trafik og
eneste støjgene kommer fra fugle-
ne i haven. Unikt istandsat med
lækkert materialevalg. En sjældent
udbudt perle.

F

Pris 3.995.000
Udb. 200.000
Ejerudg. 3.995
Brt./Nt. 17.796/15.089

Grund 526 m2
Bolig 147 m2
Rum/vær. 5/4
Opf./reno. 1969/2005

Sag 27401312
Kontakt 44570330

ÅBENT HUS
Med tilmelding

søn. d. 9. juli
kl. 11.00

Ballerup - Egebjerg Bygade 85
Indflytningsklart
Nu udbydes indflytningsklart ræk-
kehus på 72 kvm plus 7 kvm.
hems. Her vil du opleve et unikt
fælleskab med hyggelige naboer
og masser af nærmiljø. Samtidig
er der kun 2 min. gang til den
smukke Hareskov, ligesom indkøb
og børneinstitutioner alt sammen
er til stede i bydelen.
Bydelen kaldes "Bo i byen" og
appelere til bymenneskerne som
gerne vil ud hvor der er natur,
skov, dyr og marker, men stadig-
væk være meget tæt på byen.

 C

Pris 2.195.000
Udb. 110.000
Ejerudg. 3.152
Brt./Nt. 9.778/8.188

Grund 93 m2
Bolig 72 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1989

Sag 27401406
Kontakt 44570330

ÅBENT HUS
Med tilmelding

søn. d. 9. juli
kl. 13.00

Poul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE Lidija

Ivanovic
Salgskoordinator

Markus
Wacker
Medejer

Rasmus
Kreilgaard
Medejer

Poul Erik Bech

Jernbane Allé 77
2720 Vanløse
38742280

En del af byens liv
 

Vi støtter:

En del af byens livKobbervej 8
2730 Herlev
44570330
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Har du
boligen?
VILLA
En famillie, søger villa i Herlev
omkring Hjortespring eller nær
Sømosen. Skal være god plads,
hvis ikke så mulighed for at byg-
ge til. Ikke interesserede i hånd-
værkertilbud. Max pris kr. 3, 2.

Kunde ID 9142348
Kontakt Rasmus, EDC
Telefon 58587043

Har du
boligen?
VILLA
Søger villa i Lindehøjkvarteret på
min. 130 m2. Huset skal helst
være i et plan, og indeholde min.
3 soveværelser samt 2 badevæ-
relser. Pris max. kr. 5 mio.

Kunde ID 9123941
Kontakt Rasmus Kreil-

gaardTelefon 58587043

Har du
boligen?
LEJLIGHED
Køber der bor til leje i Vallens-
bæk søger lejlighed i Herlev, og
gerne på min. 55 kvm og med
godt badeværelse. Pris. max. kr.
1, 5 mio.

Kunde ID 9118447
Kontakt Markus Wacker
Telefon 44570330

Har du
boligen?
GRUND/VILLA
Familie fra Rødovre søger
grund/hus til nedrivning eller ny-
ere hus i Herlev. Placeringsmæs-
sigt har det meste interesse, men
prisen på en grund må max. væ-
re 2, 2 mio.

Kunde ID 9098552
Kontakt Rasmus Kreil-

gaardTelefon 58587043

Har du
boligen?
LEJLIGHED
Køber fra Lynge søger 1-2 værel-
ses lejlighed i Herlev med altan
og tæt på S-tog. Pris max. kr. 1, 2
mio.

Kunde ID 9117097
Kontakt Markus Wacker
Telefon 44570330

Herlev - Rørløkken 28
UNIC-119
Beliggende i yderst eftertragtet
område på blind vej udbydes en
af de populære Unik 119 huse.
Denne kædevilla er placeret i det
skønne Sømosekvarter, placeret
tæt ved fritidsaktiviteter, Lindehøj-
skolen, børneinstitutioner, ind-
købsmuligheder og grønne oaser
der alle er forbundet af cykelstier.
Villaen har en fleksibel indretning
med 3 værelser, men trænger
gennemgribende en opdatering
til 2017.

D

Pris 2.995.000
Udb. 150.000
Ejerudg. 3.437
Brt./Nt. 13.280/11.257

Grund 423 m2
Bolig 107 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1968

Sag 27401411
Kontakt 44570330

NYHED

Herlev - Krogestykket 48
Flot træhus
Nu har EDC Herlev fornøjelsen af
at udbyde denne velindrettede
villa beliggende i gåafstand til
vuggestue, børnehave og skole
samt skønne grønne områder. Vil-
laen er et moderne træhus, der
opfylder enhver børnefamilies
krav. Her får man en skøn have
med flere solrige terrasser, stor fli-
sebelagt indkørsel og garage til
bilerne samt gode bus- og togfor-
bindelser – alt sammen kun 20 mi-
nutters kørsel fra Rådhuspladsen.

D

Pris 3.795.000
Udb. 190.000
Ejerudg. 4.075
Brt./Nt. 16.864/14.298

Grund 865 m2
Bolig 144 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 1979

Sag 27401386
Kontakt 44570330

ÅBENT HUS
søn. d. 9. juli

kl. 11.00

Herlev - Meteorvej 39
Til børnefamilien
Nu udbydes denne familievenlige
bolig beliggende i gåafstand til
vuggestue, børnehave, samt sko-
le. Villaen er moderne opbygget
og opfylder alle de krav en mo-
derne børnefamilie måtte have.
Kombiner det med en nem have,
solrig terrasse, stor indkørsel til bi-
lerne, gode busforbindelser, og
20 min. Kørsel fra Rådhuspladsen,
så har du Meteorvej 39. Huset er
perfekt til børnefamilien, som vil
have et overkommeligt hus.

D

Pris 3.295.000
Udb. 165.000
Ejerudg. 3.834
Brt./Nt. 14.659/12.428

Grund 844 m2
Bolig/kld. 102/68 m2
Rum/vær. 4/3
Opf./reno. 1958/1970

Sag 27401424
Kontakt 44570330

ÅBENT HUS
Med tilmelding

søn d. 9. juli
kl. 12.00
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Kig forbi salgspavillonen hver søndag kl. 12-16 og hør meget 
mere om, hvordan du får 40% mere balance.

Kongeskrænten 1, Smørum

www.kongeskraenten.dk

Nu udbydes 66 lavenergi-venlige boliger 
i � ere plan og alle med carport

Lizette C. Byrdal
Ballerup/Smørum

Mail: lcb@nybolig.dk
Tlf: 4461 2520

Kongeskrænten
Bæredygtigt byggeri

ÅBENT HUS 
HVER 

SØNDAG 
KL. 12-16
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Husk din brik når du handler
-den er penge værd...

Du kan også blive medlem af 
ClubHerlev -helt gratis...!

Medlems-tilbud!
Gælder fra tirsdag den 4. juli 2017 til og med mandag den 10. juli 2017.

I disse butikker kan du også samle bonus på dit køb.
For at få bonus skal du visse steder handle for et minimumsbeløb. Visse butikker har en max grænse på bonusstempler 

pr. indkøb og forbehold for andre rabatordninger, for mere information se opslag i de enkelte butikker.

Bliv medlem og få rabat, se mere på www.clubherlev.dk

Denne uges

ClubHerlev 
-lokal handel med rabat...

Bangs Torv Blomster 10 x 100 kr. 50 kr.

Blomsterfeen 10 x 150 kr. 75 kr.

Bruun Din Tøjmand 10 x 300 kr. 250 kr.

Cafe Dig & Mig 10 x 100 kr. 50 kr.

Caféen - Herløv Kro 10 x 100 kr. 100 kr.

Center Blomster 10 x 100 kr. 100 kr.

Farfars Grill & Pizza 10 x 50 kr. 50 kr.

Holmer Guld & Sølv 10 x 250 kr. 200 kr.

Krukkerne 10 x 200 kr. 200 kr.

Min Guldsmed 10 x 200 kr. 200 kr.

Salon Fifi 10 x 200 kr. 200 kr.

Siesta 10 x 300 kr. 250 kr.

Skoringen 10 x 250 kr. 200 kr.

Søkvist El 10 x 200 kr. 100 kr.

Vindruen 10 x 200 kr. 100 kr. 

 10 x rugbrød/        gratis rugbrød 
Michael H. grovbrød            eller grovbrød

Når du har købt for det antal stempler der er oplyst, udløses din bonus 
som kan bruges til dit næste indkøb i samme butik. 
Du skal være medlem i den enkelte butik for at 
benytte dig af bonus-point i butikken. 

Butik Stempler Bonus

D
er

 ta
ge

s 
fo

rb
eh

ol
d 

fo
r t

ry
kf

ej
l

Italienske lækre tomatsaucer
3 varianter. Pr. glas 45,-

12 gl. 100,-
Det er billigt!

Herlev Hovedgade 107

Skopuds
Normalpris 40,-

ClubHerlev pris 30,-

Herlev Bymidte Butikscenter

3 ps java kaffe
100,-

Normalpris pr. pose 40,-

Herlev Hovedgade 70 B

Køb to produkter og 
få ét ekstra gratis

Bangs Torv

frisør
Kosmetolog

fifi

Herlev Bymidte Butikscenter

Forudbestil en 
værtinde-buket og få

25% i rabat

Hjortespringvej 96

BLOMSTERfeen

Brewmaster IPA
Lille fad   20,-
Stor fad   40,-

Herlev Bymidte Butikscenter

Ved bestilling af båre-
buket til min. 500,- 

trykker vi båndet gratis

Frokostplatte
Medlemspris

120,-

1 stk. valgfrit rugbrød

30,-

Bangs Torv

Bælter

÷25%

Herløv Kro · Herlev Torv 9 - 1

Lækkert Luksus 
badehåndklæde  

fra Red / Green. Normal pris 300,-
Club Pris 150,-

Herlev Bymidte Butikscenter

BRUUN
 

 

Pizza Festival 
2 pizza og 2 dåsesodavand efter 

eget valg og 1 stor pommes frites
1 pommes frites sovs.

Normalpris ca. 220,- KUN 170,-

Bangs Torv

 Dagens Buket 

89,- 

Genopladelig 
lampe 

Clubpris 
899,- 

Herlev Torv 26

SØKVIST 
EL-ANLÆG A/S
Aut. el-installatør

3.595,-
SPAR KR. 1.000,-

LE KLINT Gulvlampe model 368
Design: Flemming Agger

Klassisk og tidløs læselampe med 
sortlakeret stel og håndfoldet lampe-

skærm. Vejledende pris kr. 4.595,-

Godt læselys... 
Et af de sjældne tilbud på LE KLINT.

Spar kr. 1.000,- på den klassiske
gulvlampe model 368.

SØKVIST EL-ANLÆG A/S
Aut. el-installatør

Ålekistevej 36 · 38 74 20 26
Gode parkeringsforhold

8 kt & 14 kt 
guldkæder og armbånd

÷15%

Pris fra kr. 498,-  i sølv
Den viste ring er hvidguld m.pink diamant.

Forårs nyheder hos Min Guldsmed.

Pris fra Kr. 900,-
------------

                                  Vores guldsmed har som hyldest
                                 til den evigt arbejdsomme honningbi 
                                 designet et helt særligt smykke.
                                 som er en af grundstenene i økosystemet 
                                 og danner basis for al liv på jorden.

Herlev Hovedgade 113

Guld og 
sølv puds

75,-
Normalpris 90,-

GULD · SØLV · URE
Herlev Torv 19 · 44 94 27 28

www.guldsmed-holmer.dk

HOLMER
Herlev Torv 19

Bangs Torv 
Blomster
Bangs Torv
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Gudstjenester
Søndag d. 9. juli
Lindehøj kl. 11: Andersen
Birkholm kl. 9: Jelstrup

Søndag d. 23. juli
Lindehøj kl. 11: Andersen
Birkholm kl. 9: Jelstrup

Kordegne-kontoret
Tvedvangen 175 
Tlf. 51 36 96 75
kontor@lindehojkirke.dk
Kontortid: Mandag-torsdag
kl. 9-13, fredag kl. 9-12

LINDEHØJ NYT
www.lindehojkirke.dk

SOMMERTID
Fra søndag d. 5. juli og frem 

til og med søndag d. 20. 

august er gudstjenestetiderne 

som vanligt rykket i forhold til 

normalt. Der er gudstjenester kl. 

9 i Birkholm Kirkesal og kl. 

11 i Lindehøj Kirke.

d. 5. juli og frem 

Søndag d. 16. juli
Lindehøj kl. 11: Jelstrup
Birkholm kl. 9: Fogh

Søndag d. 30. juli
Lindehøj kl. 11: Jelstrup
Birkholm kl. 9: Andersen

jøn/Foto: Henrik Lüthcke

KVINDELIG PRÆSIDENT. Hvad ikke lykkedes i USA, er nu en realitet i Herlev Rotary. Til re-
daktionens orientering for første gang. Nemlig at få en kvindelig præsident. Marianne Holst 
Knudsen er nemlig her fra 1. juli præsident for Herlev Rotary, det oplyste den lokale klub i 
sidste uge. Hun afløser dermed Carsten Sørensen på posten. 

PRÆSIDENTSKIFTE I HERLEV ROTARY

Hun var selvstændig frisør, 
men med en lang interesse 
for musik. Året var 1984, da 
Vibe Lauth startede sin kar-
riere på de såkaldte skrå 
brædder. Første step ind i den 
sammenhæng var sommerre-
vyen   i Rørvig på Restaurant 
Pejsegården.

»Den sommer vågnede ’cir-
kushesten’ i mig og jeg har 

sunget og underholdt lige 
siden. Det blev dog kun til 
denne ene sæson i revyens 
tegn, men sangen er fortsat i 
mange forskellige konstella-
tioner«, skriver Vibe Lauth på 
sin hjemmeside. 

Hun er mest kendt for 
Dansktoppen Syng med Rei-
mar og Top Charlie, men fak-
tisk kan hun også optræde 

med Edith Piaf og Marilyn 
Monroe. Og i øvrigt f. eks. hol-
de et musikalsk foredrag om 
Grethe Ingmann. 

Nu gælder det Hjulman-
dens Hus på søndag den 9. 
juli klokken 14 og 15. Og med 
kaffen sat over. 

Vibe Lauth har 
underholdt i 33 år

 Af Jørgen Nielsen

En uge i filmens verden

»Hvad synes I, at den her film 
handler om«, lyder spørgsmå-
let i Teaterbio.

En pige rækker hånden i 
vejret.

»Den handler om fælles-
skaber«, siger hun. 

Og det er præcis, hvad den 
gør. For en 90 sekunder film 
optaget et sted i Midtjylland 
handler nemlig om en pige, 
der hele tiden fryses ud, indtil 
hun ved et busstoppested et 
sted i sin by møder en anden 

pige, der gerne vil lege med 
hende. 

I sidste uge blev der nemlig 
sat fokus på filmens verden. 

Masser af muligheder
Herlev Skolebio stod for som-
merferie-aktiviteten fra man-
dag til fredag. Der blev set ani-
mationsfilm som Snehvide og 
de Syv Små Dværge og Kung 
Fu Panda 3, og så blev der vist 
kortfilm fra Filmcentralen, 
produktioner fra Animations-
skolen i Viborg og i øvrigt et 
besøg fra Lommefilm. En akti-
vitet, som selv giver mulighed 
for at lave film. 

»Vi ville også gerne inspi-

rere til selv at lave film og 
vise, hvad man reelt kan lave 
i Danmark af gode småfilm. 
Generelt ville vi også gerne 
sætte fokus på filmen«, siger 
Lise-Lotte Bjørkholt, der er 
leder af Herlev Skolebio. 

Så der blev både lavet film i 
sidste uge. Og set film. Og rent 
praktisk blev det hele holdt 
sammen af operatør Nader 
Ali. 

FILMHOLDET. Nogle af Her-
levs børn var beskæftiget 
med at lave film og med at 
se film, da Herlev Skolebio 
for første gang arrangerede 
sommerferie-aktivitet i sid-
ste uge. Foto: H. Lüthcke. 

 Af Jørgen Nielsen

...inspirere til
selv at lave film...

HERLEV SKOLEBIO

Sommerferie-aktivitet
Produktion af små kortfilm 
som regel produceret på en 
Ipad.  Som led i Skolebios 
første aktivitet for ferieramte 
skolebørn. 

FAKTA

Sommerferie. Herlev Skolebio kastede sig for 
første gang ind i sommerferie-aktiviteterne.  Så 
blev det set film. Og lavet film i Teaterbio. 

Hjulmandens Hus. Det er noget af en veteran, 
der går på scenen søndag den 9. juli. 

Herlev Bygade 39 · 2730 Herlev · 44 94 10 10 · www.realize.dk

- dit lokale reklamebureau i Herlev...

Ring 44 94 10 10 og hør mere eller se mere på realize.dk...

1.000 stk. A5 foldere ..............................kr. 2.750,-
Pressemeddelelse ...................................kr. 1.750,-
500 stk. salgsmapper ..............................kr. 3.950,-
Hjemmeside ...........................................kr. 7.500,-
100 kunde-emner ......................................kr. 875,-
Alle priser eksl. moms

Vi hjælper f.eks. med:
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Vor kære

Grete Grønbæk
H 13. marts 1930
= 22. juni 2017

Familien

Bisættelsen 
har fundet sted

www.sidste-farvel.dk
Vi har 25 års erfaring og ved, at det er vigtigt med kvalificeret hjælp 

til de efterladte, og sørger for et komplet økonomisk overblik.

Begravelsesforretningen Sjælland ApS
Herlev

Telefon 70 21 66 96
(Træffes hele døgnet alle ugens dage)

 Dødsfald

Herlevs Bedemand
Runddyssen 3a
2730 Herlev

Steen Paludan Michael Holgersen

Kontoret ligger ved Herlev Hospital

            NP-Rostrup.dk
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N.P. Rostrup & Strandvejens Bedemand

Professionel rådgivning med mange års erfaring. 
De kan trygt ringe til os. 

På døgnservice telefon 7020 1092
Runddyssen 3A, 2730 Herlev. Kontoret ligger ved Herlev Hospital

Steen Paludan Michael Holgersen 

Strandvejen 72
2900 Hellerup
np-rostrup.dk

Herlevs Bedemand
Runddyssen 3a
2730 Herlev

Steen Paludan Michael Holgersen

Kontoret ligger ved Herlev Hospital

            NP-Rostrup.dk

Din Bedemand BJ
i Herlev

          • Vil være behjælpelig med alt det praktiske
          • Giver altid en prisindikation inden start 
          • Prisgaranti - ingen overraskelser
          • Vi kan mødes i ro og mag hos dig eller mig

Telefon : 26 82 83 28
Foretag evt. Deres 1. kontakt via hjemmesiden  

Se alle priser på www.dinbedemandbj.dk 
Frederikssundsvej 183 A - 2700 Brønshøj 

Deres lokale bedemandsforretning 
i mere end 90 år i

Herlev, Skovlunde og Ballerup
v/Anette & Niels Andersen

Hovedkontor: Sct. Jacobsvej 4 (overfor Ballerup Kirke)
Forretningstid: 9.00-16.30, lørdag: 9.00-12.30

Døgnvagt: 4497 4848

Begravelse og ligbrænding
ordnes overalt

Vi yder en kvalificeret og personlig hjælp
ved bisættelse og begravelse i et tæt samarbejde 

med de efterladte. Aftaler kan foregå i Deres hjem.

Prisoverslag gives
Vi har afdelinger i

www.ballerup-ligkistemagasin.dk
Medlem af Brancheforeningens  Garantiordning

Ledøje/
Smørum/Måløv

Hvedevej 9
Smørum

4464 4848

Skovlunde/
Herlev

Ravnsletvej 20
Skovlunde

4484 5848

Værløse/
Farum

Kirke Værløsevej 27
Værløse

4448 0506

Det bør det sidste farvel også være  

Livet er  
noget særligt 

Tornerosevej 127,  
2730 Herlev
- i krydset overfor 
hospitalet

39 66 03 81

begravelsedanmark.dk  
Steen 
With

Jan
Flindt

Begravelse Danmark er ejet af to humanitære  
foreninger, som arbejder for en værdig afsked med livet.

3. generation siden 1924 · Lotte & Lars Søgaard

HERLEV
BEGRAVELSESFORRETNING

Mørkhøjvej 139
2860 Søborg
www.begravelse-herlev.dk 

En smuk afsked er et godt minde
Forbrugerrådet TÆNK anbefaler, at pårørende
bruger ISO 9001 certifi cerede bedemænd som 

sikkerhed for kvalifi ceret assistance.

Vi kommer gerne hjem til dig.
Træffes personligt døgnet
rundt på 4494 8501

I stort set hele mit liv har jeg 
været Herlevborger. En lille 
afstikker til Spanien og to år 
i Hvidovre, det er, hvad det 
er blevet til uden for Herlevs 
grænser. Og sådan vil det 
formentlig forblive. Til stor 
undren for mere eller min-
dre hele min omgangskreds. 
For ’Hvorfor pokker vil du bo 
i Herlev?’

Det spørgsmål er jeg blevet 
stillet tusindevis af gange. Og 
hver gang skal jeg begrunde 
og argumentere for mit valg. 
Selv blandt dem, der ken-
der mig godt, får jeg stadig 
et undrende blik og et løftet 
bryn, når jeg fortæller dem, at 
min kæreste og jeg nu søger 
en treværelses lejlighed. I 
Herlev. Og nej, ikke andre 
byer. Kun Herlev. 

For i min generation har 
det nærmest ikke kunne gå 

hurtigt nok med at komme 
ind til centrum af Køben-
havn og slå teltpælene ned i 
en alt for dyr lejlighed, på alt 
for få kvadratmeter. Det er 
som om, at det er et must at 
bo der, hvor ’det hele sker’. Jo 
bevares, der er mange gode 
caféer i København, og når 
vi nærmer os weekenden og 
de sene nattetimer, så har 
byen også en del flere barer 
at byde ind med. Men så har 
Herlev så meget andet. Det 
har charmen, det lokale sam-
menhold og Café Risico – og 
hey, så behøver man jo i vir-
keligheden ikke andre caféer. 
København er kæmpe stort, 
og jeg kan umuligt forestille 
mig, at man kender sin nabo/
opgang/kvarter på samme 
måde, som man gør her i Her-
lev. Og det er noget værd. I 
hvert fald for mig. 

Men Herlev er jo langt væk? 
20 minutter i tog. Det er hvad 
det tager, fra du stiger på 
S-toget, til du er på Hoved-
banegården. Ja endda kun 
18 minutter, hvis du er med 
h-toget. Så er det vist heller 
ikke længere væk. Jeg har haft 
veninder, der har fået det til 
at lyde som en udfordring at 
komme på besøg, trods jeg 
hele mit liv har boet tæt på 
stationen. 

De fleste af os har væsent-
ligt længere til arbejde eller 
studie, så jeg tror på det hand-
ler om tilvænning. Personen, 
der dagligt har ti minutters 
gå-gang til det meste, hun vil 
synes, at turen til Herlev er 
lang. Men jeg, som dagligt har 
en times transport til studiet 

i Roskilde, jeg synes, at turen 
til KBH er piece of cake. For 
jeg er vant til det. Jeg udnyt-
ter tiden med P3 i ørerne, min 
mor i røret eller med at stirre 
ud af vinduet og koble af fra 
hverdagens stress og jag. 

Meget mere end bare en by 
Så stop nu med at være så 
kritisk. Accepter, at ikke alle 
ønsker at bo i indre Køben-
havn, og stop med at stille 
spørgsmålstegn. Jeg er ufor-
stående for, hvorfor så mange 
er uforstående for valget om 
at blive boende i sin hjemby. 
Jeg HAR oplevet at bo i en 
anden by - og endda et andet 
land - så ja, jeg ved godt, hvad 
der er ud over Herlev. 
     Men for mig er Herlev meget 
mere end bare en by. Det er 
her, jeg har familie, svigerfa-
milie og venner inden for en 
afstand af fire kilometer. Det 
er her jeg spiller håndbold, 
træner fitness og har de fleste 
af mine café-besøg. Her jeg 
går i biografen, går ture og gør 
det ugentlige indkøb. 

Herlevborger. Som ung oplever jeg konstant 
min omgangskreds stille spørgsmålstegn til mit 
valg om at bo i Herlev. 

’Hvorfor pokker vil du bo i Herlev?’

...men for mig 
er Herlev meget mere 

end bare en by.... S  MONES SOMMER
en klummerække af Simone Overgaard Aaberg

     Jeg har tilbragt hele min 
barndom i Herlev, og jeg vil 
på samme måde leve mit 
voksenliv her. Det er i Herlev, 
at jeg vil starte min egen lille 
familie, og her jeg ønsker, at 
mine børn skal vokse op – og 

jeg er heldig, at jeg har fun-
det en mand, som deler det 
ønske. 

Mindeord...
Herlev Bladet modtager gerne mindeord 
om afdøde Herlevborgere. Teksten skal 
være redaktionen i hænde senest fredag 
kl. 12.00
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Gudstjenester                                                                                                                                         
Fra d. 3. juli 
til d. 10. juli

Herlev Kirke
Søndag d. 9. juli
Kl. 10.00 ved:
Joakim Hansen

Lindehøj Kirke
Søndag d. 9. juli
Kl. 11.00 ved:
Michael S. Andersen

Birkholm Kirkesal
Søndag d. 9. juli
Kl. 09.00 ved:
Dennis Jelstrup

Præstebro Kirke
Søndag d. 9. juli
Kl. 10.30 ved:
Dorte Ø. Christensen

Mørkhøj Kirke
Søndag d. 9. juli
Kl. 10.30 ved:
Katrine Blinkenberg

Korskirken
Søndag d. 9. juli
Kl. 10.30 ved:
Fælles gudstjeneste i 
Kristuskirken

Vor Frue Kirke
Lørdag d. 8. juli
Kl. 17.00 dansk messe
Søndag d. 9. juli
Kl. 9.30 dansk messe
Kl. 11.30 engelsk messe

Kordegnekontoret, 
Sognehuset, 
Herlev Bygade 38, 2. 
Telf. 44 94 04 32.
Kordegn:
Stella Gaarsdal Larsen
Kontortid: Hverdage 
kl. 9.30 -13, torsdag 
tillige kl. 15.30-18.

Kordegnekontoret, 
Lindehøj kirke, 
Tvedvangen 175. 
Tlf. 51 36 96 75. 
Kordegn: Susanne 
Kjærby
Kontortid: Mandag til 
torsdag kl. 9 -13,  
fredag kl. 9 -12.

Kordegnekontoret, 
Præstebro kirke, 
Tornerosevej 115. 
Telf. 44 91 65 42. 
Kordegn: Kirsten 
Nybye
Kontortid: Mandag 
lukket. Tirs. til ons. 
kl. 9.00-13.00, 
tors. kl. 11.00-18.00 og 
fre. kl. 9.00-12.00

Krogestykket 13 C. 
Kontortid 11-14 
Ikke lørdag.
Telf. 51 85 45 35.

KIRKEGÅRDS
KONTORET

PRÆSTEBRO SOGN

LINDEHØJ SOGN

HERLEV SOGN

Herlev 
stenHuggeri

Udstilling: Hyrdindestien
Værksted: 

Herlev Hovedgade 82-86 
i gården

Telefon: 30 95 55 95

Ældre- og  
pensionistforeninger...

Ældre Sagen
Tirsdag 11. juli - Sommergåtur Bernstoffsparken. Mødested: 
Herlev Station kl. 10. Vi går ad Jægersborg Allé til Bernstorff-
sparken også kaldet hundenes paradis. På vores tur igennem 
parken passerer vi slottet, kavalergården, avlsgården med 
tilhørende haveanlæg.
Fra Gentofte Station tager vi toget tilbage til Herlev. Turen er 
på ca. 4.5 km. Turleder: Annegret Thordal, tlf. 29 41 86 07,
Se andre tilbud på www.aeldresagen.dk/herlev eller hent 
vores nye program på biblioteket

Herlev-Hjortespring  
Pensionistforening 
Herlevs ældste pensionistforening. 
Vi har sommerferie og starter igen onsdag d. 2. august 2017.
 Formand Jette Christophersen, tlf. 50 72 51 74.

Herlev Efterløn- og  
Pensionistklub
FERIE lukket.
VI SØGER NYE MEDLEMMER som gerne vil spille billard.
Vi mødes hver tirsdag kl.12.00. Det koster kr. 50.00 pr. 
kvartal. Hvis det har jeres interesse så ring til Jytte mellem 10 
og 12 på tlf. 28720237. Vi har også mange andre aktiviteter 
såsom fester-kortspil-rafling-bankospil-andre ture.

Anny Klubben
Vi holder ferielukket i juli. Alle vores medlemmer ønskes en 
rigtig god sommer. Formand: Connie Mankov, tlf. 22904682 - 
næstformand: Hans Frahm, tlf. 22346124
 

Herlevhuse Ældreklub
Vi holder ferielukket i juli.

Herlev Visevenner
Efter en hyggelig skovtur i super godt vejr, med alle de 
dejlige visevenner, holder vi nu lidt ferie, men vender stærkt 
tilbage 14. august, med de gode gamle, de søde, de sjove og 
festlige viser og sange. Ønkser du mere info. Ring til formand 
Jytte Amundsen Tlf. 50589634. Vi ønsker alle en rigtig god 
sommer.

Herlev er en dejlig by
Simone skriver sommerens klummer: 

Personalet skal bare se skyg-
gen af hende på Café Risico, 
så går de i gang med at til-
berede en chai latte. For den 
23-årige journalist-studeren-
de fra Roskilde Universitet 
er helt igennem bare Herlev.  
Hun har boet her hele livet, 

SIMONE AF HERLEV. Den 
23-årige klummeskriver og 
journalist-studerende har 
absolut ingen planer om at 
forlade sin by.  Foto: Henrik 
Lüthcke. 

 Af Jørgen Nielsen

...man møder
altid nogen

man kender...

TJEK: 

Simone

1. Det er også Simone:
»Jeg er helt vild med 
Spanien, og jeg har boet i 
Barcelona og Malaga«. 
2. Det bedste jeg ved:
»FCK og chai latte«. 
3. Det værste jeg ved:
»Sorg og negativitet«. 
4. Det skal jeg blive bedre til:
»Ikke at brække mine knog-
ler. Jeg har mange uheld som 
håndboldspiller«. 
5. Mit bedste tøj:
»Til hverdag jeans og en 
pæn men casual T-shirt. Om 
søndagen en FCK-trøje«. 
6. Det ser du mig aldrig i:
»Stiletter. For så falder jeg 
bare og brækker endnu flere 
knogler«. 
7. Tøjet når det går helt vildt 
til: 
»Ifører mig en af mine 
mange kjoler. Jeg har skabet 
fyldt«. 
8. Det skal jeg nå denne som-
mer: 
»At skrive fire klummer«. 

FAKTA

Bysbarn.  Den 23-årige journalist-studerende på 
Roskilde Universitet har haft 2730-postnumme-
ret hele livet. Og hun skal altid forklare, hvorfor 
hun som ung ingen planer har om at flytte. 

Nyt medlem af Handicaprådet
SKIFTEDAG. Da tidligere direktør Ulrich Schmidt-Hansen ikke 
længere er ansat i Herlev Kommune, er der blevet valgt et nyt 
medlem samt stedfortræder til Handicaprådet i stedet for ham. 
Det bliver den nytiltrådte direktør, Mette Riegels. Det vedtog 
kommunalbestyrelsen på seneste møde. Samtidig blev direktør 
Charlotte Wieth-Klitgaard valgt som personlig stedfortræder 
for Mette Riegels i Handicaprådet.                                              ml

det ville være korrekt at skri-
ve, at tilværelselsen engang  
tog en kort tur omkring Hvid-
ovre, og at hun er student fra 
Ørestad Gymnasium. 

Men ellers er og bliver den 
god nok. Simone Overgaard 
Aaberg er grundet af Herlev. 
Hun har studiejob som pæda-
gogmedhjælper på Herlevga-
ard, og har hun ingen inten-
tioner om at flytte et andet 
sted hen. 

Alle forventer det
»Jeg har meget familie i Her-
lev. Min kæreste er fra Herlev. 
Men alle forventer, at man 
som ung flytter til Køben-
havn, og det har jeg ingen 
intentioner om, selvom jeg 
altid skal forsvare det«, siger 
Simone Overgaard Aaberg, 
der havde sin skolegang  på 
Engskolen, nuværende Herlev 
Byskole Engen. 

»Men København er kun 20 
minutter væk med S-toget. 
Skal man til Valby, hvor jeg 
tit kommer, er det kun 10 til 
12 minutter væk. For mig har 
Herlev alt det nødvendige.  
Her er familie og venner, og 
så er Herlev en dejlig by. Man 
møder altid nogen, man ken-
der. Der er ikke en handelstur, 
uden man får sagt ’hej’«, siger 
det inkarnerede bysbarn, der 
er ivrig håndboldspiller i HIH. 

Sportsjournalist eller...
Planen for Simone Overgaard 
Aaberg er ikke alene at blive 
i Herlev. Det er også at blive 
sportsjournalist efter uddan-
nelsen. Eller blive ansat på et 
’dameblad’, som det vist sta-
dig hedder. For eksempel er 
hun trofast læser af Woman. 

»Folk siger, at det er to 
lidt forskellige boldgader«, 
bemærker hun. 

Der kommer fire klummer 
skrevet af Simone Overgaard 
Aaberg i sommerudgaverne 
af Herlev Bladet. Og de kom-
mer til at handle om Her-
lev alle sammen på en eller 
anden måde, lover hun. 

Men også på anden vis 
møder vi vores klummeskri-
ver igen her i spalterne. Hun 
har nemlig også en anden 
side, som ikke er omtalt i det-
te portræt. Med den cliffhan-
ger går vi ud af artiklen. 

Kåring af Årets Herlevit og Årets Sportsprofil 

Herlev Bladet 
- mere end en lokalavis
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Slotsferie med golf og gourmet
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.449,-
Pris uden rejsekode 1.599,-
Pristillæg frem til 30.8.: 200,-

Ankomst søndag til onsdag frem til 20.12.2017.

Hotel und Golf Schloss Krugsdorf i Nordtyskland
Tjek ind på slotshotel med rigtig god restaurant og 18-hul-
lers mesterskabsbane. Her lå engang en ridderborg, som 
senere blev til et adeligt slot – i dag fremstår stedet nyre-
noveret til glæde for gæster med forkærlighed for romantik 
– stedet, hvor golfere og ikke-golfere kan holde ferie sammen.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag i  
 slotsrestauranten
• 3 x greenfee
• Fri brug af drivingrange

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.299,-
Pris uden rejsekode 2.599,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
• 1 velkomstdrink
• Fri entre til badeland
• Stort udendørs friluftsbad
• 10 % rabat på wellness-
 behandlinger

Kurafgift EUR 2,- pr. person pr. døgn.

Luksusliv for store og små
Best Western Plus Hotel am Vitalpark HHHH

i Heilbad Heiligenstadt, Midttyskland
Lige syd for Harzens sagnomspundne bjerglandskaber 
ligger en af Tysklands smukke, gamle barok- og middel-
alderbyer; Heiligenstadt. Byen er også en kendt kurby, og 
traditionen for wellness og forkælelse får I serveret på et 
sølvfad på jeres hotel. Det flotte Hotel am Vitalpark ligger 
i udkanten af byens kurpark, og det har givet plads til ikke 
mindre end 4500 m2 badeland med seks forskellige opvar-
mede bassiner, et stort udendørs friluftsbad, et helt sau-
nalandskab og en eksklusiv wellnessafdeling, hvor selv det 
mest forvænte luksuslegeme må overgive sig. Samtidig er 
nærområdet overstrøet med idylliske bindingsværksbyer 
og borgidyller, som man kun finder dem i det historiske 
Midttyskland og Harzen.

Valgfri ankomst frem til 17.12.2017.
Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-11 år ½ pris.
Opred. fra 12 år kun 2.099,-

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.
Opred. fra 15 år fra 949,-

Ferieidyl på Hotel Amerika
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.099,-
Pris uden rejsekode 1.249,-

Valgfri ankomst frem til 22.12. samt 27.-29.12.2017.

Hotel Amerika HHHH ved Mariager Fjord
Lyse nætter og solrige dage - når det er sommer i Dan-
mark, er det fantastisk at havne her midt i bøgeskoven og 
lige ned til fjord og strand. Her får I højt serviceniveau og 
lækre middage, som har gjort stedet særdeles populært – 
og bor oplagt for udflugter til Jyllands store attraktioner; 
f.eks. Skandinavisk Dyrepark (77 km).

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x køkkenchefens 3-retters
 menu inkl. velkomstdrink
 på ankomstdagen
• Fri Wi-Fi

4 nætter inkl.2 middage 2.099,-

2 nætter fra 999,-4 nætter fra 1.899,-

2 nætter kun 949,-3 nætter kun 1.499,-4 nætter kun 1.949,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-13 år ½ pris.
Opred. fra 14 år: kun 749,-

Gæstebedømmelse 4,5 af 5

Gæstebedømmelse 4,2 af 5

Gæstebedømmelse 4,3 af 5

BESTSELLER

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Husk rejsekode: HERLEVBLADET for at få din specialrabat!Teknisk arrangør:

Åbent alle hverdage kl. 8-17.

Bestil nu på www.happydays.nu
eller ring 70 20 34 48

KØR SELV-FERIE MED

Roskilde 
Festival 2017

Herlev-lejr. Herlev Bladet besøgte ’Camp Eliten’, 
før det blev regnvejr for at høre, hvorfor de for 5. 
år i træk tager på Roskilde Festival.

Roskilde er frihed, fest og 
glæde men frem for alt: 
- en følelse

Det er onsdag formiddag i 
campingområdet på årets 
Roskilde Festival. Spinkle 
solstråler gennemtrænger 
støvskyer fra den tørre vej og 
afslører, at de varslede regn-
byer endnu ikke har bom-
barderet dyrskuepladsen. 
Det har mågerne til gengæld. 
Som jagerfly kredser de over 
de mange telte for at spotte, 
hvor de skal sætte angrebet 
ind i jagten på madrester.

Det kunne for eksem-
pel være i området ’G’, hvor 
Camp Eliten har banket telt-
pløkkerne i jorden. Det har de 
gjort  hvert år i alle de fire år, 
de indtil videre har været på 
Roskilde Festival. 

»Det ligger midt i festivalen 
mellem musikken og resten 
af campingområdet«, forkla-
rer de seks Herlev-piger, der 
udgør lejren. 

Egentlig er de syv, men den 
ene, Laura Løwert Mouritsen, 
har måtte tage hjem for en 
dag, fordi hun skulle til eksa-
men.

Det fedeste, en følelse
Herlev Bladet møder dem i 
deres lejr i færd med at spise 
morgenmad. I dagens anled-
ning er det kold pastaret. Ikke 
alle er stået op, men lidt efter 
lidt titter hoveder frem fra de 
to store telte, som omgiver 
fællesområdet i lejren. Der 

er også et tredje noget min-
dre telt. Det er ifølge pigerne 
’Harald’, og det bliver brugt til 
opmagasinering.

Faktisk har pigerne været 
oppe tidligere, fordi de har en 
regel om at mødes klokken 
10 til ’dagens trend’. En leg, 
der går på omgang, hvor man 
skal finde på en sjov aktivitet, 
som hele lejren kan deltage i. 

Denne dag blev der spillet 
’vand eller vodka’. En sindrigt 
spil, hvor man drikker shots 
og kan risikere, at det er vod-
ka i stedet for vand - alt efter 
hvordan man ser på det selv-
følgelig. Men for de fleste er 
Roskilde Festival også noget 
med alkohol og så en  helt 
masse andet.

»Roskilde er det fedeste. 
Det er en følelse, og det er 
som om, man bliver transfor-
meret på vej herned og kom-
mer i en slags zen mode«, for-
klarer Alberte Mira på 22 år. 

Hun var en af dem fra lej-
ren, som kom allerede tors-
dag for at ligge i kø, så de 

ØLBOWLING. Pigerne har konstrueret en bold med snor i, så den hele tiden er inde for række-
vidde. Her er det Alberte Mira, der skal til at kaste. Fotos: Kenneth Kjæp

...det er en 
følelse, og det er 

som om, man bliver 
transformeret på vej 

herned...
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AFLEVER VED BESTILLING 
/ E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE! 

AFLEVER VED BESTILLING 
/ E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE! 
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AFLEVER VED BESTILLING

AFLEVER VED BESTILLING

PRIS PÅ
À LA CARTE

TILBUDDET GÆLDER 

LØR, SØN, MAN & TIR

FRA KL. 16.00 - 22.00

NYHED!

NYH

TILBUDDET PÅ TO ENS 

COCKTAILS GÆLDER

EFTER KL 20.00  

TILBUDDET PÅ TO ENS 

COCKTAILS GÆLDER

HERLEV TLF: 4491 4520
GLOSTRUP TLF: 4343 0390 
CITY 2 TAASTRUP TLF: 4399 0086

Gælder t.o.m. d. 31.07.2017
Alle ugens dage fra kl. 10.00

AFTEN 
EVENING BUFFET|

BESTIL 2 X

BETAL: KUN FOR 1!
(gælder ikke for børn)

Gælder t.o.m. d. 31.07.2017
Alle ugens dage fra kl. 10.00

BRUNCH 
FROKOST BUFFET|

BESTIL 2 X

BETAL: KUN FOR 1!
(gælder ikke for børn)

Børnebu�et
 T.o.m. 10 år

  59,-

Frokostbu�et
Fra kl. 10.00

  79,-
Aftenbu�et

Fra kl. 16.00

  99,- UDPLUK FRA MENUKORTET
           (VED BRUG AF KUPON)

CAFÉ A burger                   39      44
Wok m. kylling                            39         44
Cæsar salat                                  34         39
Hakkebøf                                    39         44

AFTENFROKOST

50

50

50

5050

50

50

50

HALV PRIS
CAFÉ A HAR FÅET NYT MENUKORT!

PÅ AL MAD VED BRUG AF KUPON PÅ AL MAD VED BRUG AF KUPON 

CAFÉ A · BIG SHOPPING CENTER · HERLEV HOVEDGADE 17 · 2730 HERLEV · TLF. 4491 0515

Hakkebøf                                    39         44
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HALV PRIS
KLIP VÆRDIKUPONEN UD OG MEDBRING! / E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

GÆLDER TIL OG MED 31.05.2017 - UNDTAGEN DESSERTER, DRIKKERVARER & TAKEAWAY

SKAL FREMVISES VED BESTILLING OG KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD

VÆ
RD

IKU
PO

N VÆRDIKUPON

GÆ
LDE

R O
P T

IL 4
 PE

RSO
NE

R GÆLDER IKKE PÅ TAKE AWAY

KLIP VÆRDIKUPONEN UD OG MEDBRING! / E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

T.O.M. 31.05.2017. RABATTEN GÆLDER AL MAD - IKKE DESSERTER OG TILBEHØR.

SKAL FREMVISES VED BESTILLING OG KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD
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½ PRIS
KLIP VÆRDIKUPONEN UD OG MEDBRING! / E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

T.O.M. 31.05.2017. RABATTEN GÆLDER AL MAD - IKKE DESSERTER OG TILBEHØR.

SKAL FREMVISES VED BESTILLING OG KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD
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KLIP VÆRDIKUPONEN UD OG MEDBRING! / E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

SKAL FREMVISES VED BESTILLING OG KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD
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½ PRIS PÅ MAD
T.O.M. 31.05.2017         GÆLDER IKKE DESSERTER OG TILBEHØR.
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½ PRIS
KLIP VÆRDIKUPONEN UD OG MEDBRING! / E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

T.O.M. 31.05.2017. RABATTEN GÆLDER AL MAD - IKKE DESSERTER OG TILBEHØR.

SKAL FREMVISES VED BESTILLING OG KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD
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KLIP VÆRDIKUPONEN UD OG MEDBRING! / E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

SKAL FREMVISES VED BESTILLING OG KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD

VÆ
RD

IKU
PO

N VÆRDIKUPON

½ PRIS PÅ MAD
T.O.M. 31.07.2017            GÆLDER IKKE DESSERTER, DRIKKEVARER OG TILBEHØR.

PIGERNES GODE RÅD

Til nye festivalgængere:

·  Ta’ afsted med en, der har 
været på festival før.

·  Køb stormpløkker og  
presenninger.

·  Tænk altid på, hvad der kan 
gå galt.

·  Man skal kunne tage vare 
på sig selv.

   FAKTA

PIGERNE. I Camp Eliten. Fra venstre: Simone Karbech Mouritsen (i den stol, de kalder ’skam-
mekrogen’), Simone Leire, Joanna Lagermand, Amanda Skourup, Alberte Mira og Nanna 
Klein. 

kunne få en god plads. Selve 
campingpladsen åbner nem-
lig først lørdag, og når det 
sker, gælder det om at kom-
me først ind på pladsen for 
at finde det helt rigtige sted 
til ens lejr. Og det kan godt gå 
hårdt for sig, tilføjer hun.

Hjælper hinanden
Men ellers er Roskilde Festi-
val altid proppet med glade 
mennesker, påpeger pigerne 
og fortæller om den særlige 
’orange feeling’, som festi-
valarrangørerne selv kalder 
det.

»Det er simpelthen en del 
af festivalen, at folk skal være 
venlige mod hinanden«, for-
klarer Simone Leire på 23 år.

Joanna Lagermand, som er 
21 år, uddyber:

»Det er nærmest sådan, at 
hvis man ikke går og griner, 
så  spørger folk, om man er 
sur eller ked af det, og så får 
man en krammer«, fortæller 
hun.

Hun tilføjer, at folk også 
er rigtig hjælpsomme. For 
eksempel hvis man skal have 
båret noget over den gangbro, 
som krydser jernbanelinjen 
fra Roskilde og adskiller øst, 
hvor pigerne camperer, fra 
vestpladsen.

»Nogen gange, når man 
har brug for hjælp, spiller 
man også lidt på det«, smiler 
Simone Karbech Mouritsen, 
der er 21 år.

Ret trygge
I det hele taget kan hun godt 
li’ den åbenhed og mangfol-
dighed, der er på Nordens 
største festival med over 
130.000 deltagere i alt.

»Folk er ikke så reservere-
de. Det virker som om, at alt 
er tilladt«, siger hun.

Alberte Mira er enig.
»Man er fri. Du spiser, når 

det passer dig, du sover, når 
det passer dig. Og du gør, 
hvad du har lyst til«, under-
streger hun.

Nana Klein på 23 år tager 
over:

»Jeg har for eksempel sådan 
en ananasformet taske, som 
jeg aldrig ville gå med nor-
malt, men det kan jeg her«, 
griner hun.

Pigerne snakker også om, 
at de på trods af Roskilde 
Festivalens størrelse a la en 

større dansk by egentlig føler 
sig ret trygge her. Også selv-
om de allerede har fået stjålet 
noget øl og har måtte smide 
en sovende fuld ung mand 
ud af deres telt. Sådan er det 
bare på Roskilde, lyder det 
fra dem. Og det ved man, når 
man som dem er på sit femte 
år.

»Folk er her, fordi Roskilde 
er for nice, de er glade, og jeg 
tror, man på en eller anden 
underlig måde har en gen-
sidig respekt for hinanden«, 
overvejer Alberte Mira, der 
også føler sig ’hjemme’, fordi 
mange af hendes venner er 
med på festivalen.

Ikke mindst hendes med-
campister, som hun efter 
gymnasiet ikke får set lige så 
tit som før.

»Roskilde er også en lejlig-
hed til at mødes og se hinan-
den«, pointerer Nanna Klein, 
der egentlig ikke går mest på 
i musikken.

»Den er bare en ekstra 
bonus«, lyder det, men det er 
ikke alle, der enige i det.

Det er de til gengæld i, at 
Roskilde Festival ikke er for 
curlingforældre og børn.

Et fænomen, som på det 
seneste har trukket en del 
overskrifter.

Curling-forældre
»Så er man bare ikke gammel 
nok«, understreger Alberte 
Mira om de unge, som råber 
efter hjælp fra deres forældre.

Der er også mange unge i 
år, og de er sikkert ikke klar 
over, hvad Roskilde Festi-
val egentlig er, lyder det fra 
pigerne.

»Jeg kan bare ikke forstå, at 

det kan komme bag på for-
ældrene«, fortsætter Alberte 
Mira, der erkender, at Ros-
kilde kan virke voldsomt set 
udefra.

»Men så må forældrene 
sætte sig ind i det først«, sup-
plerer Nanna Klein.

Pigerne griner lidt efter 
snakken om årets curling-
fænomen.

»Jeg kan mærke, vi er blevet 
gamle«, lyder det opsumme-
rende fra Nanna Klein, der 
heller ikke bryder sig om høje 
bastrommer fra nabolejren, 
når hun skal sove. 

Også toiletterne kan være 
en udfordring efter et par 
dages brug.

»Du skal finde 10 toiletter 
med lort på brættet, før du 
finder et rent«, lyder tommel-
fingerreglen fra Alberte Mira.

Joanna Lagermand tilføjer:
»Eller tage et toilet uden 

lås. Det tør folk ikke at bru-
ge«, siger hun.

Pigerne har efterhånden 
lært en del tricks i forhold til 
at gebærde sig på festivalma-
nér, og det er vel også derfor, 
at de efterhånden føler sig 
hjemme. Lige der i kludetæp-

pet af brogede mennesker, 
der slipper tøjlerne til evig 
fest og basgange, der aldrig 
sover. Bunker af skrald, der 
hober sig op under skarp 
bevogtning af måger. Og duf-
te af gammel alkohol og frisk 
sprut blandet med tobak, 
fjollet eller ej, der skærper 
sanserne og sløver sindet 
og giver den der ’organge 
feeling’, som de alle taler om.

...du skal finde 
10 toiletter med lort 
på brættet, før du 

finder et rent...

INDENFOR. Pigernes store telt. Bemærk de høje luftmadras-
ser, som dels er gode at ligge på og dels er gode, hvis der 
kommer vand i bunden af teltet

 Af Kenneth Kjæp Larsen
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Under rubrikken læser til læser 
optages private læser-til-læser 
annoncer. Annoncer med er-
hvervs- eller foreningsmæssig-
karakter optages ikke. Skriv den 
ønskede tekst - maks 25 ord. 
Vedlæg 50 kr. og send den i en 
kuvert mrk. læser til læser til 

Herlev Bladet, Herlev Bygade 39, 
2730 Herlev. Sidste frist for mod-
tagelse af annoncer er torsdag kl. 
17.00. 

ØNSKES KONTAKT TIL BIL-
LETMÆRKE, SKRIV BREV OG 
MÆRK KUVERTEN MED BIL-

LETMÆRKENR. OG AFLEVER 
ELLER SEND DET TIL HERLEV 
BLADET, SÅ VIDERESENDER VI 
BREVET SAMME DAG TIL AN-
NONCØREN.

 Bolig   Job søges  
 Købes   Personlige
 Efterlysning   Job tilbydes  
 Sælges  Diverse

Dit navn: 

Dit telefonnummer:

Annoncetekst:
Jeg ønsker følgende tekst 
optaget i Fra Læser til 
Læser under rubriken:

25 ord for 50 kr. · Billetmærke kr. 30,-

Herlev Bygade 39, 2730 Herlev

Fra læser 
   til læser

køb, salg og bytte · 25 ord for 50 kr.
DIVERSE
NYE VEJE - aktive herlevbor-
gere. Besøg Hobbygården! Ke-
ramik, stenslibning, snedkeri, 
strik, syning, 3D-kort, tegning/
maling, musik, IT-værksted, 
petanque, hyggeligt samvær. 
Aktivitetsstedet drives af frivil-
lige. Åbent mandag til fredag  
kl. 9-16.
Klausdalsbrovej 336,
Tlf. 20 30 64 92
www.nyevejeherlev.dk.

BOLIG
Til leje
Garage/opbevaringsrum til leje 
på Vindebyvej. Stueplan - nem 
adgang.
Henv. på mail:
ove.schlager@gmail.com

JOB
Havehjælp tilbydes
Grundig, pålidelig. Billigt.
Henv. tlf. 29668103
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Her er Bornholms
bedste buschauffør

...en anden side af Herlev

Tilføjelse.   Her er bil-
ledet til klummen for 
et par uger siden.

Må vi ikke have lov til at præ-
sentere Brian Kofoed, som 

kører bus på Bornholm for 
trafikselskabet BAT. Brian var 
i avisen i den journalistiske 
klumme ’Livet - Lykken og 
Leverpostejen’ for et par uger 
tilbage.  Han gjorde nemlig 
indtryk på grund af sin viden 

Event. Lørdag den 26. 
august kan man møde 
Spinners on Tour. 
Den lille gadget Fidget Spin-
ner er gået hen og er blevet 
sommerens nye dille og fæno-
men. Med det lille legetøj kan 
man lave forskellige tricks og 
faktisk er det også et middel 
til at øge koncentrationen. 
Nogle har ligefrem kaldt det 
for en moderne fortolkning af 
stressbolden. 

Men nu er Spinners on 
Tour klar med en landsdæk-
kende konkurrence om de 
mest spektakulære tricks, og 
det kan man opleve i Herlev 
Bymidte Butikscenter lørdag 
den 26. august, hvor der er 
to aldersklasser. 7 til 10 år og 
11 til 16 år. YouTuber Matias 
Moslund kigger forbi i den 
sammenhæng sammen med 
en konferencier. 

Sommerdille kommer 
til Bymidtecentret

 Af Jørgen Nielsen

Koncert.  De kendte 
sælger godt lokalt.

Lokale koncerter gik ind i 
en slags ny æra i marts i år, 
da popbandet Michael Lea-
rns To Rock gæstede Teater-

Fuldt hus til Sebastian

KOMMER IGEN. Sebastian på Klauzdal tilbage i 2004. Nu kom-
mer han igen i udgave to af konceptet ’koncert med kendte i 
Teaterbio’. Koncerten er udsolgt.  Arkivfoto: Henrik Lüthcke.  Af Jørgen Nielsen

om Bornholm og fordi han 
øste af klog livserfaring. Og 
så fordi, at han jo bare blev 
betalt for at køre bussen, men 
ydede så meget mere. Faktisk 
lærte skribenten her mere af 
Brian Kofoed end af diverse 
prominente personer under 
Folkemødet i Allinge.

Det var jo ikke meningen
Intentionen var jo ikke at 
skrive om Brian Kofoed. Det 
blev først aktuelt, da det kom 
på tale at skrive en klumme. 
Men vores gode bornholmske 
buschauffør erfarede, at han 
var i Herlev Bladet og ringe-
de. Vi aftalte, at et udklip af 
artiklen blev sendt til ham. 
Og at han sendte et foto af 
sig selv. Så her er han, Brian 
Kofoed. Vi udnævner ham til 
’Bornholms bedste buschauf-
før’ på grund af en helt særlig 
oplevelse som passager. Den 
udsendte traf Brian i BAT-linje 
7 fra først Dueodde mod Røn-
ne og senere på samme linje 
fra Rønne Havn via Hasle og 
Hammershus til Allinge.

                                      jøn/Privatfoto 

bio. I et samarbejde mellem 
netop Teaterbio og spilleste-
det Klauzdal.  Her blev der 
udsolgt relativ hurtigt. 

Udsolgt er der så også nu 
til koncerten med den store 
danske trubadur Knud Tor-
ben Grabow Christensen bed-
re kendt som Sebastian. Det 
oplyser Jens Strøm, leder af 
Klauzdal.  Musikeren og kom-
ponisten begyndte sin kar-
riere i slutningen af 60’erne, 
nu er han blevet 67 år. Det 
er søndag den 17. september 
klokken 20, at Sebastian er i 
Teaterbio. Publikum med bil-
let har så mulighed for at se 
og høre 2017-udgaven af ham.

Flere af de kendte
Men konceptet ’koncerter 
med de kendte’ fortsætter 
senere i efteråret i Teater-
bio. Torsdag den 12. oktober 
klokken 20 kommer poprock-
duoen Sko/Torp bestående 
af sangeren Søren Sko og  
guitaristen Palle Torp. Lyden 
fra 90’erne, hvor duoen var 
enormt store på musiksce-
nen, har holdt en længere 
pause. Men er så nu klar igen. 
Også her en mulighed for at 
tjekke 2017-versionen. Her er  
stadig billetter. 

Herlev i billeder 
– det finder du 
på Herlev Bladets 
Instagram profil



Herlev Bladet · Onsdag den 5. juli 2017 SOMMERUDGAVE · 25

Følg med i Herlev – tilmeld dig vores nyhedsbreve på herlev.dk/nyhedsbreve

Herlev Bygade 90, 2730 Herlev
Telefon 44 52 70 00 · Telefax 44 92 13 22
www.herlev.dk · herlev@herlev.dk

Åbningstid: 
Mandag 9.00-14.00 · Tirsdag 8.00-14.00 · Onsdag lukket 
Torsdag 9.00-15.00 og 15.30-17.00* · Fredag 9.00-14.00
*Borgerservice har åbent til kl. 18.00

Herlev Bibliotek: post@herlevbibliotek.dk
Biblioteket Kilden: kilden@herlevbibliotek.dk    

Sommerens åbningstider:

Herlev Bibliotek
Lukket søndage i skolesommerferien
Fra 25. juni – 13. august
(begge dage inkl.)

Biblioteket Kilden
Lukket hele juli måned

Herlev Lokalarkiv
Lukket fra 27. juni – 31. juli
(begge dage inkl.)

Kagsåparkens Regnvands-
projekt i fornyet VVM-høring 
fra 20. juni til 15. august 2017  
Gladsaxe og Herlev kommuner sender den samlede VVM-
redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet) for Kagsåparkens 
regnvandsprojekt i fornyet høring, da der har vist sig at være visse 
betydelige regnefejl i afsnittet om trafik i den redegørelse, som 
har været i offentlig høring fra 20. januar til 28. marts 2017. 
Regnefejlene påvirker enkelte af redegørelsens delkonklusioner, 
men den samlede vurdering af projektet er fortsat uændret. 
Gladsaxe og Herlev kommuner har på grund af regnefejlene 
besluttet at revidere trafikafsnittet og sende den samlede VVM-
redegørelse i fornyet høring i sin helhed.

Gladsaxe og Herlev kommuner arbejder sammen med for-
syningsselskaberne HOFOR og Nordvand om at forbedre afløbs-
forholdene omkring Kagsåparken. Regnvandsprojektet vil både 
kunne opfylde det statslige krav om at forbedre vandkvaliteten 
i Kagsåen og samtidig håndtere store mængder regnvand i 
forbindelse med skybrudssituationer. VVM-redegørelsen er 
udarbejdet som en væsentlig del af projektet. Læs mere på 
nordvand.dk/klimatilpasning/kagsaa

Få flere oplysninger på herlev.dk eller ved henvendelse til Center 
for Teknik og Miljø på telefon 44 52 64 30 eller på e-mail til 
tm@herlev.dk

Træn (gratis) med 
Motion Plus  
Kæmper du med for mange kilo og vil i bedre form? Har du brug 
for mere overskud i din hverdag og er klar til at gøre en indsats 
for det? Motion Plus er noget for dig, hvis du kan svare ja. 
Motion Plus tilbyder holdtræning til overvægtige med et BMI 
over 30, der ønsker hjælp til træning og livsstilændringer.

Vi starter nyt hold op medio august, som kører frem til medio 
december 2017. Der er træning to gange om ugen: tirsdag og 
torsdag kl. 07.20 – 09.00. Du kommer til at træne sammen med 
andre i samme situation som dig. Vi træner med et smil på læben 
og et godt humør. 

Kontakt din læge for at blive henvist til Motion Plus. Derefter 
inviteres du til en visiterende samtale i Sundhedsfremme under 
Herlev Kommune. Her vurderes det, om tilbuddet er velegnet for 
dig, eller om du skal have anden motionsvejledning. 

Vi glæder os til at møde dig.  

Hygge. Så er der en 
vinder, og en ny om-
gang Herlev Kryds.

Denne uges heldige kryds-
ordsgeni er:

Bodil Kjær
Ottingvej 39 st.th.
2860 Søborg

Bodil, du får lakrids med 
posten, god fornøjelse.

Det eneste, du skal gøre for at 
vinde i denne uge er at sende 
det rigtige svar til: konkur-
rence@herlevbladet.dk, hvor 
du skriver ’krydsord’ i em-

nefeltet. Eller sende et godt 
gammeldags brev til Herlev 
Bladet, Herlev Bygade 39, 
2730 Herlev - mrk. Krydsord.

Alt det skal du gøre, så vi 
senest har dit svar på fredag 
kl. 10.

God fornøjelse. 

Lakrids til vinderen

 Af Mette Lyhne
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Herlev Gymnasiums sanger 
og skuespiller Julie ______ 
med sin røde hue. 

Livsrum. Et af syv 
landsdækkende 
rådgivnings- og 
genoptrænings-
centre for _____-
patienter skal 
ligge i
Herlev.
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Job

Bekendtgørelser

M. Marcussen  . . . . . . . . .10.07 - 28.07 begge dage incl.
J. Drejer . . . . . . . . . . . . . .24.07 - 11.08 begge dage incl.
Vagner . . . . . . . . . . . . . . .03.07 - 21.07 begge dage incl.
P. Von Scholten  . . . . . . . .26.06 - 14.07 begge dage incl.
L. Schriver . . . . . . . . . . . .17.07 - 04.08 begge dage incl.
M. Borch og D. Boye . . . .17.07 - 04.08 begge dage incl.
K. Køber . . . . . . . . . . . . . .17.07 - 04.08 begge dage incl.
Klaus Petersen . . . . . . . . .24.07 - 11.08 begge dage incl.

Herlev lægernes 
Sommerferie 2017

Herlev Bygade 39 • 2730 Herlev
Telefon: 44 94 10 10 · Telefax: 44 94 13 63
www.herlevbladet.dk · e-mail: herlevbladet@herlevbladet.dk

Administration:

STEFFEN GLAAS, adm. direktør
og ansvarshavende
steffen@herlevbladet.dk
Mobil: 26 23 84 69

 

ANETTE BJERREHUS 
anette@herlevbladet.dk
Mobil: 71 70 05 22

Bladhuset er åbent: 
mandag-onsdag kl. 10-16, 
torsdag kl. 10-17, 
fredag kl. 10-16 

Deadline for annoncer er: 
Korrekturannoncer og større 
annoncer torsdag kl. 12.00, 
mindre tekst-annoncer 
fredag kl. 12.00.

Redaktionel deadline, 
læserbreve m.v mandag kl. 9.00 til
debat@herlevbladet.dk

Tryk:
Dansk Avis Tryk, Glostrup

Oplag:
26.400 eksemplarer 
ifølge Dansk Oplagskontrol

Udgiver:
Fonden Herlev Bladet

Distribution: Postnord
Herlev Bladet er medlem af 
De Storkøbenhavnske Lokalaviser, 
Danske Medier samt De Lokale 
Ugeaviser.

Bladet påtager sig intet ansvar som 
følge af evt. trykfejl i annoncer og 
tekst.

Erhvervsmæssig affotografering eller 
gengivelse af bladets tekst og 
annoncer er ikke tilladt.

Jvf. regler for god presseskik bringer 
Herlev Bladet her en klagevejledning:
Ønsker du at klage over indhold i 
Herlev Bladet, kan det ske til redaktør 
Mette Lyhne, mette@herlevbladet.
dk eller ved henvendelse til Presse-
nævnet.Redaktion:

METTE LYHNE, redaktør 
mette@herlevbladet.dk
Mobil: 29 93 17 09

JØRGEN NIELSEN, journalist
jorgen@herlevbladet.dk
Mobil: 25 73 31 64

KENNETH KJÆP LARSEN, journalist
kenneth@herlevbladet.dk
Mobil: 27 20 16 04

HENRIK LÜTHCKE, pressefotograf
henrik@herlevbladet.dk
Mobil: 30 31 07 77

Annoncer og produktion:

LARS KRONBORG, salgskonsulent
lars@herlevbladet.dk
Mobil: 23 80 06 37

JESPER RØGILDS, salgskonsulent
jesper@herlevbladet.dk
Mobil: 29 43 79 97

MICHAEL FRYDENSBJERG, salgskonsulent
michael@herlevbladet.dk
Mobil: 25 73 31 63

KENNY KIRKETERP, produktionsleder
kenny@herlevbladet.dk
Mobil: 22 89 46 64

BRITT PETERSEN, mediegraf iker
britt.p@herlevbladet.dk
Mobil: 22 44 14 63

ULLA KJÆR, graf iker
ulla@herlevbladet.dk
Mobil: 27 24 58 89

Herlev Bygade 41 · 44 94 30 30 · www.herlev-fysioterapi.dk

Alsidig sekretær/receptionist/administration 
søges til FysioDanmark Herlev (ca. 25 timer)
Vi er en fysioterapi klinik i rivende udvikling. Vi har et godt og hyggeligt arbejds-
miljø, har travlt og beskæftiger 16 medarbejdere. Vi har hårdt brug for endnu en 
alsidig og engageret blæksprutte, som med godt humør kan hjælpe os med at holde 
fast i vores gode udvikling og være med til at sikre, at vi til enhver tid er den fore-
trukne fysioterapiklinik i området.

Jobbet                                  
Du bliver en del af vores erfarne sekretær-team på to personer som svarer telefoner 
og booker konsultationer til vores patienter. Vores travle reception er klinikkens 
hjerte, det er vigtigt at du kan bevare roen, har en naturlig tilgang til alle menne-
sker, let til smil og en evne til at få patienterne til at føle sig velkomne. Læs mere om 
klinikken på vores webside: www.herlev-fysioterapi.dk

Primære arbejdsopgaver
• Modtage patienter
• Booke tider/optimere behandlerkalendere
• Svare indgående opkald
• Tage imod betalinger
• Afstemme bank
• Lettere bogholderi
• Kontakt til leverandør og bestilling af forbrugsartikler
• Div. sekretær opgaver

Arbejdstiden er mellem 8.00 og 16.00 (fredag til 15). I teamet planlægger i selv 
jeres arbejdstider.

Den ideelle kandidat
• Har erfaring med regnskab/administration
•  Har en høj stress tærskel, bevarer roen i pressede situationer og har god humor/ 

let til smil
• Kan have flere bolde i luften og bevare overblikket
• Er struktureret
• Er venlig, imødekommende, præsentabel og serviceminded
• Har gerne erfaring med (lønsystem)

Arbejdstid: ca. 25 timer ugentligt. I perioder kan der være behov for ekstra timer.
Tiltrædelse: Snarest muligt.
Ansøgningsfrist: Den 17. juli 2017
E-mail ansøgning sendes til: nicklas@fysdk-herlev.dk

  Fonden 
Herlev Bladet
  - støtter lokalsam-
fundet. Læs mere på
 www.herlevbladet.dk

Det Skarpe Hjørne

Tillykke min skat med det fl otte 4-tal i sidste fag. Du fi k lige 
slæbt dig igennem og bestod studentereksamen, og vi er bare 
så stolte. Vi ved godt, at du måske ikke ligefrem knoklede i 
gymnasietiden, men lige i den sidste fase tog du dig sammen 
og fi k eksamen i hus.  Vi har ikke indtryk af, at du er inviteret 
til så mange fester, men du skal vide, at vi er stolte over dig 
alligevel. En dag bliver du sikkert til noget.
 
Mor & Far

DET SÅ DU IKKE PÅ FACEBOOOK I FORRIGE UGE

Tove Hansen har tjekket ind her: 
Herlev Gymnasium

...
en

 a
n

de
n

 s
id

e 
af

 H
er

le
v



Herlev Bladet · Onsdag den 5. juli 2017 SOMMERUDGAVE · 27

ADVOKAT 
HERLEV
Testamente 

Dødsbobehandling
Skilsmisse
Boligkøb

Aftal gratis møde

33 11 11 50
HOLm & PARTnERE

Herlev Torv 1

ALT I  
EL-ARBEJDE
Aut. el-installatør

ApS

43 43 34 34

• Alt el-arbejde • 

www.frandsen-el.dk 
info@frandsen-el.dk

- en underafdeling 
af Frandsen-El A/S

Bliv medlem af:
www.herlevgrundejerforening.dk

...det betaler sig!

www.denkreativegartner.dk
Gl. Klausdalsbrovej 569, 2730 Herlev

20 83 55 00 
mail: den.kreative.gartner@post.tele.dk

Japanske haver
Flisebelægning
  Vand i haven
   Beskæring
     Vedligeholdelse
                   Havebassiner
   Levering af grus og jord

Den Kreative Gartner
Anlægsgartner Carsten Trænk ApS

Medl. af Landsforeningen
Danske Anlægsgartnere

Henry Krogh og
Gunnar Søndergaard

Ledøjetoften 49  44 97 05 10

GULD · SØLV · URE
Herlev Torv 19 · 44 94 27 28

www.guldsmed-holmer.dk

HOLMER

GULD · SØLV · URE
Herlev Torv 19 · 44 94 27 28

www.guldsmed-holmer.dk

HOLMER

Eget værksted

Hele byens maler
31 26 46 05

Tømrer/Snedkerfirma
CLAUS HOLMER

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde udføres.

Døre og vinduer.
Reparationer & 

Forsikringsskader
Ejendomsvedligeholdelse

Affugtning af vandskader
���HASTEOPGAVER���

44 84 30 24

www.clausholmer.dk

ALT TØMRER- OG 
SNEDKERARBEJDE UDFØRES

HMJ Byg Aps
Gavlbakken 13

2730 Herlev
Tlf: 44 84 80 80

Mobil: 20 20 64 46
Fax: 44 84 80 88

e-mail: hmj@hmjbyg.dk

WWW.HMJBYG.DK

CERTEGO Graphic manual 1.0

Large vans have the orange logo on the sides 

and an orange symbol on the hood. The roof 

and trunk door are orange with a white logo. 

The URL certego.se is located at the height 

of the door handle and is 150 mm wide.

Avoid placing the logo over joints as far as 

it is possible.

certego.se certego.se

certego.se certego.se

certego.se certego.se

certego.se certego.se

certego.se certego.se

Vehicles: Large vans6.3

Døgnvagt 4484 3969
www.certego.dk

Låsepartner hedder nu Certego A/S

Låse    Alarmer    Videoovervågning
Adgangskontrol    Varesikring

KNIVE OG
SAKSE SLIBES

- mens du venter

HÆLEBARHÆLEBAR
Hæle & Nøgler

Herlev Bymidte Butikscenter
44 91 80 83

Døgnvagt

26 70 90 71
Alle fabrikater

TJ Antenne- og
parabolservice

www.tj-antenne.dk

Murermester & Entreprenør

 Finn Andersen
 44 94 84 96

e-mail: fa@finnandersen.dk 
www.finnandersen.dk

• Ejendomsvedligeholdelse
• Isolering
• Termografi
• Energirenovering
• Fliser- og klinkearbejde
• Badeværelser

Sønderlundvej 4 • 2730 Herlev

44 84 08 70
21 24 42 70
e-mail: mure-godthaab@mail.tele.dk
www.godthaab-murermester.dk

Murermester
RENÉ GODTHÅB A/

S

Romancevej 22 · 2730 Herlev

■   Badeværelses-
renovering

■   Tilbygninger
■   Facaderenovering 
■   Nye tage
■   Tagrenovering

Feriespøg.  Hvor er vi 
henne i Herlev?

Hvor godt kender du byen? 
Det er i al sin enkelthed 
spørgsmålet i den traditio-
nelle sommerspøg med et 
fotopuslespil. Vi starter meget 
svært og ender i den nem-
mere afdeling, når Herlev Bla-
dets sommerudgave synger 
på sidste vers om nogle uger. 

Hver uge falder flere brik-
ker. Har du lyst til at deltage 
i konkurrencen om det sig-
nerede foto skal du angive 
lokalitet og dit navn på kon-
kurrence@herlevbladet.dk 
Frist her i første omgang er på 
fredag den 7. juli klokken 12. 

Sommerens puslespil

HVOR KAN DET VÆRE? Gæt med i den årlige sommerspøg om puslespillet.   Foto: Henrik Lüthcke.  Af Jørgen Nielsen

Se endnu flere 
billeder på 
Herlev Bladets 
Facebook-side

Elektriker

Tømrermestre

Glarmestre SkomagereMalere

Låseservice

Gartnere

Murermestre

Foreninger

Guld og Sølv

Antenner

Advokater

Brug for en 
antenne-reparatør?
Find en lokal reparatør
på Herlev Bladets 
servicesider hver uge...

Brug for en elektriker?
Find en lokal elektriker
på Herlev Bladets 
servicesider hver uge...

Brug for en advokat?
Find en lokal advokat
på Herlev Bladets 
servicesider hver uge...
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VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE HERLEV, EJENDOMSMÆGLER PETER SEPSTRUP

Frederikssundsvej 330, 2700 Brønshøj  
Telefon 3880 2122
E-mail 2700@estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

Estate Herlev / Brønshøj

www.estate.dk

Jonas Poulsen
Ejendomsmægler MDE

Vurderingskonsulent for Totalkredit 

Jacob Lauridsen
Salg og vurdering

Peter Sepstrup
Ejendomsmægler MDE

Vurderingskonsulent for Totalkredit 

Endnu en tilfreds sælger
Estate, Peter Sepstrup har lige solgt vores lejlighed. Estate var fra start meget engageret og rådgav
ærligt og professionelt omkring prisfastsættelsen. Der var hurtige tilbagemeldinger omkring status
på fremvisninger og opfølgning på kunder. Der var altid en god, hyggelig og humoristisk stemning
på kontoret. Det var et trygt samarbejde med en meget handlekraftig og professionel mægler som
vi varmt kan anbefale.

Hilsen Shahid fra Frederikssundsvej 330, 2. tv.

Sagsnr. 5-6751Kontant 1.695.000
Ejerudgift pr. md. 1.886
Udbetaling 85.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.648/6.444

Gennemført flot lejlighed til den kræsne
På Novembervej finder du en klassisk gulstensejendom fra 1957. Her er luft mellem
blokkene, roligt og dejligt grønt, P-pladser og højt til himlen. Ejerforeningen er veldrevet
og Vestvoldens grønne arealer samt Utterslev mose er blot et stenkast væk.

Bolig m2 55
Stue/vær 1/1 Opført 1957

Etage 1 th

LEJLIGHED

ÅBENT HUS SØNDAG D. 9 JULI KL. 12.20 - 12.40

SØBORG NOVEMBERVEJ 5, 1.  TH.
A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 5-6729Kontant 7.250.000
Ejerudgift pr. md. 4.645
Udbetaling 365.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 32.775/27.646

Liebhaverejendom med komfort
Huset er i en klasse for sig. Efter den oprindelige ejendom fra 1700-tallet brændte ned
har nuværende ejere i 2013-2014 genopbygget den flotte liebhaverejendom med stråtag
og pudset murstens facade og swimmingpool. Resultatet skal opleves 

Bolig m2 191
Stue/vær 1/5 Opført 2014

Grund m2 1.945

VILLA

HERLEV GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 553

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 4-6672Kontant 5.145.000
Ejerudgift pr. md. 4.763
Udbetaling 260.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 23.207/19.573

En unik og charmerende bolig. Der findes ingen andre som denne
Ved første besøg oplever man med det samme, at der her er tale om en helt unik bolig.
Stilen er alle steder gennemført, charmerende og hyggelig. Ejendommen er ligeledes
velindrettet med 4 værelser på 1. salen, udnyttet 2. sal og stort åbent køkken/alrum. 

Bolig m2 197
Stue/vær 1/6 Opført 1936

Grund m2 1.114

VILLA

FLOT SIDEBYGNING MED VÆRELSER OG LÆKKERT BADEVÆRELSE. I ALT PÅ 33 KVM.

HERLEV KØLLEGÅRDSVEJ 46A

A
B
C
D
E
F
G




