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Pædagog Inge Stentzer og læsehunden Oscar har givet en ung pige skolelysten tilbage. Foto: Janus Spøhr

Oscar fik  
pige tilbage 
i skole
En pige fra Greve ville gennem 
længere tid ikke i skole, men det 
har Inge Stentzer og læsehunden 
Oscar lavet om på.

Læs mere på side 32

Greve: Over en million kroner 
har samfundet sparet ved at ni 
borgere fra Greve Nord er ble-
vet hjulpet i arbejde.

Samarbejde betaler sig
Sydkysten: Syv sejlere fra 
Sejlklubben Køge Bugt repræ-
senterer Danmark til Tera VM 
i Ljungskile i Sverige.

Drømmen om guld
Solrød: Den nye sansehave 
ved Plejecentret Christians 
Have passes af frivillige kræf-
ter.

Frivillige passer have
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Advokatfirmaet Harring-Lund

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87

DK-2635 Ishøj
www.allianceadvokater-ishøj.dk

Vi er specialister indenfor familieret, herunder skilsmisse, bodeling, ægte-
pagter, sager om børn, bopæl, forældremyndighed og samvær, arv og 
 testamente, køb af bolig samt rådgivning om og behandling af dødsboer.

Kontakt advokat Birgitte Harring-Lund hos Alliance Advokater Ishøj på 
tlf. 43 53 60 80 for en uforpligtende snak.

DIN LOKALE
FAMILIEADVOKAT

DET SIGER EN  
AF VORES KUNDER

”Jeg har skiftet Revisionsfirma  
for at kunne fortsætte samarbejdet med 

Carsten Leth.  

Igennem årene har jeg altid  
oplevet en professionel sparring og en 

leverance til tiden. 

Jeg har anbefalet flere af mine  
forretningskontakter at anvende  

Leth & Partnere,  
så det samme er naturligvis  

gældende for dig!”

MIKKEL KORNTVED  
ADM. DIREKTØR, LOYALTY GROUP A/S

Greve Strandvej 19
2670 Greve

43909500 – www.lepa.dk – info@lepa.dk
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Greve: En ung mand var 
tiltalt for forsøg på tvang 
efter straffelovens para-
graf 260 og for overtræ-
delse af knivlovens para-
graf syv.

Begge episoder fandt 
sted den 10. juni 2018 klok-
ken 02.50 på McDonald’s 
ved Waves. Her skulle den 
18-årige ifølge tiltalen have 
truet en ansat ved at sige, at 
han skulle gå med udenfor, 
mens den tiltalte holdt en 
butterflykniv foran brystet 
på den ansatte. Det lykke-
des dog ikke, at den ansatte 
ikke ville gå med udenfor.

Den 18-årige havde altså 
ifølge tiltalen en kniv, som 
han brugte på et offentligt 
tilgængeligt sted, uden an-
erkendelsesværdigt formål 
og uden politiets tilladelse 
samt under særligt skær-

pende omstændigheder at 
have været i besiddelse af 
butterflykniven.

Udover de to forhold var 
han også tiltalt for sam-
men med tre andre at have 
sat ild til en træbænk og for 
hærværk ved Hedelyskolen, 
hvor en dør blev ødelagt 
sammen med de tre andre, 
hvis sager behandles sær-
skilt. Hærværket var han 
tiltalt for efter straffelovens 
paragraf 291, hvor det blev 
betegnet som værende i ’et 
betydeligt omfang.’

Forud for retssagen havde 
anklagemyndigheden kræ-
vet, at den 18-årige i stedet 
for straf skulle dømmes til 
tilsyn af kommunen, såle-
des at han skal efterkomme 
kommunens bestemmelser 
om ophold og arbejde, så 
kommunen kan træffe be-

stemmelse om anbringelse i 
institution for personer med 
vidtgående psykisk han-
dicap uden fastsættelse af 
længstetid.

Erkendte sig skyldig
Den tiltalte erkendte, at 
han havde gjort de ting, som 
han var tiltalt for, men han 
var ikke enig i, at der skete 
skader efter hærværket for 
samlet cirka 61.000 kroner. 
Penge, som kommunen hav-
de krævet, at den 18-årige 
betalte i erstatning. Den 
tiltalte er tidligere blevet 
udredt for uspecificeret ad-
færdsforstyrrelse, infantil 
autisme og ADHD i svær 
grad.

Retten afgjorde, at den 
tiltalte skal betale 35.000 
kroner i erstatning, da kom-
munen har lidt et tab på den 

ødelagte dør. 
Der medvirkede tre doms-

mænd i afgørelsen, og to af 
dem stemte for, at tilsynet 
med den dømte skal være 
tidsubestemt, mens den 

tredje stemte for, at den 
skulle fastsættes til at være 
på fem år.

Spøhr

Skal betale erstatning til kommunen
En 18-årig dreng skal betale 35.000 kroner i erstatning til Greve Kommune for hær-
værk mod Hedelyskolen

Greve: En 36-årig mand 
fra Greve er blevet an-
holdt og sigtet for vold 
mod sin 31-årige samle-
ver natten til tirsdag.

Politiet rykkede ud til 
adressen klokken fire om 
natten, hvor et skænderi 
mellem manden og kvinden 
udviklede sig til vold. 

I forbindelse med anhol-
delsen konstaterede politiet, 
at der også var mindreårige 
børn til stede, og derfor er 
der udfærdiget en socialrap-
port til underretning af de 
sociale myndigheder.

Tirsdag eftermiddag blev 
den 36-årige mand frem-
stillet i grundlovsforhør ved 
Retten iRoskilde, og her 
fandt man ikke grundlag 
for, at manden skulle vare-
tægtsfængsles.

Han er derfor løsladt igen, 
men er fortsat sigtet for vold 
mod sin samlever og vil høre 
nærmere, når sagen skal for 
retten.

abkjaer

36-årig mand sigtet for vold 
mod sin samlever

Den 18-årige blev dømt ved Retten i Roskilde.

Greve: To villaer på Lun-
dager har haft indbrud 
i de seneste dage. Ind-
bruddene er sket mellem 
d. 26. og 30. juli.

I det ene tilfælde er det 
uvist, hvordan indbruds-
tyven er kommet ind, men 
der er spor efter færden i ar-
bejdsværelset. Der er blevet 

stjålet to HP computere, en 
Playstation 4 og kontanter.

I det andet tilfælde nåede 
der ikke at blive stjålet no-
get, fordi alarmen gik, da en 
eller flere indbrudstyve var 
i soverværelset, hvor de var 
kommet ind gennem et vin-
due.

To indbrud på Lundager: Computere stjålet

WWW.KOEKKENOGHJEM.DK

sodastream

OMBYT DIN KULSYRE HER

FÅ HVER 6.
GRATISGRATISGRATIS

ISHØJ BYCENTER

Med virkning fra uge 33, 2019 ændres tryktiden 
for Sydkysten Syd & Nord, der udkommer hver tirsdag.

Annoncebestillinger samt levering af materiale m.m. skal fremover ske efter 
nedenstående deadlines:

 Booking af annonce  torsdag inden kl. 12.00
 Afl evering af annoncer til produktion  onsdag inden kl. 14.00
 Afl evering af færdigt materiale  fredag inden kl. 12.00

Bestilling til sædvanlig mediekonsulent eller på sydkysten.salg@sn.dk

Vær også opmærksom på at pressemeddelelser og tip til redaktionen modta-
ges løbende og kan sendes på mail til sydkysten.red@sn.dk

Du er, som altid, fortsat velkommen til at kontakte os på tlf. 43904422 eller 
komme forbi kontoret alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00.

Fortsat god sommer!

NYE TRYKTIDER!

Greve Strandvej 24 ∙ Greve ∙ Tlf. 4390 4422 ∙ www.sydkysten.dk
         sydkysten.dk
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sydkysten.dk
Følg os på 
facebook

Til samtlige husstande,
kontorer og butikker.

Erhvervsmæssig udnyttelse af 
Sydkystens tekst og  annoncer er ikke 

 tilladt. Sydkysten påtager sig intet 
erstatningsansvar som følge af even-

tuelle trykfejl i annoncer og tekst.
Vi påtager os intet ansvar for 

materiale som er indsendt 
uopfordret.
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Mød os på
www.ishoj.dk

kan ses på 
www.ishoj.dk

TV-Ishøjs 
programoversigt
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Ishøj Kommune

Følg Ishøj 
Kommune på 

facebook

Mød os på
www.ishoj.dk

Se job på
ishoj.dk/job

Sorg- og livsmodsgruppe
Har du mistet en, du holder af, og har 
du brug for at snakke med nogen, der 
virkelig forstår dig?

I sorg- og livsmodsgruppen bærer vi sorgen i 
fællesskab, og her er plads til både at græde 
og smile gennem tårerne. Gruppelederne er 
præster og kommunale medarbejdere, som har 
gennemgået en uddannelse.

Hvem: Alle over 18 år der har mistet én, de 
holder af.
Hvor: Ishøj Boulevard 1 i Vejleåkirkens lokaler.
Hvornår: Otte onsdage fra kl. 10-12. Næste 
forløb starter op den 21. august 2019.
Kontakt Asta Gyldenkærne på 21 70 75 96 eller 
på agy@km.dk og hør nærmere.

Kulturium Bibliotek

Sommerbogen 
14. juni - 24. august. Med Sommerbogen kan 
børnene bruge deres sommerferie på at rejse 
ind i bøgernes verden. Læs nogle gode bøger og 
anmeld dem på børnebibliotekernes hjemme-
side www.biblo.dk. Der er præmier på højkant! 
Læs mere på ishojbib.dk

Samtale på Dansk
Tirsdag den 2. juli kl. 15-16.30. Har du brug for 
øvelse i dansk gennem samtale eller har du lyst 
til at være frivillig og hjælpe andre med at blive 
bedre til dansk? Alle er velkomne og tilmelding 
er ikke nødvendig. Der er Samtale på Dansk 
hver tirsdag i hele sommerferie. Læs mere på 
www.ishojbib.dk

Borgerrådgivning 
Onsdag den 7. august kl. 16-18. Har du fået en 
afgørelse på en sag, som du ikke forstår, eller 
du ikke er enig i, så kan du få hjælp af kommu-
nens borgerrådgiver Inge Mellemgaard. Ingen 
tidsbestilling. Gratis.

Ishøj Kunstforening udstiller 
I august udstiller Ishøj Kunstforening glaskunst 
på Kulturium Bibliotek. 

Tilmeld dig Kulturiums nyhedsbreve 
Vil du opdateres på de seneste nyheder fra Kul-
turium? Så tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv 
opdateret på de områder, der interesserer dig. 
De fem nye nyhedsbreve du kan tilmelde dig er 
KoncertNyt, SalonNyt, BørneNyt, FilmNyt og Kul-
turiumNyt. Tilmeld dig via kulturium.dk. 

Kulturium Bibliotek, Ishøj Store Torv 1, 2635 Ishøj, telefon 43 57 71 
71. Åbningstid: Mandag-torsdag: 8.30-19, fredag: 8.30-17 og lørdag: 
10-15. I tidsrummet mandag-fredag 8.30-10 er biblioteket betjent i 
begrænset omfang. www.ishojbib.dk. 

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
Telefon 43 57 75 75 
www.ishoj.dk

GREVE: I uge 32 går det 
løs igen med verdensme-
sterskab for unge sejlere 
i Ljungskile, nord for Gø-
teborg. 

Dette stævne har fokus 
på de moderne Tera-joller.  
Sidste år var der syv danske 
deltagere i alderen 9-13 år, 
som deltog i Tera VM - her-
af fem fra Greves sejlklub 
SKB. I år er der 13 danske 
sejlere som stiller op - her-
af sejler syv af de unge på 
højt plan i Sejlklubben Køge 
Bugt (SKB). 

SKB har dels kørt sej-
lads-træning hver weekend 
hele vinteren, og efter vinte-
ren har de unge trænet flere 
gange ugentligt, og som det 
seneste deltaget i en fem-da-
ges Tera camp for kapsejlere 
- afholdt hos SKB.

De unge er nu top-motive-
rede og det bliver spænden-
de at følge deres VM-sejlad-
ser. Årets SKB-sejlere, der 
skal til Tera VM er Anton 
Boa, Emil Boie Jensen, Jep-
pe Krat, Kristian Frank 
Winkel, Mads Kjeldgaard 
Løber, Viktor Boie Jensen 
og Viktor Thule Kristensen. 
Ungdomsleder i SKB Peter 
Toft bemærker, at det er sej-
lere, vi skal holde øje med de 
næste mange år. De er rig-
tig dygtige og elsker at sejle.

Det er især Freja Han-
sen, har trænet disse sejle-
re det sidste år. Freja har 
tidligere selv vundet bronze 

to gange til Tera VM og er 
kåret som årets træner ved 
Greve Awards 2019. Hun 
glæder sig til at coache hele 
det danske hold til VM. 
Sejlklubben Køge Bugt har 
udlånt en hurtig trænerbåd 
(RIB) til VM.

Unge sejlere drømmer om 
VM guld i Sverige
Sejlklubben Køge Bugt har hele syv sejlere i aktion til VM i Sverige.

Tera VM deltagere 2018. Fra venstre, Nils, Anton, Victor, Magnus, Oliver, Emil og Jeppe. Fem 
ud af de syv sejler til dagligt i SKB. I år er syv ud af 13 deltagere fra SKB. 

Danmarksmester Jeppe Krat 
sejler sit andet Tera-VM. 

Greve: Borger Monrad, 
formand for Sejlklubben 
Køge Bugt i Greve, har 
netop sat sin underskrift 
på en ny sponsoraftale 
med energiselskabet OK, 
som betyder, at klubben 
får mulighed for at styr-
ke dens dykkerafdeling.

- Aftalen er en måde, 
hvorpå vi får nogle midler, 
der kan bruges direkte på 
medlemmerne. Vi vil gerne 
lave f lere sociale arrange-
menter samt uddanne nogle 
f lere instruktører, hvilket 
er ret dyrt. Derfor håber vi 
på bred opbakning til afta-
len. Vi gør, hvad vi kan for 
at gøre opmærksom på den, 
siger Birger Monrad, der 
også håber, at synligheden 
af den nye sponsoraftale kan 
vække en nysgerrig hos nog-
le, sådan der kommer flere 
medlemmer. 

Aftalen er simpel. Man 
kan støtte klubben med 5 
øre for hver liter, der tankes 
hos OK. Det koster ikke eks-
tra at tanke, da det er OK og 
energiselskabets forhandle-
re, som betaler støtten.

Man skal bare huske at 
melde sit OK Benzinkort 
til Sejlklubben Køge Bugts 
sponsoraftale, så gives støt-
ten uanset, om betalingen 
sker med benzinkortet, be-
talingskort eller i Tank & 
Betal-appen.

Klubben får 5 øre ekstra 
for den samme liter, hvis den 
lokale bilist køber el hos OK. 
Og yderligere 5 øre pr. liter, 
hvis man også har mobilte-
lefoni hos OK. På den måde 
kan man støtte sejlklubben 
og ikke mindst dykkerafde-
lingen med i alt 15 øre, hver 
gang man tanker en enkelt 
liter brændstof.

Sejlklub  
underskriver ny 
sponsoraftale

Birger Monrad (nummer to fra højre), glæder sig over den nye 
sponsoraftale. Her ses han sammen med andre for Sejlklubben 
Køge Bugt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
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Følg Sydkysten på 
 facebook

Greve: Når en borger i 
Greve Nord skal have 
hjælp til at finde et arbej-
de, er der flere steder, de 
kan søge støtte.

 Hos Greve Kommunes 
Jobcenter på Rådhuset og 
lokalt hos job- og uddan-
nelsesvejledningen i Greve 
Nord Projektet. De to ind-
satser samarbejder tæt, 
hvilket er både effektivt og 
til stor gavn for borgerne.

Vejlederne i de to jobind-
satser har nemlig forskellige 
muligheder og arbejdsmeto-

der som supplerer hinanden, 
når der er tale om at hjælpe 
en borger, der står ekstra 
langt fra arbejdsmarkedet 
pga. fx sproglige vanskelig-
heder, manglende uddannel-
se eller joberfaring.

- Vi er meget glade for 
samarbejdet med Greve 
Nord Projektet. Vi har ar-
bejdet sammen på tværs de 
seneste 10 år, og i den tid 
har vi udviklet samarbej-
det mere og mere. Det er 
meget konstruktivt, når vi 
kan supplere hinandens ar-
bejde, for det kommer bor-
gerne til gode og betyder, at 
flere kommer i arbejde, siger 
Helle Thorning, der er team-
leder i Greve Kommunes 
Jobcenter.

- Vi oplever til tider bor-
gerne fra forskellige sider 
og får dermed forskellig 
viden om vedkommende, 
hvilket vi kan bruge til at 
støtte og hjælpe den enkel-
te bedst muligt. Vejlederne 
i Greve Nord Projektet får 
nogle gange indblik i f lere 
aspekter af vedkommendes 
hverdagsliv med familie, in-
teresser eller udfordringer. 
Medarbejderne i Jobcente-
ret har en masse viden om 
job og uddannelse og et stort 
netværk og af virksomheder 

og samarbejdspartnere, så 
sammen kan vi så lave nogle 
rigtig gode indsatser for at 
få borgerne i arbejde, fort-
sætter Helle Thorning

Fælles mål
Khadija Al Mohammadi 
har været vejleder i job- og 
uddannelsesvejledningen 
i den boligsociale indsats i 
Greve Nord Projektet i ni år, 
og hun oplever på daglig ba-
sis, hvor vigtigt samarbejdet 
med jobcenteret er.

- Når en borger kommer 
her, kontakter vi sammen 
med vedkommende som det 
første jobcenteret for at få 
startet en sag, hvis de ikke 
allerede har en. Vores vej-
ledning er et supplement til 
jobcenterets, og vi er hele 
tiden i kontakt, så vi arbej-
der mod et fælles mål, og det 
ikke bliver to parallelle for-
løb. En af vores vigtigste rol-
ler er at bygge bro imellem 
borgeren og jobcenteret. Fx 
ved at hjælpe med at over-
sætte og forklare de mange 
ting, som vi her i Danmark 
tager for givet, men som kan 
være helt nyt og ukendt for 
mennesker, der kommer til 
landet, siger Khadija Al Mo-
hammadi.

Hun fortæller, at hun for 

eksempel med jævne mel-
lemrum oplever, at borger-
ne kan have svært at finde 
ud af, hvordan man skal få 
hverdagen til at hænge sam-
men og få en hverdags ruti-
ne, når begge forældre skal 
arbejde, eller hvordan selve 
jobsøgningsprocessen funge-
rer i Danmark.  

Job- og uddannelsesvej-
ledningen i Greve Nord Pro-
jektet har eksisteret siden 
2008, og borgerne kommer 
der frivilligt. Vejlederne har, 
i modsætning til de kommu-
nale medarbejdere, ingen 
myndighedsfunktion. Det 
kan i nogle tilfælde være po-
sitivt for kontakten mellem 
den jobsøgende og vejlede-
ren. Både på jobcenteret og 
i Greve Nord Projektet op-
lever man, at nogle borgere 
til at starte med kan være 
usikre og forbeholdne over-
for de kommunale vejledere, 
fordi de ikke kender syste-
met, ikke forstår dansk eller 
er usikker på kommunens 
rolle. 

- Vi bruger nogle gange 
vejlederne i Greve Nord Pro-
jektet, hvis vi skal forklare 
en borger nogle lidt vanske-
lige ting, fordi nogle borgere 
har en anden tillid til vejle-
derne i Greve Nord. Så kan 

de hjælpe med ikke kun at 
oversætte, men også forkla-
re og formidle budskaber og 
informationer fra både os 
til borgeren og den anden 
vej tilbage. Der kan jo godt 
være ting, som vi som kom-
mune slet ikke ved er en ud-
fordring eller tvivl, men som 
fylder meget hos borgerne. 
Så er det rigtig godt, at vi 
får det at vide, fortæller Hel-
le Thorning. 

Khadija Al Mohammadi 
påpeger, at de altid i vejled-
ningen understreger, at der 
er åbenhed fra alle.

- Vi gør det naturligvis 

altid meget klart for borger-
ne, at det er vigtigt, at de er 
ærlige og åbne overfor deres 
vejleder i jobcenteret. Nogle 
borgere har fået et misvi-
sende billede af jobcenterets 
vejleder, og vi gør meget ud 
af at forklare, at de ikke har 
noget at frygte, men at kom-
munen er til for at hjælpe, 
siger Khadija Al Mohamma-
di, der i løbet af de seneste 
9 år har hjulpet mere end 
100 borgere fra Greve Nord 
i arbejde i samarbejde med 
Jobcenteret.

10 års samarbejde med jobcenter
Jobcenteret i Greve Kommune og Greve Nord Projektet samarbejder for at hjælpe borgerne i arbejde

Jobcenteret og Greve Nord-projektet har et godt samarbejde, 
der får folk i arbejde. Foto: Mogens Lange.

Vi dekorerer og leverer i hele landet 
til kirker, kapeller, privatadresser mm.

Solrød Center 126 - Solrød Strand

56 13 13 68
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Vores elskede  
mor, søster og Bedste

Rita Maria
Hermansen

* 8. maj 1946
† 28. juni 2019

Måtte opgive  
kampen

efter længerevarende
sygdom.

På vegne af
familien

Bisættelsen har
fundet sted d. 5. juli
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Havdrup - Solrød
Begravelsesforretning

Vi svarer altid - hele døgnet

Ring og aftal et møde på telefon: 
46 35 08 69

Vi hjælper med alle former for 
begravelser og bisættelser.

Tune Begravelsesforretning 
Nørregade 4c - 4030 Tune 
info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Solrød og omegn

up Strandvej 47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail  · 

D I N  

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegra

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

DIN 

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegra

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

Jan Regin Mortensen 
www.bugtensbegravelse.dk 

info@bugtensbegravelse.dk - Tlf. 5614 5663 
Karlstrup Strandvej 47 - 2680 Solrød Strand

DIN LOKALE BEDEMAND 
Solrød, Greve og omegn 

Jan Regin Mortensen

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

BUGTENS BEGRAVELSESFORRETNING

Få gratis tilsendt 
brochurerne 
”Når nogen dør”  
og ”Min sidste vilje”

Min elskede hustru 
vores elskede mor, svigermor og farmor

Inge Birkebæk Morell
* 24. november 1939    †  28. juli 2019

Du vil altid være i vores hjerter

Begravelsen finder sted fra Solrød Strandkirke
fredag den 9. august kl. 11.00

Sydkystens Bedemandsforretning
- ved far og datter, Steen og Mariette Jørgensen

Din lokale bedemand
Greve · Karlslunde · Tune · Solrød · Ishøj

Vi træffes altid - når du har brug for os

46 15 00 40 
www.s-bf.dk 

Hundige Strandvej 119, 2670 Greve
Tune Center 7B, 4030 Tune

  ”Hvor tryghed og nærvær er nøgleord”

ISO9001-certificeret

Tåstrup Bedemandsforretning
Taastrup Hovedgade 40, 2630 Taastrup

Omtanke, kvalitet og omhu siden 1969 - DS/EN ISO 9001 certificeret for din tryghed

Vi er medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd og er omfattet af foreningens 
Klage- og garantiordning. Personalet uddannes efter højeste branchestandard.

 43 99 75 01
taastrup@baltzer.nu / www.baltzer.nu

Vi træffes også aften, weekend og helligdage

Tåstrup Bedemandsforretning
Taastrup Hovedgade 40, 2630 Taastrup

Omtanke, kvalitet og omhu siden 1969 - DS/EN ISO 9001 certificeret for din tryghed

Vi er medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd og er omfattet af foreningens
Klage- og garantiordning. Personalet uddannes efter højeste branchestandard.

 43 99 75 01
taastrup@baltzer.nu / www.baltzer.nu

Vi træffes også aften, weekend og helligdage
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Greve: I 2018 kunne ni 
borgere fra Greve Nord 
glæde sig over at have 
fået arbejde efter at have 
stået udenfor arbejds-
markedet i flere år. Men 
det er ikke kun borgerne 
selv, der kan glæde sig. 

Det betyder en samfunds-
gevinst på knap 1.016.000 
kroner årligt, når de ni bor-
gere er i fuldtidsbeskæfti-
gelse i mindst 12 måneder. 
Det viser nye beregninger 
foretaget af BL Danmarks 
Almene Boliger.

De ni borgere har f lygt-
ninge- eller indvandrerbag-
grund, og de har haft meget 
svært ved at få et arbejde, 
inden de i 2018 fik hjælp af 
Job- og uddannelsesvejled-
ningen i Greve Nord Pro-
jektet og Greve Kommunes 
Jobcenter til at komme i ar-
bejde.

G e v i n s t e n  p å  k n ap 
1.016.000 kroner er baseret 
på, at borgerne ikke længere 
skal leve af offentlige ydel-
ser og samtidig betaler mere 
i skat. Besparelsen er bereg-
net ud fra de ni borgeres job- 
og uddannelsesbaggrund, 
nye lønniveau, skattebidrag 

samt familieforhold i forhold 
til udbetalingen af offentli-
ge ydelser. Den samlede ge-
vinst vil stige for hvert efter-
følgende år, borgerne fortsat 
er i beskæftigelse, mens den 
vil falde, hvis de mister de-
res arbejde. Yderligere er det 
værd at bemærke, at andre 
positive effekter af beskæf-
tigelsen ikke er medregnet, 
men kan lægges oveni ge-
vinsten.

Flere af de ni borgere har 
været uden arbejde i f lere 
år, og enkelte har aldrig før 
haft fast arbejde i Danmark.

- Vi ved, at borgere med 
flygtninge- og indvandrer-
baggrund kan have meget 
svært ved at komme i arbej-
de. Når arbejdsgiverne skal 
ansætte folk, vælger de det 
sikre kort. Så hvis man er 
indvandre eller f lygtning 
med sproglige barriere, 
manglende uddannelse og 
erfaring fra det danske ar-
bejdsmarked, traumer eller 
kulturelle forskelle, der skal 
tages højde for, er man per 
definition et usikkert kort, 
og så bliver man ofte fra-
valgt. Derfor har de behov 
for ekstra hjælp og vejled-

ning til at komme igennem 
det filter, som arbejdsgiver-
ne sorterer efter og komme 
ind og vise, at de er i stand 
til at udføre arbejdet, for-
klarer Mikkel Bo Madsen, 
der er docent ved Institut for 
Socialt Arbejde Professions-
højskolen Metropol.

Forskellige forcer
Han forklarer, at et samar-
bejde mellem de kommunale 
jobcentre og andre indsatser 
i nogle tilfælde kan være 
meget effektive.

- Den vejledning, som bor-
gerne kan få i boligsociale 
projekter, kan være et rigtig 
godt supplement til jobcente-
rets indsatser, fordi vejled-
ningen også består af bro-
bygning til jobcenteret samt 
tolkning og forklaring af for 
eksempel regler og systemer. 
Der er fokus på, at borgeren 
skal føle sig tryg og forstå, 
at kommunen og jobcenteret 
er til for at hjælpe. Tilliden 
mellem jobcenter og borger 
er vigtig, når det drejer sig 
om at få denne borgergrup-
pe i arbejde, siger Mikkel Bo 
Madsen. 

I  G r e ve  K om mu ne s 

Jobcenter er man enige i, at 
samarbejdet er vigtigt i for-
hold til netop denne borger-
gruppe. 

- Vi er meget glade for 
samarbejdet og de resul-
tater, det medfører. Vi har 
forskellige forcer og mu-
ligheder, hvilket er meget 
gavnligt, når vi skal have en 
borger i beskæftigelse, for vi 
oplever forskellige sider af 
borgeren. I jobcenteret har 
vores medarbejdere det store 
netværk af arbejdspladsmu-
ligheder, vi kan sende folk 
videre til. I Greve Nord Pro-
jektet kan vejlederne kom-
me mere bag om borgerens 
daglige liv og støtte i nogle 
af de andre udfordringer, 
som borgerne også kan slås 
med, siger Helle Thorning, 
der er teamleder i Greve 
Kommunes Jobcenter.

Vil gerne arbejde
En af dem, der er kommet 
i arbejde, er 45-årige Afif 
Mohammad, som er blevet 
ansat på et slagteri. Han 
kom til Danmark i 2014 
som f lygtning fra Syrien 
og har siden haft f lere job 
og virksomhedspraktikker 

af forskellig varighed. Afif 
Mohammad har i al den tid, 
han har været i Danmark, 
gerne ville arbejde, men han 
har haft svært ved at finde 
et fast job. 

- Det er meget frustre-
rende. Jeg har søgt arbejde 
mange steder, men det er 
rigtig svært, og man bliver 
slået ud, når man ikke kan 
få noget. Jeg vil gerne for-
sørge mig selv om min fami-
lie og ikke leve af penge fra 
kommunen. Jeg har været 
vant til at arbejde, siden jeg 
var meget ung og gik ud af 
grundskolen, og det er vig-
tigt for mig, at jeg selv arbej-

der for pengene og bidrager 
til samfundet, siger han og 
fortsætter:

- Jeg har tre børn, og det 
er vigtigt for mig at være 
en rollemodel for dem, så de 
også lære, hvorfor det er vig-
tigt at arbejde. Jeg vil gerne 
støtte dem og min kone i at 
tage en uddannelse og få et 
godt arbejde, for jeg har ikke 
selv haft muligheden for at 
tage en uddannelse, forkla-
rer Afif Mohammad, der eje-
de en grønthandler i Syrien 
sammen med sin kone.

Stor gevinst ved at få  
folk i arbejde
Over en million kroner har samfundet sparet ved at ni borgere fra Greve 
Nord er blevet hjulpet i arbejde

En af dem, der er kommet i arbejde, er 45-årige Afif 
Mohammad, som er blevet ansat på et slagteri. Han kom til 

Danmark i 2014 som flygtning fra Syrien.

Cubiloo.dk
v/ Østergaards A/S

Ønsker du at leje CUBILOO kabinen i længere tid end de 30 dage koster det kr.125 pr. dag.

Alle priser er vejl. inkl. moms.

Kontakt vores salgskonsulent direkte på telefon 2811 7561 eller mail hk@o-as.dk

Lej en 
CUBILOO 

BAD-& TOILETKABINE
Den kan stå

hvor som helst indenfor 
i din bolig. - En let og 
bekvem løsning, som 

installeres af vores 
VVS’er

Skal dit badeværelse 
renoveres?  

4290 5900 

Oplys rejsekoden ”SYDKYSTEN” – så får du automatisk rabatprisen.

Sydkysten

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend og helligdage kl. 10-14.
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.  

Rejsekode: SYDKYSTEN

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• Eftermiddagskaffe 
• 2 x 2-retters middage 
• Fri Wi-Fi

Herregårdsferie i Sverige
Ronnums Herrgård HHHH ved Vänern
Tilbring en ferie omgivet af svensk nostalgi med et 
strejf af luksus: Restauranten på Ronnums Herrgård 
er i en klasse for sig, og med historie helt tilbage til 
1300-tallet er stemningen i kaminstuerne med smuk-
ke tapeter og enorme lysekroner en oplevelse i sig selv. 
Tag også turen til Trollhättan (11 km) og se de enorme 
sluseanlæg, eller tilbring en badedag på varme klipper 
ved de svenske søer. Den bedste badestrand finder I 
ved Nordkroken, der har lækkert, hvidt sand ved Vär-
nerns bred (4 km). Efter dagens oplevelser kan I sænke 
skuldrene i herregårdens udendørs jacuzzi, mens den 
lyse, nordiske sommernat falder på.

Ankomst fredage 6.9.-15.11.2019.

Herregårdsferie i Sverige

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-12 år 599,- pr. barn.

Sommerferie
3 nætter 1.949,-

EKSTRANAT
Kun 400;-
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Solrød strand: Straks de 
læste ansøgningen, mær-
kede de en nysgerrighed, 
en umiddelbarhed og et 
aktivt sind. Om end hans 
engelsk ikke var form-
fuldendt, lå der vilje og 
energi bag.

Ægteparret Mette Rie 
Nørgaard og Claus Vedel 
Nørgaard får snart et nyt 
familiemedlem i form af 
16-årige Nicolo fra Bologna i 
Norditalien. Fra august skal 
han bo hos sin nye værtsfa-
milie i knap et år. Og det er 
noget, alle parter ser frem 
til, bedømt ud fra både Ni-
colos ansøgning til udveks-
lingsopholdet via organisati-
onen AFS Interkultur samt 
familien Nørgaards forvent-
ninger.

- Han bliver en del af fa-
milien og skal ikke være 
her på et turistophold, siger 
Claus Vedel Nørgaard og ud-
dyber:

- Det er vigtigt for os, at 
han bliver en del af hver-
dagslivet, hvilket jo også be-
tyder, at han får del i fami-
liens op- og nedture hen ad 
vejen, siger han.

Claus Vedel Nørgaard 
fortæller, at deres hjemme-
boende datter Katrine, 18, 
også er klar til at hjælpe Ni-
colo med at finde sig godt til 
rette her knap 1500 kilome-
ter mod nord.

Mangler værtsfamilier
Familien Vedel Nørgaards 
f jerde medlem, 21-årige 
Amalie, har selv været gen-
nem et udvekslingsforløb via 
AFS, en verdensomspæn-
dende organisation, som fa-
ciliterer udvekslingsophold.

I 2013-14 var dengang 
15-årige Amalie på udveks-
lingsophold i en forstad til 
Chicago i USA og kom hjem 
med bagagen fuld af oplevel-
ser og læring, som hun siden 
har kunnet bruge, fortæller 
hendes forældre.

- Amalie har altid ger-

ne villet ud og opleve noget 
nyt, og da hun kom hjem, 
var hun blevet en mere selv-
stændig pige. Og så værd-
satte hun også det danske 
skolesystem mere, siger 
Claus Vedel Nørgaard, som 
tilføjer, at Amalie fortsat 
har tæt kontakt til sin ame-
rikanske værtsfamilie.

- Hun kalder dem for hen-
des »mom and dad,« siger 
Mette Rie Nørgaard med et 
smil.

Datterens gode udveks-
lingsoplevelse fik familien 
fra Solrød Strand til at over-
veje grundigt, om ikke de 
også skulle være værtsfami-
lie for en udenlandsk stude-
rende. Efter at have ansøgt 
via AFS Interkultur tilbage 
i januar matchede de senere 
med 16-årige Nicolo fra Ita-
lien.

Generelt er der imidlertid 
mangel på værtsfamilier i 
hele Køge Bugt-området, 

oplyser AFS, der håber, at 
flere har lyst til at melde sig 
på banen. 

Fodbold og aktivt liv
I følge hans kommende 
værtsfamilie kan Nicolo se 
frem til en begivenhedsrig 
start på opholdet i Dan-
mark. Efter et kortere in-
troduktionsforløb på Fyn 
med andre udvekslingsstu-
derende i begyndelsen af 
august, bliver han nærmest 
»kastet« direkte ind i livet 
som 1.g-elev på Solrød Gym-
nasium.

Katrine Vedel Nørgaard 
skal selv begynde i 3.g, og 
hun følges naturligvis med 
den to år yngre Nicolo på 
første skoledag. Dertil kom-
mer, at familien har skaffet 
en cykel til ham samt taget 
kontakt til Solrød FC, hvor 
han kan begynde til fodbold 
- en sport, han i forvejen 
dyrker hjemme i det fodbold-

gale støvleland. 
Familien Vedel Nørgaards 

indtryk er, at Nicolo lever et 

aktivt liv, og det vil de na-
turligvis gerne støtte op om 
under hans ophold i Dan-
mark. 

Fælles forståelse
En anden ting, som Nicolo 
formentlig hurtigt vil stifte 
bekendtskab med, er den 
danske alkoholkultur. Der 
er der også både klare reg-
ler og et stort ansvar over 
for både Nicolo selv og AFS, 
som familien er meget be-
vidste om, fortæller de.

I det hele taget er planen, 
at Nicolo så vidt muligt skal 
indgå på lige fod med alle 
familiens medlemmer, men 
det skal ikke kun være en-
vejslæring. 

- Vi håber da også, at han 
vil bidrage og byde ind, så vi 
kan få en interkulturel for-
ståelse. Vi vil bestemt også 
gerne høre, lytte og lære om 
hans kultur og baggrund, si-
ger Mette Rie Nørgaard.  

Claus Vedel Nørgaard til-
føjer:

- Håbet er desuden, at han 
kan få god indsigt i den dan-
ske kultur, og at han med 
sin skolegang og fritidsak-

tiviteter kan opleve unge 
menneskers levevis og siden 
tage de sorger og glæder, det 
giver, med sig hjem til Ita-
lien og bruge dem fremad-
rettet. Det er en del af unge 
mennesker vigtige erfa-
ringspakke. Ja, og så håber 
da også, at han kan danne 
et netværk, som han kan 
få glæde af fremover i livet, 
siger Claus Vedel Nørgaard, 
som sammen med sin fami-
lien nu ser frem til at byde 
Nicolo velkommen til Solrød 
Strand om et par uger. 

fallesen

Værtsfamilie håber 
på kulturmøde og 
livslangt venskab
Familien Nørgaard åbner snart sit hjem op for 
Nicolo, en 16-årig udvekslingsstuderende fra 
Italien, som de håber at give indsigt i den dan-
ske kultur og hverdag. Og på at knytte et tæt 
bånd til

Familien fra Solrød har 
sat udvekslingsopholdet i 
stand via organisationen 

AFS Interkulturel, som de 
selv har haft gode oplevelser 
med, da 21-årige Amalie var 

på udveksling i USA som 
15-årig.

Tune: Greves politikere 
nedsætter rådgivende 
udvalg med Tuneborge-
re. Tuneudvalget skal 
være byrådets spar-
ringspartner i sager, der 
handler om Tune.

I den kommende tid skal 
Greve Byråd drøfte og be-

slutte flere store emner, som 
handler om Tune. Derfor 
har politikerne besluttet at 
nedsætte et rådgivende ud-
valg med syv Tuneborgere.

- Tune er jo kendt for et 
stort lokalt engagement, og 
det vil vi gerne bakke op om. 
Tuneudvalget skal være by-

rådets sparringspartner 
i alle lokale sager. Og jeg 
glæder mig meget til samar-
bejdet, siger Marc Genning, 
formand for Plan- og Udvik-
lingsudvalget, som bliver 
Tuneudvalgets nærmeste 
samarbejdspartner.

Tuneudvalget skal blandt 

andet drøfte rammerne for 
Tune Skole, en revideret 
fingerplan og planerne om 
byggeri af plejecenter samt 
den videre proces for hel-
hedsplan for Tune Centret. 
Men andre emner kan også 
komme op, forklarer Marc 
Genning.

- Tuneudvalget har finge-
ren på byens puls, og derfor 
kan de også tage emner op, 
som de synes er relevante, 
siger han.

T u neudva lgets  med-
lemmer er Hugo Grand 
Petersen, Anne-Lise Bay 
Jacobsen, Judi Jørgensen, 

Flemming Sander, Pauli 
Christensen, Sven Edel-
mann og Dorte Friis Vigh. 

Tungeudvalget virker 
frem til 29. februar 2020, og 
udvalget er rådgivende.

Nyt Tuneudvalg skal rådgive politikerne

Ægteparret Mette Rie Nørgaard og Claus Vedel Nørgaard glæder sig sammen med deres to 
døtre til snart at byde velkommen til 16-årige Nicolo fra Italien, som det næste års tid skal 
være udvekslingsstuderende og bo hos værtsfamilien. De håber på et nært forhold og en god 
interkulturel forståelse.  Foto: Anders Fallesen
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Sansehave: - Hold da helt 
op. Hvor det bare flot! 

Det er denne artikels for-
fatters eget udbrud, da jeg 
første gang besøger den nye 
sansehave ved Christians 
Have.

Det er intet mindre end 
et helt fantastisk flot og im-
ponerende sted, som både 
beboerne på plejecentret og 
heldigvis også alle andre 
nar mulighed for at nyde.

Smukke og farvestrålende 
blomsterbede, områder med 
vildtvoksende markblom-
ster, frugtbuske, der lige 

nu bugner af blandt andet 
jordbær og solbær, et hav 
af forskellige krydderurter, 
hyggelige bænke og andre 
siddepladser og en dejlig bål-
hytte, der allerede er blevet 
populær blandt beboerne.

Grønne og frivillige
- Sidst vi havde samling her-
nede ved bålhytten var der 
mindst 25 glade beboere, 
og det er super dejligt, at de 
mere og mere er begyndt at 
bruge haven.

Sådan siger Maybritt 
Nielsen, der efter sanseha-

vens åbning er blevet ansat 
af Christians Have som ha-
vepædagog.

- Der er jo folk fra Malmos 
Anlægsgartnere, der har 
anlagt haven, som kommer 
her næsten hver dag for at 
passe den, men der er så 
meget vækst og udvikling i 
haven, at jeg nu er ansat til 
15 timer om ugen, og så har 
jeg fantastisk hjælp af mine, 
grønne frivillige hjælpere, 
fortæller Maybritt, der både 
er udannet som pædagog og 
anlægsgartner-assistent.  

- Christians Have har stor 

erfaring og glæde med at 
bruge frivillige på centret, 
og nu er de så også i haven, 
fortsætter hun.

- Og det giver jo en helt 
særlig stemning, når be-
boerne ved, at der går folk 
rundt i haven, som faktisk 
bruger deres fritid på at gøre 
noget godt for beboerne.

Som min egen have
To af de frivillige Vibeke og 
Maiken er i fuld sving med 
river og trillebør, og de nyder 
i den grad arbejdet i den sto-
re, smukke have.

- Jeg er flyttet for nylig og 
har sagt farvel til min egen 
have, så det er fantastisk 
lige at kunne smutte her-
over et par timer og få mit 
»have-behov« tilfredsstillet. 
Så kan jeg lade som om, jeg 
går i min egen have, siger 
Vibeke og suppleres af Ma-
iken: 

- Jeg elsker at være ude og 
at møde nye mennesker, og 
det bliver til en perfekt kom-
bination her i haven.

- Jeg ville bare ønske, at 
jeg selv havde så fantastisk 

en have, siger hun.

Finn passer bålhytten
Mens vi står og snakker 
kommer en af beboerne 
Finn gående forbi med sin 
rollator, som han stiller nede 
ved bålhytten. 

Han er blevet så glad for 
stedet, at han nu får lov til 
at rive og feje området om-
kring bålhytten, så det altid 
er fint.  

- Det er simpelt hen så 
skønt et sted det her, siger 
Finn.

- Dejligt personale og den 
her smukke have. Så her vil 
jeg helt sikkert gerne blive 
resten af mit liv.  

En del af plejecentrets øv-
rige beboere bruger stadig 
mest haven, når de kigger 
ud af vinduerne, men det 
ændrer sig hele tiden, for-
tæller Maybritt.

- De finder jo stille og ro-
ligt ud af alt det dejlige, der 
er i haven. At de kan komme 
og nyde lidt jordbær, slikke 
sol på en bænk og få en fin 
buket med tilbage til deres 
værelse, siger hun. 

- Flere og flere er også be-
gyndt at bruge redskaberne 
i træningshaven, for det gi-
ver mere motivation til træ-
ningen, når den akkompag-
neres af solskin og fuglefløjt.

Åben for alle
Den over 6000 kvadrat-
meter store sansehave har 
allerede haft besøg af de 
mindste gæster fra de lokale 
daginstitutioner, der blandt 
andet har været begejstrede 
for musikhaven, og haven er 
også blevet åbnet for offent-
ligheden.

Den første søndag i juni 
og juli har der været åbent 
hus, og det er der igen den 4. 
august og den 1. september, 
hvor alle er velkomne til at 
kigge forbi fra klokken 10-12 
og igen klokken 13-15.

Og den fantastiske have 
er helt sikkert et besøg 
værd. Den kan ikke beskri-
ves - den skal opleves.

laan

  

Masser af grønne 
fingre hygger sig med 
at passe sansehaven
Den imponerende flotte sansehave ved plejecen-
tret Christians Have får næsten hver dag kærlig 
omsorg og pleje af en flok frivillige med grønne 
fingre

Vibeke, Maiken og Inga er i fuld sving i haven.

- Beboerne er 
stille og roligt 

ved at tage 
haven til sig, og 
de finder ud af, 
at de både kan 

spise bær og 
plukke blomster 

til at tage med 
på deres værel-

ser, fortæller 
havepæda-

gog Maybritt 
Nielsen. Foto: 
Hans-Jørgen 

Johansen 

Vangeleddet 51 E •  2670 Greve
Tlf.: 70 20 08 12 • www.salkinvvs.dk VVS & KLOAK

VARMEPUMPE LUFT-LUFT 

inkl. moms, standard installation og energi tilskud.  

Kort sagt alt indenfor 
vvs • ventilation • kloak

LEVERET OG 
MONTERET FRA 9.995,- 

Danmarksmester

i installation og service afi installation og service af

Baldershøj 1 
2635 Ishøj 2635 Ishøj 2635 Ishøj 2635 Ishøj 2635 Ishøj 
43 73 41 00
www.leonpetersen.dk

Vaillant exclusive gaskedler!

alle vvs installationer udføres
døgnvagtordning

dan rasmussen vvs aps

alle vvs installationer udføres
døgnvagtordning

dan rasmussen vvs aps

alle vvs installationer udfør
døgnvagtordning

dan rasmussen vvs aps
Korskildelund 6 

2670 Greve
www.dr-vvs.dk

Alle vvs installationer  
udføres
Døgnvagtordning  
tlf. 36 72 30 00
Kvalitets håndværk siden 1984



FAKTA OM HUSET

Elegant kvalitetsvilla nær vandet
Velkommen til Strandhaven 2 hvor 
I nu har muligheden for at flytte 
ind i en helt fantastisk villa, der 
på fornem vis kombinerer det fa-
milievenlige og funktionelle med 
elegante løsninger og smukke 
detaljer. 
Her er en perfekt bolig til børnefa-
milien, der søger et indflytnings-
klart hus udover det sædvanlige.  
 Det smukke træhus er opført i 
2001, og i 2012 har det gennem-
gået en gennemgribende renove-
ring, der har opdateret det til nye, 
høje strandarder. Udover husets 
åbenlyse fordele, er det værd at 
bemærke, at der er gulvvarme i 
hele stueplan, I får en velplejet 
have, der vender perfekt mod syd 
og så er I en kort gåtur fra den 
smukke kyst langs Køge Bugt. 
 
Stueplan byder på: Entré med fin 
garderobeplads og trappe mod 

førstesalen, det ene af husets to 
lækre badeværelser, to værelser/
kontor, lyst og lækkert køkken/
alrum med flotte fyldingslåger, 
indbyggede vitrineskabe og ame-

rikaner-køleskab, et velindrettet 
bryggers med bagindgang og 
masser af skabsplads samt en 
fantastisk stue med haveudgan-
ge i begge ender og skønne ind-
retningsmuligheder. 
 
På førstesalen kommer man op 
til en repos der leder videre til et 

stort badeværelse med både bru-
seniche og badekar, dernæst to 
skønne soveværelser, hvoraf det 
ene har tilhørende walk in-closet 
og direkte udgang til en stor, over-

dækket altan. Herfra kan I nyde 
solen gå ned over horisonten, og 
der er god plads til en skøn hygge-
krog, der kan nydes selv i regnvejr. 
 
Udover boligarealet på 180 kva-
dratmeter får I 40 fantastiske bo-
nuskvadratmeter i stueplan, hvor 
der ligger et stort, disponibelt rum, 

der ej er godkendt til beboelse. 
Her er det kun fantasien, der sæt-
ter grænser, men det er nemt at 
forestille sig et eksklusivt fitness-
rum, hobbyrum/værksted eller en 
attraktiv teenageafdeling. 
Udenfor venter jer en helt forry-
gende have, hvor alle havedrøm-
mene kan indfries. Smukt drivhus/
orangeri, en sydvendt græsplæne 
med god plads til børnenes leg og 
en kombination af solrige og skyg-
gefulde terrasser.  
 
Udover de meget naturskønne 
omgivelser byder lokalsamfundet 
i Jersie på gode indløbsmuligheder, 
S-tog, den eftertragtede Sydky-
stens Privatskole og gode pas-
ningstilbud. 
 
Vi glæder os til at byde jer velkom-
men til en familievilla i særklasse. 

”180 eksklusive  
kvadratmeter i Jersie Strand”... 

- Matias Lehmkuhl

Bolig:  ...................................................................................180 m2

Grund:  ..............................................................................  801 m2

Antal rum/plan:  ................................................................... 5/2 
Byggeår:  ............................................................................. 2001 
Energimærke:  ...........................................................................  C 
Kontant:  .................................................................  4.995.000
Udbetaling:  ............................................................... 250.000
Brutto ex. ejerudgift:  ........................................... 19.478 
Netto ex. ejerudgift:  ............................................  16.998
Kvm. pris:  ........................................................................  27.295
Ejerudgifter pr. måned:  .........................................  3.808

Sagsnr.:  ...............................................................  106L00083
Til salg hos: home Solrød 
tlf. 56 14 38 00 

Strandhaven 2
2680 Solrød Strand

Matias Lehmkuhl 
Salg & Vurdering 



Ejendomsmæglere, MDE & valuarer
Henrik Kjeldskov & Mogens Hansen · kjeldskov.dk

Greve • Hundige Strandvej 218 • 2670 Greve
Tlf.: 4390 0002 • info@kjeldskov.dk

Køge • Torvet 19F, 1. sal • 4600 Køge
Tlf.: 5665 0001 • koge@kjeldskov.dk

NYHED

LIEBHAVERI I 1. RÆKKE

263 m2 fuldmuret
strandarkitektur fra 2008

På pragtfuld 1.721 m2 parklignende naturgrund i Hulvejs-kvarteret
i 1. række til vandet med panoramaudsigt.

Solrød Strand, Neptunvej

Fuldmuret strandvilla i 1½ plan med udsigtsbalkon og muret garage. Belig-
gende på stor grund i 1. række til vandet. I absolut særklasse, fuldmuret med
tegltag og vedligeholdelsesfri lavenergivinduer og høj komfort med zonesty-
ret gulvvarme overalt, fuldspartlede gipslofter og smukke lyse parketgulve.

Kontantpris: 14.200.000
Ejerudgift pr. md.: 9.877
Boligareal: 263
Grund: 1721

Garage: 23
Sagsnummer: MH2769
Energimærke: B



Ejendomsmæglere, MDE & valuarer
Henrik Kjeldskov & Mogens Hansen · kjeldskov.dk

Greve • Hundige Strandvej 218 • 2670 Greve
Tlf.: 4390 0002 • info@kjeldskov.dk

Køge • Torvet 19F, 1. sal • 4600 Køge
Tlf.: 5665 0001 • koge@kjeldskov.dk

NYHED

Attraktivt beliggende 1 plans villa

Med super central beliggenhed i Karlslunde udbydes denne særdeles velhold-
te gulstensvilla. Her er kort afstand til Karlslunde S-station, grønne rekreative
områder, indkøb, Strandskolen, idrætsfaciliteter og ikke mindst Mosede For-
tet samt den skønne badestrand. En gedigen villa i et attraktivt prisleje.

Kontantpris: 2.995.000
Ejerudgift pr. md.: 3.147
Boligareal: 135
Grund: 897

Antal plan: 1
Garage: 27
Sagsnummer: MH2570
Energimærke: D

Karlslunde, Annasvej

210 m2 tidssvarende landvilla ud til markerne

Velbeliggende landvilla i 1½ plan med carport/udhus. Præsentabel og tidssva-
rende, idet ejendommen er blevet løbende opdateret med naturgasfyr fra
2016, vedligeholdelsesfrie lavenergivinduer, hvide massive fyldningsdøre, to
fine badeværelser samt veludstyret hvidt HTH-køkken med Miele hvidevarer.

Kontantpris: 4.395.000
Ejerudgift pr. md.: 3.666
Boligareal: 210
Grund: 825

Sagsnummer: MH2462
Energimærke: C

Greve, Lillegade
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Køge • Torvet 19F, 1. sal • 4600 Køge
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NYHED

215 kvm nyere opført villa

På 805 m2 opvokset hjørnegrund, på lukket vej i trygge børnevenlige omgivel-
ser tæt ved vandet, ligger denne elegante store vinkelbyggede etplansvilla på
215 m2 samt 46 m2 integreret dobbelt carport. Her får du masser af plads til
hele familien og høj tidssvarende komfort pakket ind i fred og ro.

Kontantpris: 6.395.000
Ejerudgift pr. md.: 4.376
Boligareal: 215
Grund: 805

Sagsnummer: SL1247
Energimærke: A2

Greve, Engblomstvej

NYHED

132 m2 flot og tidssvarende strandvilla

Gulstensvilla i ét plan. Tidssvarende gennemmoderniseret i løbet af det sene-
ste årti med opvarmede diagonalklinker i stuen, 2 badeværelser, ny Icopal
tagbelægning med garanti, helt nye fjernbetjente Velux ovenlysvinduer og nyt
naturgasfyr, hvide tværsprossede termovinduer og flot Kvik køkken.

Kontantpris: 3.750.000
Ejerudgift pr. md.: 3.957
Boligareal: 132
Grund: 842

Sagsnummer: MO6033
Energimærke: D

Solrød Strand, Nyvej
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Køge • Torvet 19F, 1. sal • 4600 Køge
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Yderst velholdt patriciervilla på strandsidegrund

Patriciervilla i 1½ plan med kælder og muret garage. Opført i 1931 som luk-
sussommerhus til det bedre borgerskab, tilbygget i 1960 og siden smukt re-
noveret og udbygget med respekt for ejendommens stil. Højt fundament og
pudsede ydermure, hvide palætermovinduer, sortglaseret tegltag og kviste.

Kontantpris: 6.995.000
Ejerudgift pr. md.: 6.601
Boligareal: 152
Grund: 1392

Kælder: 25
Garage: 30
Sagsnummer: MH2711
Energimærke: E

Solrød Strand, Hedevej

NYHED

168 m2 storfamilievilla med værksted og carport

Villa fra 1964 med tilbygning fra 1990. Indrettet med to beboelser og moder-
niseret med to helt nye badeværelser, to køkkener, adskilt have og to separa-
te indgange samt nyt ståltag fra 2016, hvor loftet samtidigt blev efterisoleret
og forsynet med gangbro. Bolig 1 er på 108 m2 og bolig 2 er på 60 m2.

Kontantpris: 3.495.000
Ejerudgift pr. md.: 3.273
Boligareal: 168
Grund: 745

Garage: 19
Sagsnummer: SL1253
Energimærke: D

Greve, Marholm
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141 m2 velholdt strandvejsvilla med stort værksted

Murermestervilla på 141 m2 boligareal inklusiv 13 m2 integreret udestue samt
med 79 m2 garage/udhuse og 86 m2 værksted med 62 m2 udnyttet tagetage
– i alt 148 m2 erhvervsareal (tidligere tømrer/snedker værksted). Gedigent og
traditionelt opført i 1952 og løbende moderniseret indenfor de sidste 20 år.

Kontantpris: 3.995.000
Ejerudgift pr. md.: 3.688
Boligareal: 128
Grund: 791

Garage/udhuse: 79
Værksted: 86
Sagsnummer: SL1242
Energimærke: D

Solrød Strand, Solrød Strandvej

NYHED

143 m2 velholdt villa med værksted og carport

Veldisponeret vinkelvilla i ét plan med dobbelt carport, overdækket terrasse
og stort isoleret udhus/værksted. Super velholdt overalt og veldisponeret
med tidssvarende planløsning med separat forældre- og børneafdeling. Her
får du en velbeliggende og virkelig velholdt villa til en overkommelig pris.

Kontantpris: 3.070.000
Ejerudgift pr. md.: 3.597
Boligareal: 143
Grund: 800

Sagsnummer: EK7464
Energimærke: F

Solrød Strand, Moseagervej



SOLRØD
v/ Anne Crone og Rasmus Mørch
Solrød Center 48
2680 Solrød Strand
solroed@home.dk
Tlf. 56143800
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Går du med salgstanker? hos home Solrød hjælper vi dig gerne med salget - måske er din bolig mere værd end du tror?

Havdrup
Ulvemosevej 7
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C
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VILLA

Kontantpris 2.795.000
Ejerudgifter pr. md. 2.792
Udbetaling 140.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.930/9.536
Sag: 106L00106 Tlf: 56143800

ÅBENT HUS 4/8 - 11.45-12.15

Strøby
Strøby Bygade 2B
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Kontantpris 2.195.000
Ejerudgifter pr. md. 3.128
Udbetaling 110.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.598/7.471
Sag: 1060000037 Tlf: 56143800

Solrød Strand
Lyngagervej 10
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VILLA

Kontantpris 4.395.000
Ejerudgifter pr. md. 4.534
Udbetaling 220.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 17.136/14.953
Sag: 1060000056 Tlf: 56143800

ÅBENT HUS 4/8 - 10.00-10.30

Solrød Strand
Strandhaven 2
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Kontantpris 4.995.000
Ejerudgifter pr. md. 3.808
Udbetaling 250.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 19.478/16.998
Sag: 106L00083 Tlf: 56143800

ÅBENT HUS 4/8 - 12.30-13.00

Solrød Strand
Maglekæret 16D, 1.
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C
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LEJLIGHED

Kontantpris 1.995.000
Ejerudgifter pr. md. 3.201
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 7.815/6.816
Sag: 106L00102 Tlf: 56143800

Hos home ved vi hvad, der sælger og 
hvem, der køber. Og især: Hvorfor. 
Så hvis du overvejer at fi nde et nyt hjem, 
så lad home give dig et kvalifi ceret bud 
på dit badeværelse og den bolig, der 
følger med. Vi har solgt boliger i 30 år 
og sætter en ære i at gøre det ordentligt. 
Så bestil en vurdering fra din lokale 
home mægler på home.dk/vurdering

Hvad er dit 
badeværelse værd?

Solrød Strand
Huginsvej 15
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RÆKKEHUS

Kontantpris 3.495.000
Ejerudgifter pr. md. 3.567
Udbetaling 175.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 14.144/12.130
Sag: 106B00160 Tlf: 56143800
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Bolig: Taburet bliver til 
bænk.

Chris Liljenberg Hal-
strøm designede i 2015 tabu-
retten »Vent« til Snedkernes 
Efterårsudstilling, hvor den 
var en del af et fortsat pro-
jekt om at udforske, hvordan 
hun kan arbejde med det 
traditionelle flet i papirgarn 
på nye måder. Den blev la-
vet i samarbejde med Ska-
gerak, der siden satte den i 
almindelige produktion, og 
selvom »Vent« var undfanget 
som en stol til museums-
gæster, fungerer den også 
fint i almindelige hjem. Den 
prisbelønnede taburet bliver 
nu suppleret af en tomands-
bænk, der ifølge Skagerak er 
velegnet til den smalle entré 
eller som ekstra siddeplads 
ved bordet, da den er mindre 
og smallere end en alminde-
lig bænk. Materialerne er 
de samme som i taburetten, 
nemlig sort stål og papir-
garn, og den er stadig ind-
begrebet af et traditionelt 
håndværk, da den er skabt i 
samarbejde med Blindes Ar-
bejde og flettet i hånden på 

værkstedet i Danmark. Den 
er til salg fra september til 
5.995 kroner. 

/bb

For- 
nyet 
flet

Skageraks taburet »Vent« 
har fået vokseværk og er 

blevet til denne bænk. 
Foto: Pr-foto

Sommerhus: Toppede du 
jubelsommeren 1992 ved 
at købe et sommerhus, 
kan du i dag sælge det til 
tre gange så meget, som 
du gav for det den gang, 
Vilfort og Faxe sendte 
Danmark i fodboldhisto-
riebøgerne. 

I 1992 kostede et sommer-
hus i gennemsnit 327.000 
kr., mens det i 2019 handles 
til 1.241.000 kr. Det viser en 
analyse, som ejendomsmæg-
lerkæden Nybolig har lavet 
over opgørelser fra Dan-
marks Statistik.

- Som udgangspunkt er 
det en god investering at 
købe bolig med en tidsho-
risont på 30 år, selvom de 
færreste har den slags per-
spektiver, men lige med 
sommerhuse har de det med 
at blive i familien, fordi de 
bliver et centralt samlings-
punkt for flere generationer, 
siger Thomas Hovgaard, der 
er kommunikationschef i 
Nybolig. 

Udover almindelig pris-
udvikling har størrelsen på 
sommerhusene også betyd-
ning.

- I gamle dage var som-
merhusene små. De sidste 
tyve år er vi for alvor be-
gyndt at bygge større og 
mere luksuriøse sommer-
huse, og det er klart, at det 
også vil afspejle sig i priser-
ne, siger Thomas Hovgaard. 

Han forudser, at sommer-
husene vil fortsætte den po-
sitive prisudvikling.

- Højere bundfradrag ved 

udlejning og nye muligheder 
for øget realkreditbelåning 
har givet sommerhusmar-
kedet en saltvandsprøjtning 
de sidste par år, og med de 
aktuelle konjunkturer tror 
vi, at vi de næste par år vil 
blive ved med at se priserne 
stige, siger Thomas Hov-
gaard. 

Sommerhuse er  
tredoblet i værdi  
siden 1992
En tredobling af sommerhuspriserne de sidste tredive 
år skyldes udover almindelig prisudvikling også, at vi 
er begyndt at bygge større og mere luksuriøse som-
merhuse

- I gamle dage var sommerhusene små. De sidste tyve år er vi 
for alvor begyndt at bygge større og mere luksuriøse sommer-
huse, og det er klart, at det også vil afspejle sig i priserne, siger 
Thomas Hovgaard. Ejerlejligheder i 

Søndre Havn 
I Kystengen Køge får du et rummeligt og lyst hjem med sollys fra 
to sider. Du bor i det hyggelige havnemiljø og tæt på Køge Torv, 

hvor du på dage med torvehandel kan købe frisk grønt, nødder og 
hjemmeavlet honning. Gå til arrangementer på Havnescenen og 

brug byrummet Opdagelsen, der er et levende haveværksted med 
overdækket udekøkken.   

Kom til åbent hus og se den møblerede prøvebolig eller 
ring og få en privat aftale på tlf. 7230 1049.

Priser fra:  2.150.000 kr.
Størrelse:  67-138 m2

Rum:  1-3 soveværelser
Faciliteter:   Elevator, depotrum, 

husdyr tilladt

Indflytning:  Forventet fra oktober 2019
Åbent:  Søndag d. 4. august kl. 11.00-12.00
Prøvelejlighed:  Søndre Molevej 6, Køge
Læs mere:  bonava.dk/kystengen



Drømmer du om en 2-plansbolig med minimal  
vedligeholdelse, lavt energiforbrug og lyse rum?
Oplev det kommende boligkvarter i Tværhøjgård i Greve. Byggeriet af de kommende  
rækkehuse, i 1-og 2-plan på 90-125 kvm, er i fuld gang. Rækkehusene er veldisponerede  
og indrettet i samarbejde med IKEA Taastrup.

ikanobolig.dk

RÆKKEHUSE I GREVE MED  
FOKUS PÅ NABOSKABET

Åbent hus: Søndag den 4. august kl. 13.00–14.30
Kom forbi salgspavillonen – og hør mere om boligerne. 
Adresse: Skovbo Allé, 2670 Greve

Byggeriet 
er i gang!



Går du i salgstanker, så få en gratis 
salgsvurdering af din bolig. 
Vi sælger boliger hele sommeren!.
Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig i Greve eller Solrød på tlf. 4390 0099/5625 3535 og få en 
gratis og uforpligtende salgsvurdering.

danbolig.dk

Jim Riel
Indehaver, Ejendomsmægler, MDE

danbolig Greve og Solrød
Tlf. 4390 0099/5625 3535

Få en fl yvende start 
på dit boligsalg.



*Kilde: Boligsiden.dk. Pr. 29.07.2019. 

danbolig Jim Riel.
Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk

Solrød · Solrød Strandvej 123, 2680 Solrød Strand · Tlf. 56 25 35 35 · solroed@danbolig.dk
Greve · Hundige Strandvej 210, 2670 Greve · Tlf. 43 90 00 99 · greve@danbolig.dk

danbolig Jim Riel er 
den mægler der sælger 
mest i Greve/Solrød.*

Alle boligtyper solgt de seneste 12 måneder, for mæglere beliggende i Greve/Solrød.*

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

281
solgte

205
solgte

151
solgte

150
solgte 135

solgte

47
solgte

danbolig 
Jim Riel
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Mad: Jeg er vild med 
burgere! Den første bid 
af en burger er som en 
eksplosion af alverdens 
smags-indtryk, som hur-
tigt samles til en sand 
nydelse af velsmag. En 
burger er et fantastisk 
koncept. Et helt måltid, 
hvor alle dele er samlet 
på et meget lille areal 
mellem den varme un-
der- og overbolle. Det er 
da genialt!

Der er en grund til, at 
burgere spises overalt i ver-
den. Burgere er til hverdag 
og fest. Til tømmermænd vil 
nogen sige, at de er bedst! I 
de senere år er fastfood kom-
met ud af skammekrogen - 
måske hænger det sammen 
med, at mange synes, det er 
sjovt og spændende at lave 
fastfood selv fra bunden med 
gode råvarer sammen med 
venner og familie.

Jeg håber, at opskrifter-
ne vil vise, hvor let det er 
at lave lækre burgere, godt 
fyld og tilbehør - og at der vil 
blive lavet mange burgere i 
køkkenet, på altanen, i som-
merhuset, havnen, gården, 
båden, ja, lige hvor man vil, 
med familie, venner og gode 
naboer.

Burgerværksted:
1. Sørg for, at alt er parat! 
Fyld, der er ordnet. Burger-
boller skåret over. Bøfferne 
formet.

2. Tilbered bøfferne enten 
ved at stege eller grille dem. 
Hvis der skal ost på, så læg 
osten på bøffen, når den ven-
des.

3. Lige før bøfferne er fær-
dige, varmes bollerne let på 
en brødrister, en grill eller i 
ovn.

4. Byg hurtigt burgeren 
op, som du ønsker og har 
planlagt. Kom ikke for me-
get fyld i, så burgeren bliver 
våd og sjasket!

5. Server burgeren varm, 
evt. med fritter, løgringe, sa-
lat og dip.

6. Alternativ: Server det 
hele som et kit ved bordet, 
så gæsterne selv kan bygge 
deres burger op.

7. Miniburgere, sliders, 
kræver ikke så meget fyld, 
og man kan sagtens spise 
flere af dem, 2-3 pr. person. 
Det er derfor en god idé at 
lave sliders med forskellige 
smagsvarianter.

Balkan chevapi-burger 
(4 stk.)
Græsk rub (1/2 dl):

1 spsk. hel spidskommen
1/2 spsk. allehåndefrø
1/2 spsk. sorte peberkorn
1/2 spsk. chilipulver
1 spsk. oregano
1/2 spsk. rosmarin
1/2 spsk. timian
1/2 spsk. flagesalt
Chevapi-bøffer:
250 g hakket lammekød
250 g hakket oksekød
2 spsk. græsk rub
Olivenolie til pensling

Rudolphs burgerboller (8-
16 stk.):

25 g gær
2 æg
1 dl vand
1 1/2 dl mælk
1/2 spsk. sukker
Ca. 500 g hvedemel
1/2 spsk. salt
1 sammenpisket æg til 

pensling
Sesamfrø til drys
Baba ganoush (4 dl):
1 stor aubergine eller 2 

små, ca. 500 g
2 spsk. tahine
2 spsk. citronsaft
2 spsk. hakket bredbladet 

persille
2 spsk. olivenolie
25 g soltørrede tomater
1 spsk. granatæblekerner, 

kan udelades
Havsalt og friskkværnet 

hvid peber
Citronpickles (6 dl):
1 stærk gul chili, f.eks. 

scotch bonnet
1 rødløg
Ca. 500 g citroner
2 dl vand
200 g rørsukker
1/2 spsk. gule sennepsfrø
1 tsk. gurkemeje
1 spsk. olivenolie
1/2 spsk. havsalt
Rugbrødscroutoner (2 dl):
3-4 skiver rugbrød
Olivenolie
1 tsk. akaciehonning
Flagesalt
Fyld:
Krydderurter
Græsk rub: Rist spids-

kommen, allehånde og sort 
peber i kort tid på en tør 
pande. Stød, eller mal dem 
i en morter eller kværn. 
Bland ingredienserne.

Chevapi-bøffer: Bland alle 
ingredienserne godt sam-
men. Form farsen til 4 bøf-
fer, og pensl dem med olie. 
Grill kødet i ca. 3 minutter 
på hver side, på en grillpan-
de eller over direkte varme 
på en grill.

Rudolphs burgerboller: 
Ælt alt sammen, undtagen 
salt, som æltes i til sidst. Æl-
tetid 10 minutter. Ved brug 
af en køkkenmaskine æltes 
i 5 minutter, tilsæt salt, og 
ælt i 2 minutter mere. Del 
dejen i 8-16 stykker, form 
dem til boller eller sliders, 
og sæt dem på en bageplade 
med bagepapir. Tryk dem 
flade, og lad dem hæve til-
dækket med et rent viske-
stykke et lunt sted i ca. 1 
time. Pensl dem med æg, og 
drys sesamfrø på. Bag dem i 
ca. 10 minutter ved 185 gra-
der. Afkøl på bagerist.

Baba ga noush:  P r ik 
auberginen over det hele 
med en gaffel, læg den på 
en bageplade med bagepa-
pir, og bag den i ca. 35 mi-
nutter ved 250 grader. Afkøl 
auberginen, og skær den 
over på langs, skrab auber-
ginekødet ud med en ske. 
Blend alle ingredienserne i 
en foodprocessor. Smag cre-
men til med salt og peber. 
Bland, eller pynt den med 

granatæblekerner.
Citronpickles: Skær chi-

lien i tynde ringe (husk en-
gangshandsker) og løget i 
tynde både. Skær citroner 
i skiver, og fjern kernerne. 
Blend citronerne groft i en 
foodprocessor. Kom dem 
over i en gryde, og tilsæt re-
sten af ingredienserne. Kog 
op, og lad det simre i ca. 25 
minutter, til konsistensen er 
tyk. Hæld picklesen på rene 
glas. Er klar, når den er ble-
vet kold, men bliver bedre 
dag for dag.

Rugbrødscroutoner: Skær 
rugbrødet i små tern. Steg 
dem ved middelvarme på en 
pande med olie i 10 minut-
ter, tilsæt honning, og steg 
yderligere, til croutonerne er 
helt sprøde - pas på, de ikke 
får for meget. Læg dem på 
fedtsugende papir, og drys 
salt på.

Servering: Flæk boller-
ne, og rist dem. Smør baba 
ganoush på under- og over-
bolle. Saml burgeren med 
rødløg, bøf, pickles, crouto-
ner og urter. Læg overbollen 
på.

Notting Hill kyllinge-
burger (4 stk.)
Kyllingebøffer:

50 g soltørrede tomater i 
olie

1/2 dl pistacienødder
400 g hakket kylli ngekød
1 spsk. revet citronskal
1 tsk. stødt rosa peber
2 tsk. havsalt
Olie til stegning
Burgerboller (10-18 stk.):
1 æg
15-25 g gær
2 spsk. rørsukker
2 dl lunkent vand
25 g blødt smør
1/2 spsk. fint havsalt
ca. 500 g hvedemel
En lille reven rødbede
Olie
Æggehvide pisket med lidt 

koldt vand til pensling
Evt. sorte og lyse sesam-

frø, nigella, sumak, birkes 
eller salt som f.eks. chipot-
lesalt, løgsalt og flagesalt til 
drys

Rød anchopesto (3 dl):
1/2 dl pinjekerner
50 g soltørrede tomater i 

olie
1/2 spsk. ancho-chilipul-

ver
2 fed hvidløg
25 g Prima Donna-ost
1 spsk. revet citronskal
1-2 dl olivenolie
Citronsaft
Røget salt
Hindbærharissa (1 dl):

1 rødløg
1 fed hvidløg
1/2 vaniljestang
1 tsk. brune sennepsfrø
2 spsk. olivenolie
2 laurbærblade
1 spsk. harissa
2 spsk. æblecidereddike
200 g flåede tomater
200 g hindbær
Honning
Citronsalt
Fyld:
Krølsalat
Emmentaler i skiver
Hvidløgsspirer
Kyllingebøffer: Hak toma-

ter og pistacienødder meget 
fint. Rør kødet med alle in-
gredienser i en skål. Form 
farsen til 4 bøffer, og steg 
dem i olie i ca. 8 minutter på 
hver side, til de er gennem-
stegte. Kan også steges i ca. 
4 minutter på hver side på 
en grillpande eller over di-
rekte varme på en grill.

Boller: Rør gær, sukker og 
lidt vand sammen, til gæ-
ren er opløst. Tilsæt reven 
rødbede. Tilsæt æg, vand, 
smør, salt og mel lidt ad gan-
gen. Ælt dejen i 10 minutter, 
til den er glat og elastisk. 
Brug evt. en køkkenmaski-
ne. Kom dejen ned i en skål, 
og kom lidt olie på, vend 
dejen, så den bliver dækket 
af en film af olie. Læg et vi-
skestykke over, og lad den 
hæve til dobbelt størrelse 
et lunt sted, det tager ca. 1 
time. Slå dejen ned, og form 
den til 10 burgerboller eller 
18 sliders. Stil dem på en 
bageplade med bagepapir. 
Dæk dem med et rent viske-
stykke, og lad dem hæve et 
lunt sted i 1 time. Bollerne 
er klar til at blive bagt, når 
du kan trykke en lille bule i 
dejen, og den langsomt for-
svinder igen. Pensl bollerne 
forsigtigt med æggehvide, 
brug en blød pensel eller en 
vatrondel. Kom evt. drys på. 
Bag dem i 15-18 minutter 
ved 200 grader. Afkøl på rist 
under et rent viskestykke, 
det gør dem endnu blødere. 
Er det sliders, er tiden 12-15 
minutter.

Rød anchopesto: Rist pin-
jekernerne lidt på en tør 
pande. Blend alle ingredi-
enserne på nær olie. Tilsæt 
olie gradvist til en passende 
konsistens. Smag pestoen til 
med citronsaft og salt.

Hindbærharissa: Hak 
løg og hvidløg. Flæk vanil-
jestangen, og stød, og mal 
sennepsfrøene i en morter. 
Steg løgene i en gryde med 
olie, til de er blevet bløde. 

Tilsæt hvidløg, sennepsfrø, 
laurbær, harissa, salt og 
eddike, og småkog under 
omrøring i 10 minutter. Til-
sæt vaniljestang, tomater 
og hindbær, og lad det sim-
re uden låg i 25 minutter. 
Fjern laurbærblade og va-
niljestang, og blend saucen 
i en foodprocessor eller med 
en håndmixer. Smag til med 
salt og måske lidt honning.

Servering: Skær bollerne 
over, og varm, eller rist dem. 
Smør under- og overbolle 
med pesto. Byg burgeren op 
med salat, bøf, harissa, ost 
og spirer. Læg overbollen på.

Spinat-linseburger  
(4 stk.)
Spinat-linsebøffer:

50 g soltørrede tomater
1 håndfuld persille
2 rødløg
200 g spinat
300 g kogte linser
1/2 spsk. karry
1 spsk. soja
2 spsk. loppefrøskaller
1 dl pankorasp
1/2 spsk. havsalt
Friskkværnet sort peber
Olie til stegning
Blommechutney (4 dl):
1/2 kg blommer uden sten
1/2 spsk. kardemommefrø
1 spsk. korianderfrø
1 spsk. revet ingefær
1 spsk. revet citronskal
1 spsk. chipotlesauce
1/2 spsk. ancho-chilipul-

ver
1/2 dl æblecidereddike
100 g rørsukker
1/2 spsk. røget salt
Gul peberfrugtpesto (4 

dl):
2 gule peberfrugter
2 fed hvidløg
1 stærk gul chili, f.eks. 

spansk
25 g parmesan
1 tsk. røget paprika
2 spsk. mangochutney
Fintrevet skal fra 1 citron
3 spsk. citronsaft
1-2 dl olivenolie
Havsalt og friskkværnet 

grøn peber
Rudolphs sennepsmayon-

naise (5 dl):
1/4 dl past. æggeblommer
2 tsk. Colman’s senneps-

pulver
1/2 spsk. dijonsennep
1/2 spsk. sherryeddike
2 1/2 g flagesalt
2 1/2 dl vindruekerneolie
Fyld:
Frisésalat og ærtespirer
Spinat-linsebøffer: Hak 

tomater, persille, og riv løget 
groft. Skyl, hak, og damp 
spinaten med det vand, der 

hænger ved, til den falder 
sammen. Mos linserne godt 
med en gaffel. Bland alle 
ingredienserne til bøfferne, 
mos, og saml farsen med 
klør fem, eller blend i kort 
tid i en foodprocessor. Lad 
farsen hvile i køleskabet. 
Form farsen til bøffer, og 
steg dem på en pande med 
olie, til de er gyldne og sprø-
de på begge sider. Kan også 
pensles med olie og steges 
på en grillpande eller over 
direkte varme på en grill, 
ca. 3 minutter på hver side.

Burgerboller: Brug sam-
me opskrift som til kyllinge-
burgeren, og tilsæt 1-2 breve 
blæksprutteblæk i stedet for 
rødbede.

Blommechutney: Skær 
blommer i mindre stykker. 
Rist kardemomme og kori-
ander kort tid på en varm 
tør pande, stød, og mal dem i 
en morter. Kom alle ingredi-
enserne i en gryde, og lad det 
simre under låg i 20 minut-
ter. Blend det med en stav-
blender, og pres det igennem 
en sigte. Hvis ketchuppen er 
for tynd, koges den ind uden 
låg. Smag den til.

Gul peber frugtpesto: 
Grill peberfrugterne, til de 
er blevet sorte. Kom dem i 
en frysepose i 20 minutter. 
Træk skindet af. Blend pe-
berfrugtkødet med resten 
af ingredienserne, på nær 
olie, i en foodprocessor. Til-
sæt olie gradvist til passen-
de konsistens. Smag til med 
salt og peber.

Rudolphs sennepsmayon-
naise: Pisk æggeblommer-
ne op med sennepspulver, 
dijonsennep, eddike og salt. 
Pisk olien i lidt ad gangen, 
til den tykner og har en cre-
met konsistens.

Servering: Skær boller-
ne over, og lun dem. Smør 
ketchup på underbollen, og 
byg den op med bøf, salat, 
spirer og pesto. Smør over-
bollen med mayonnaise og 
læg den på.

-

Tekst, opskrifter og 
fotos er fra »Verdens 

bedste burgere« af 
Steen Larsen 

 (Muusmann Forlag)
-

Byg en  
burger

Balkan chevapi-burger Foto: 
Bjarni B. Jacobsen

»Verdens bedste burgere« af 
Steen Larsen Foto: Muusman 
Forlag
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Ramsøbakken 12 - 4621 Gadstrup
Spændende villa
Er drømmen en arkitektonisk og
moderne villa i trygge og børne-
venlige omgivelser, med beliggen-
hed tæt til alle hverdagens fornø-
denheder? Så se nærmere her.
Ejendommen er opført i 2007 og
ligger på en lukket villavej. Både
Gadstrup Skole og Ramsø-hallen
ligger inden for 500 meter. Herud-
over er den lokale Brugs samt tog-
station med direkte forbindelse til
bl.a. Køge og Roskilde inden for
gåafstand. Med toget er der en rej-
setid til Roskilde Centrum på blot
10 min, hvorfra der er direkte tog-
forbindelser til København. En
ejendom, som rummer alt hvad
børnefamilien kunne drømme om,
kombineret med en moderne ind-
retning og lækre løsninger.

 C

Pris 3.395.000
Udb. 170.000
Ejerudgifter/md. 3.798
Brt/nt u/ejerudg. 13.776/12.079
Grund 807 m2
Bolig 140 m2
Rum/vær. 5/3
Opført 2007
Sag 26804066
Kontakt 56143307

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Søndag d. 4/8

kl. 14.00

Åsvej 20 - 2680 Solrød Strand
Charmerende og velbeliggende 4-længet gård
Denne smukke stråtækte ejendom, som fremstår i rigtig flot stand, er be-
liggende i idylliske og landlige omgivelser, men stadig tæt ved alle hver-
dagens fornødenheder, hvor indkøb, skole, S-station, sportsaktiviteter mv.
kan nås på mindre end 5 minutter. Endvidere kan København nås på ca.
30 minutter. Ejendommen er beliggende på en flot og velholdt grund på
20.157 kvm., hvor kun fantasien sætter grænser for de mange anvendel-
sesmuligheder. I dag er ejendommen opdelt i 2 boliger, således der er
mulighed for at 2 generationer kan bo der, men kan let integreres til én
bolig. Er du interesseret i at holde heste, er dette også muligt.

E

Pris 5.595.000
Udb. 280.000
Ejerudg. 5.512
Brt./Nt. 22.658/19.937
Grund 20.157 m2
Bolig 190 m2
Rum/vær. 8/4
Opført/omb. 1850/1987
Sag 26803759
Kontakt 56143307

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Søndag d. 4/8

kl. 15.00

Fåreager 84 - 2680 Solrød Strand
Flot og fuldstændig indflytningsklart rækkehus
I den nye bydel Trylleskov Strand findes dette flotte og indflytningsklare
rækkehuse i 2 plan på i alt 134 m², og med en skøn syd og vestvendt have
med stor fliseterrasse. Foran boligen er der yderligere en hyggelig terras-
se samt en carport og en ekstra parkeringsplads. Boligerne er opført i go-
de materialer med pudsede facader, vinduer og døre i træ/aluminium og
tagbelægning med tagpap. Rækkehuset er i 2 fulde plan, uden skråvæg-
ge, og indretningen er funktionel med maksimal udnyttelse af pladsen.
Der er gulvvarme i alle rum og ventilationsanlæg med varmegenvinding.
Elinstallationen er med radio-styring af belysningen.

A
10

Pris 3.795.000
Udb. 190.000
Ejerudgifter/md. 3.123
Brt/nt u/ejerudg. 15.390/13.541
Grund 183 m2
Bolig 134 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 2014
Sag 26804039
Kontakt 56143307

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Søndag d. 4/8

kl. 13.00

Solrød Center 120. 1,1 - Solrød
Central lejlighed
Attraktiv lejlighed fra 2005 med
godt lysindfald, i flot byggeri med
elevator, beliggende i Solrød
Center med hyggeligt café miljø,
butikker og S-station med forbin-
delse til bl.a. København og Kø-
ge. Lejligheden indeholder i dag
1 soveværelse men mulighed for
etablering af ekstra værelse. Lej-
ligheden er hele vejen igennem
velholdt og fremstår indflytnings-
klar, nymalet og nyslebet gulve.
Der er store vinduespartier og
flotte materialer. Dertil stor altan.

 C

Pris 2.995.000
Udb. 150.000
Ejerudgifter/md. 2.919
Brt/nt u/ejerudg. 12.161/10.698

Etage 1
Bolig 95 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2005

Sag 26804046
Kontakt 56143307

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Søndag d. 4/8

kl. 10.00

Majsmarken 3 - 2680 Solrød
Rummelig villa
Boligen er oprindeligt fra 1970 og
er siden løbende blevet moderni-
seret, bl.a. med nye vinduer og
døre, nyt tag, samt renovering af
badeværelse og gæstetoilet. Boli-
gen står opgjort til 133 m2. Dertil
er der ekstra 25 m² fordelt på
bryggers og værksted, indrettet i
direkte tilknytning til boligen.
Yderligere er der en rummelig 24
m² vestvendt udestue. Inden for
10 minutters gang finder du Sol-
rød Center med flere dagligvare-
butikker, caféer og S-station.

 C

Pris 3.495.000
Udb. 175.000
Ejerudgifter/md. 3.801
Brt/nt u/ejerudg. 14.180/12.475

Grund 817 m2
Bolig 133 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 1970

Sag 26803955
Kontakt 56143307

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Søndag d. 4/8

kl. 13.00
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Har du
boligen?
VILLA I SOLRØD SØGES
Familie på 4 fra København S sø-
ger villa på min. 150 m² og min.
3 beboelsesrum. Huset skal ikke
være en klassisk 70´er villa. Hall
samt frie bjælker, stukke/rosetter
ønskes. Prisniveau: kr. 3.700.000

Kunde ID 9481105
Kontakt Lars Viedél
Telefon 58587367

Har du
boligen?
VILLA I HAVDRUP SØGES
Til køber fra Søborg søges en vil-
la på min. 130 m² og min. 4 be-
boelsesrum, beliggende i Hav-
drup. En børnevenlig beliggen-
hed er et plus.
Prisniveau kr. 3.500.000, -

Kunde ID 9386387
Kontakt Lars Viedél
Telefon 58587367

Har du
boligen?
STRANDSIDEVILLA SØGES
Familie fra Solrød søger strandsi-
devilla på min. 140 m² og min. 4
beboelsesrum, beliggende i Sol-
rød Strand. 2 badeværelser er et
stort plus og gerne en adskilt for-
ældreafdeling. Pris kr. 6.000.000

Kunde ID 9312652
Kontakt Camilla Mors

LarsenTelefon 58587293

Har du
boligen?
RÆKKEHUS I SOLRØD SØGES
Til par fra Solrød søges et række-
hus på min. 90 kvm og min. 2 be-
boelsesrum beliggende i Solrød
Strand.
Prisniveau op til kr. 2.500.000, -

Kunde ID 9501967
Kontakt Camilla Mors

LarsenTelefon 58587293

Har du
boligen?
VILLA I SOLRØD STRAND
Par fra Solrød, søger villa eller
rækkehus, beliggende tæt ved
Solrød Center. Boligen skal være
i indflytningsklar stand og inde-
holde to soveværelser og et kon-
tor. Prisniveau max kr. 3.000.000.

Kunde ID 9130104
Kontakt Frank Djelert
Telefon 58587366

Kirkegade 6 - 4622 Havdrup
Idyllisk landsbyvilla
I slutningen af 90'erne er der fore-
taget en gennemgribende reno-
vering med respekt for ejendom-
mens alder og sjæl, men samtidig
så boligen fremstår tidssvarende i
forhold til nutidens krav. Det kan
bl.a. nævnes at der er gulvvarme
overalt. Der er hvide lofter med
synlige hanebånd. Der er lavet
nye kloaker og vandinstallationer i
forbindelse med renoveringen.
Oliefyret blev skiftet i 1997. Her-
udover er der IHC elinstallation
samt skøn beliggenhed.

D

Pris 2.295.000
Udb. 115.000
Ejerudg. 2.549
Brt./Nt. 9.334/8.211

Grund 1.132 m2
Bolig 106 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1850/1998

Sag 26803735
Kontakt 56143307

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Søndag d. 4/8

kl. 14.00

Moseskrænten 13 - 4623 Lille Skensved
Her fås den bedste naturskønne udsigt i byen
Ud over den fantastiske udsigt er der tale om en ekstrem central belig-
genhed i Ejby. Der er i gåafstand fra ejendommen masser af indkøbs mu-
ligheder, forskellige børneinstituitioner, naturområdet ved Ejby Mose og
meget mere. Derudover ligger Køge Centrum kun 10 min. kørsel væk. Kø-
ge er en by i rivende udvikling og her er rigtig gode indkøbs og shopping
muligheder. Boligen er en flot og moderne villa fra 2008 på i alt 138 m²
og med en skøn kuperet grund på 810 m². Denne attraktive bolig er i 1
plan og fra du træder ind oplever du en dejlig atmosfære. Loft til kip og
en formidabel udsigt til åbne marker fra køkken/alrummet samt stuen.

B

Pris 3.845.000
Udb. 195.000
Ejerudg. 3.103
Brt./Nt. 15.577/13.681
Grund 810 m2
Bolig 138 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 2008
Sag 26803766
Kontakt 56143307

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Søndag d. 4/8

kl. 14.00

Vinmarken 6 - 2680 Solrød Strand
Moderniseret og indflytningsklar villa tæt på alt
Indflytningsklar villa med en meget central beliggenhed; tæt ved skole,
indkøb ved Solrød Center, institutioner, S-tog, busforbindelser, gymnasi-
um, idrætscenter med baner og svømmehal mv. – ja, faktisk alt hvad bør-
nefamilien behøver. Ejendommen er løbende opdateret og vedligeholdt
og fremstår i dag i indflytningsklar stand. Listen af forbedringer omfatter
bl.a. tag fra 2007, døre og vinduer fra 2014, renoveret bryggers, flot køk-
ken med direkte adgang til stuen med en hyggelig brændeovn fra 2010
ved spiseafdelingen. Planløsningen byder i dag på 3 værelser, hvor det
ene let kan deles op i 2, så der er mulighed for i alt 4 soveværelser.

 C

Pris 3.095.000
Udb. 155.000
Ejerudgifter/md. 3.489
Brt/nt u/ejerudg. 12.564/11.053
Grund 715 m2
Bolig 139 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1969
Sag 26804056
Kontakt 56143307

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Søndag d. 4/8

kl. 13.00

Lodden 2 - 2680 Solrød Strand
Villa ud til marker
Udsigt til de bølgende marker og
blot 900 meter til Køge Bugt Pri-
vatskole med stistystem til skolen.
Under 3 km. til Solrød Center og
Solrød S-station, bibliotek, stort
idrætsanlæg med tennishal, bold-
baner, 3 haller, svømmehal m.m.
Bolig er gennem årene blevet op-
dateret og fremstår i dag i vel-
holdt stand bl.a. med et flot HTH-
køkken, som er placeret i husets
midte. Kæmpe stort alrum - så
stort, at der er mulighed for at
etablere et ekstra værelse.

E

Pris 2.595.000
Udb. 130.000
Ejerudg. 3.768
Brt./Nt. 10.547/9.278

Grund 918 m2
Bolig 158 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/omb. 1962/1976

Sag 26803891
Kontakt 56143307

ÅBENT HUS
Med tilmelding
Søndag d. 4/8

kl. 11.00



Så kan I koncentrere jer om alt det, der virkelig betyder noget

Bestiller du et gratis Salgstjek hos EDC inden den 1. september 2019, er du  

automatisk med i konkurrencen om flyttehjælp til en værdi af 10.000 kr.

Læs mere på edc.dk/vind

Bestil et gratis Salgstjek, og vind 
flyttehjælp for 10.000 kr.

Krogårdsvej 134 - 2670 Greve
Lys og velholdt 1-plans kædevilla
1-plans kædevilla beliggende i roligt lukket kvarter med kort afstand til
indkøb, transport og flot badestrand. Pænt gæstetoilet med gulvvarme.
Lys mellemgang med ovenlysvindue. Køkken med hvide elementer, spise-
plads og ekstra dør ud til morgenterrasse, hvorfra der kommer godt lys-
indfald. Direkte adgang til bryggers med ovenlys, gulvklinker, gasfyr og
god bord- og skabsplads samt udgang. Badeværelse med lyse fliser, mur-
et bruseniche, håndklædetørrer, gulvvarme og vindue. Stor spisestue (op-
rindeligt to værelser) med dobbelte døre til sydvendt opholdsstue, begge
med parketgulve. Meget stort soveværelse med indbyggede skabe.

 C

Pris 2.795.000
Udb. 140.000
Ejerudgifter/md. 2.800
Brt/nt u/ejerudg. 11.354/10.031
Grund 659 m2
Bolig 104 m2
Rum/vær. 3/1
Opført 1968
Sag 26702907
Kontakt 43903747

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
søndag d. 4/8

kl. 13.15

Solbærengen 38 - 2670 Greve
Indflytningsklart rækkehus i Greve Strandby
Meget flot 1½-plans rækkehus beliggende i den østlige ende af det efter-
tragtede Greve Strandby. Ejendommen fremstår indflytningsklar og inde-
holder: Hall med nye klinker, garderoberum og trappe til 1. salen. Meget
stor opholdsstue med flot nyt trægulv fra 2017, store vinduespartier og
åben adgang til køkkenet. Fra stuen udgang til stor træterrasse med to
markiser og mindre udhus med plads til opbevaring. Velholdt køkken fra
2000 med elementer fra Svane. Bryggers fra 2000, ligeledes med elemen-
ter fra Svane. Nyt gæstetoilet (2019) med væghængt toiletl. 1. sal: tre go-
de værelser samt mindre kontorafsnit. Badeværelse fra 2006 med brus.

 C

Pris 2.895.000
Udb. 145.000
Ejerudgifter/md. 2.549
Brt/nt u/ejerudg. 11.706/10.340
Grund 156 m2
Bolig 140 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1976
Sag 26702899
Kontakt 43903747

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
søndag d. 4/8

kl. 11.15

Svanemosen 19 - 2670 Greve
Lys og luftig villa på 186 m² + 62 m² kælder
Særdeles rummelige villa beliggende i bunden af hyggelig villavej. Her
bor du tæt på det meste såsom Mosede Skolen og indkøbsmuligheder.
Indenfor byder villaen på stor entré med fordeling til flere rum samt kæl-
deren. Fra entréen træder du videre ind i et kæmpe køkken/alrum. I åben
forbindelse hermed ligger husets store lækre stue på ca. 48 m² hvorfra der
er udgang til haven der vender mod syd. Solen kan således nydes på ter-
rassen fra morgen til aften. 3 gode soveværelser i forskellige størrelser
hvoraf forældredelen har eksklusiv adgang til super pænt badeværelse.
Endvidere gæstetoilet med bruseniche med adgang fra entréen.

 C

Pris 4.295.000
Udb. 215.000
Ejerudgifter/md. 3.942
Brt/nt u/ejerudg. 17.332/15.312
Grund 840 m2
Bolig/kld. 186/62 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1979
Sag 26702870
Kontakt 43903747

NYHED

Sommerstien 6 - 2670 Greve
Fritidshus beliggende på god helårsgrund
Ældre fritidshus 75 m² samt garage 25 m² beliggende på 788 m² grund i
strandvejskvarteret midt i Greve. Sommerstien er en hyggelig lukket side-
vej til Greve Strandvej med kort afstand til flot strand, indkøb, Holmea-
gerskolen m.m. Her er mulighed for at bygge drømmeboligen på en
grund med rigtig god beliggenhed. Ejendommen er beliggende i område
A i lokalplan 12.47 - Strandvejsområdet i Greve. Heraf fremgår byggefor-
hold: Max. bebyggelsesprocent 30. Max. bygningshøjde 8,5 meter. Max.
1 etage med udnyttet tagetage. Min. afstand til vejskel/vejudlægningslinie
2,5 meter. Der er betalt tilslutningsafgifter til vand, kloak og el. Der er
foretaget jordbundsundersøgelse. Køber må forvente ekstra fundering.

Pris 2.995.000
Udb. 150.000
Ejerudgifter/md. 2.290
Brt/nt u/ejerudg. 12.393/10.875
Grund 788 m2
Bolig/kld. 75/2 m2
Rum/vær. 2/1
Opført/omb. 1950/1962
Sag 26702848
Kontakt 43903747

Poul Erik Bech /
Kurt Hansen A/S
Hundige Strandvej 197
2670 Greve
43903747

Poul Erik Bech /
Kurt Hansen A/S
Solrød Center 63
2680 Solrød Strand
56143307

En del af byens liv

Poul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE



Mejerivej 6 - 2690 Karlslunde
1½ plans villa beliggende ud til marker i Karlslun-
de LandsbyEjendommen fremstår lys og indflytningsklar. Badeværelse med gulvvar-
me og stor brus. Stue med meget flot skibsparket med merbau. Køkken
med mange skabe og spiseplads. Bryggers med god skabsplads, kig ud til
markerne og udgang til haven. Kontor/værelse med flot trægulv. 1.salen
indeholder stor møblerbar repos. Mindre værelse. Meget stort soveværel-
se med indbyggede skabe. Flotte lyse gulve, glatte hvide vægge og lofter
samt synlige hanebånd. Flot muret carport, isoleret udhus og overdæk-
ning.

 C

Pris 2.750.000
Udb. 140.000
Ejerudgifter/md. 2.489
Brt/nt u/ejerudg. 11.039/9.750
Grund 615 m2
Bolig 129 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1930/1963
Sag 26702662
Kontakt 43903747

Egelykkeparken 16D - Greve
Indflytningsklar
God beliggenhed i bebyggelsen
og godt lysindfald. Badeværelse
med hvide fliser, brus og vaskes-
øjle. Vestvendt opholdsstue med
god sofaafdeling og rig mulighed
for at placere fladskærmen. Spise-
afdelingen ligger naturligt foran
den lukkede altan med vinduer,
der kan skydes til siden, så man
kan nyde solen fra de dejlige som-
meraftener. Åben forbindelse
med hvidt køkken. Kort afstand til
transport og natur.

 C

Pris 2.170.000
Udb. 110.000
Ejerudgifter/md. 3.207
Brt/nt u/ejerudg. 8.785/7.758

Bolig 83 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 2001

Sag 26702759
Kontakt 43903747

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 4/8

kl. 14.00

Jægerstræde 12 - Karlslunde
Landsbyidyl i et plan
Lyst renoveret badeværelse med
en stor muret brusenice. Køkkenet
er flot med hvide elementer og
masser af bordplads, amerikaner-
køleskab og gaskomfur. Flot bryg-
gers med gasfyr og god opbeva-
ringsplads. I ejendommen findes
tre soveværelser, alle i fin størrel-
se. Hyggelig opholdsstue/spise-
stue med udgang til overdækket
terrasse samt en solrig terrasse
mod syd.

D

Pris 2.130.000
Udb. 110.000
Ejerudgifter/md. 2.188
Brt/nt u/ejerudg. 8.648/7.640

Grund 460 m2
Bolig 100 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1877

Sag 26702747
Kontakt 43903747

NY PRIS

Råbjerg 13 - 2690 Karlslunde
181 m² pudset villa i et plan
Villaen ligger op mod skønt grønt areal og her på Råbjerg 13 bor man 700
meter fra Strandskolen og Karlslunde Hallerne samt tæt til indkøb og den
lækre strand i Karlslunde. Huset er tilbygget i den ene ende af villaen og
sælger har prioriteret at bruge det tilbyggede areal til at gøre 2 af værel-
serne ekstraordinært store. Facaderne er pudsede og fremstår hvidmale-
de og Decra-plader udgør taget. Stor møblerbar fordelingentré. Stor dej-
lig stue med sofa- og spise afdeling - herfra udgang til ugeneret terrasse/
have .Køkken med god skabsplads i åben forbindelse med stuen. 2 gigan-
tiske værelser, begge med indbyggede skabe. 2 almindelige værelser.

 C

Pris 3.695.000
Udb. 185.000
Ejerudgifter/md. 3.549
Brt/nt u/ejerudg. 14.922/13.182
Grund 777 m2
Bolig 181 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1965/2008
Sag 26702887
Kontakt 43903747

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
søndag d. 4/8

kl. 13.30

Har du
boligen?
VILLA SØGES
Par fra København søger villa i
Greve med minimim 3 værelser,
gerne køkken/alrum. De ønsker
maksimalt at købe for 3, 3 mio,
og til denne pris skal boligen væ-
re indflytningsklar.

Kunde ID 9525754
Kontakt Rasmus S
Telefon 58587033

Har du
boligen?
BOLIG SØGES
Par leder efter en opdateret
bolig med 3 værelser. Indvendig
stand gerne lys og opdateret.
Både villa og rækkehus i Greve er
interessant. Minimum 100 m².
Prisniveau: 3.000.000

Kunde ID 9518313
Kontakt Rasmus S.
Telefon 58587033

Har du
boligen?
RÆKKEHUS I GREVE STRANDBY
Køber fra Søborg søger række-
hus i Greve Strandby.Standen
skal gerne være rigtig god.
Boligareal på 140 m² med tre
værelser.
Prisniveau: 3.000.000

Kunde ID 9514605
Kontakt Rasmus S
Telefon 58587033

Har du
boligen?
EJERLEJLIGHED SØGES
Køber fra Karlslunde søger
ejerlejlighed på minimum 80 m²
og minimum fire beboelsesrum.
Beliggende i Greve.
Prisniveau: kr. 2.500.000.

Kunde ID 9507872
Kontakt Kaare Sayk
Telefon 58587365

Har du
boligen?
RÆKKEHUS SØGES
Familie fra Frederiksberg C søger
rækkehus på minimum 105 m²
og minimum fire beboelsesrum.
Beliggende i godt
skoledistrikt i Greve.
Prisniveau: kr. 2.800.000.

Kunde ID 9506935
Kontakt Kaare Sayk
Telefon 58587365
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Poul Erik Bech /
Kurt Hansen A/S
Hundige Strandvej 197
2670 Greve
43903747

Poul Erik Bech /
Kurt Hansen A/S
Solrød Center 63
2680 Solrød Strand
56143307

En del af byens liv

Poul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE



Poul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Kærlunden 33 - 2660
Flot 1 plans villa
Entré adgang til et dejligt værelse
og det ene af de flotte badevæ-
relser med bruseniche samt hu-
sets dejlige store lyse stue. Fra
stuen er der adgang til soveværel-
se med direkte udgang til den
ene af de flotte badeværelser
med bruseniche. Moderne hvidt
køkken med masser af skabsplads.
Bryggerset ligger med adgang til
køkkenet. Huset har en separat af-
deling med 2 gode værelser og
husets andet flotte badeværelse
med bruseniche.

A
10

Pris 4.395.000
Udb. 220.000
Ejerudgifter/md. 3.309
Brt/nt u/ejerudg. 17.738/15.633

Grund 770 m2
Bolig 160 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 2001

Sag 26603304
Kontakt 43544254

ÅBENT HUS
Med tilmelding

torsdag d. 01/08
kl. 10.00 til 15.00

Har du
boligen?
RÆKKEHUS I 2665
Køber fra Vallensbæk Strand sø-
ger rækkehus på min. 100 m² og
min. 4 beboelsesrum, beliggen-
de i 2665 Vallensbæk Strand. Pris
max. kr. 3.200.000.

Kunde ID 9469852
Kontakt Mette Sommer

FløistrupTelefon 61 20 07 57

Har du
boligen?
VILLA I VALLENSBÆK NORD
Familie på 2 voksne og 2 børn
som bor i Brøndby, vil gerne flyt-
te til Vallensbæk Nordmark. Min.
3 værelser + opholdsstue. Huset
må gerne være velholdt. Pris
max. 3.900.000.

Kunde ID 9479240
Kontakt Morten Nielsen
Telefon 58 58 71 42

Riggervej 9 - 2660
Til den aktive familie
Huset indeholder 4 gode sovevæ-
relser, 1 badeværelse og 1 gæste-
toilet placeret centralt i huset,
køkken og bryggers, samt stor
stue med brændeovn. Indgang til
dette dejlige familiehus er via den
store entré med rigtig god plads
til at byde gæsterne velkommen.
Vinduespartiet langs hele stuen
vender mod den sydlige del af ha-
ven og giver et godt lysindfald
samt mulighed for at holde øje
med børnene mens de leger i ha-
ven.

E

Pris 3.195.000
Udb. 160.000
Ejerudgifter/md. 3.705
Brt/nt u/ejerudg. 12.831/11.303

Grund 825 m2
Bolig 144 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1957/1973

Sag 26603218
Kontakt 43544254

Har du
boligen?
RÆKKEHUS I 2660
Familie på 3 pers. søger række-
hus, beliggenhed i 2660 Brøndby
Strand. Min. 110 m² og min. 4
værelser. Pris max. kr. 2.800.000.

Kunde ID 9290709
Kontakt Morten Nielsen
Telefon 58 58 71 42

Har du
boligen?
EJERLEJLIGHED I ÅSVINGET
2 voksne fra Vallensbæk Strand
søger ejerlejlighed på min. 100
m², beliggende i Åsvinget 2665
Vallensbæk Strand.
Pris max. kr. 3.500.000.

Kunde ID 9513335
Kontakt Mette Sommer
Telefon 61 20 07 57

Har du
boligen?
VILLA I BRØNDBY STRAND
Par fra Hvidovre søger mindre 1-
plans villa, da den yngste er flyt-
tet hjemmefra. Standen behøver
ikke være tiptop, men heller ikke
være et håndværkertilbud. Pris
max. kr. 2.500.000, -

Kunde ID 9460808
Kontakt Morten Nielsen
Telefon 58 58 71 42

Gammel Køge Landevej 805 - 2660 Brøndby Strand
Skønt halvt dobbelthus med kig til havnen
Entré. Pænt brusebadeværelse. Stor dejlig stue med Dinesen plankegulv.
Køkken og stue i åben forbindelse. Køkken fra Unoform med hvide låger
og egetræsbordplade. Emhætte, induktionskogeplade og indbygnings-
ovn, kun ca. 1 år gammelt. 3 gode værelser. 1. sal: skøn stue med bræn-
deovn og vinduer i hele stuens længde. Ekstra værelse kan etableres her.
Udgang til stor sydvendt træterrasse. Der er dejligt kig til indsøerne og
Vallensbæk havn fra træterrassen. 2 gode disponible rum. Hyggelig gård-
have med adgang via udestuen fra husets stue. Gårdhaven er flisebelagt
og har et skønt skur i charmerende ældre stil.

E

Pris 3.495.000
Udb. 175.000
Ejerudgifter/md. 3.109
Brt/nt u/ejerudg. 14.141/12.461
Grund 972 m2
Bolig 128 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/omb. 1974/1993
Sag 26603345
Kontakt 43544254

ÅBENT HUS
Med tilmelding

torsdag d. 01/08
kl. 10.00 til 15.00

Vejlegårdsparken 24. 2,27 - 2665 Vallensbæk Strand
Dejlig lys 2v som trænger til en kærlig hånd
Du kommer ind i lejlighedens fordelingsentré/gang. Til højre har du lejlig-
hedens gode soveværelse. Længere fremme ad gangen til højre ligger
badeværelset som har lyse fliser på gulvet og væggene samt hvid sanitet,
separat bruseplads og vaskemaskine. For enden af gangen ligger stuen i
åben forbindelse med køkkenet. Køkkenet er af ældre dato med masser af
skabsplads samt køleskab og komfur. Lejligheden er beliggende på 2. sal
med en stor overdækket altan i hele lejlighedens bredde, hvor du kan ny-
de eftermiddags- og aftensolen.

D

Pris 1.215.000
Udb. 65.000
Ejerudgifter/md. 1.891
Brt/nt u/ejerudg. 4.926/4.323
Etage 2
Bolig 49 m2
Rum/vær. 2/1
Opført 1966
Sag 26603336
Kontakt 43544254

ÅBENT HUS
Med tilmelding
onsdag d. 31/07
kl. 10.00 til 16.00

Vallensbæk Strandvej 286
2665 Vallensbæk Strand 
43 54 42 54

Hundige Strandvej 197
2670 Greve
43903747

Solrød Center 63
2680 Solrød Strand
56143307

Poul Erik Bech Poul Erik Bech Poul Erik Bech

En del af byens liv
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Bolig: få lys uden stik-
kontakt.

En stikkontakt i nærhe-
den eller levende lys - det 
var engang mulighederne, 
hvis man gerne ville have 
lyst aftenen op på terras-
sen eller altanen. I dag kan 
man supplere med solcelled-
revne lamper og samtidig er 
der en mængde LED-lam-
per på markedet, som ud-
mærker sig ved at kunne 
oplades med et USB-stik, 
så de kan lyse i flere timer 
uden at skulle være sluttet 
til en stikkontakt, og som 
samtidig er designet så små 
og lette, at de er nemme at 
bære frem og tilbage. Poin-
ten med denne type lam-
per er nemlig, at de også 
fungerer i indretningen in-
den døre, hvor de også kan 
flyttes rundt, hvis man har 
brug for mere lys. Man skal 
med andre ord ikke pakke 

dem væk, når det bliver for 
koldt til udeliv.

Hvis man vil investere i 
en lampe, skal man huske 
at tjekke, hvad de kan holde 
til. Selvom de både kan bru-
ges ude og inde, er de typisk 
ikke beregnet til at stå ude 
hele tiden eller få en regn-
skyl. Derfor skal man som 
oftest tage dem med ind, når 
man selv siger godnat.

/bb

Ekstra lyse 
sommernætter

Det spanske firma Marset og 
designeren Inma Bérmudez 
står bag lampen FollowMe 
med håndtag i egeræsfiner. 
Ved fuld styrke kan den lyse 
i fem timer, skruer man ned 
til en fjerdedel holder den i 
20. Fås i denne og den større 
Plus-udgave. Set til priser 
fra 995 kroner. www.marset.
com Foto: Pr-foto

»Garda« fra Dyberg Larsen kan bruges både med og uden 
ledning og derfor transporteres rundt i alle hjemmets rum el-
ler tages med udenfor. Den holder op til otte timer på en fuld 
opladning og har tre lysstyrker, som kan bruges efter behov. 

1.499 kroner. https://dyberglarsen.com/da/ Foto: Pr-foto

Bolig: Verne Pantons 
»Flowerpot« lanceres ny 
i en størrelse, der passer 
til spisebordet.

Intet design kommer til 
verden som en klassiker. 
Det er kun tiden, der viser, 
om designet har formatet 
og holdbarheden til at blive 
det. 51 år efter, at den dan-
ske designer Verner Panton 
skabte sin »Flowerpot«, er 
lampen dog for længst flyt-
tet ind i kategorien »klassi-
ker«, og lampen fås allerede 
i et væld af størrelser og far-
ver. Nu lancerer &Tradition 
så en ny mellemstørrelse, 
der med en diameter på 37 
centimeter. Den nye pendel 
går under navnet VP7 og fås 
i en række farver, blandt an-
det rødbrun og lys blå. Pri-
ser fra 2.795 kroner.

/bb

Lampeikon i ny størrelse

Den nye version af Pantons klassiker går under navnet VP7 Foto: Pr-foto

»Bellhop« hedder denne 
lysende champignon i 

polykarbonat fra Flos og den 
engelske designduo Edward 
Barber og Jay Osgerby, der 

har tænkt lampen som en 
elektrisk udgave af kammer-
stagen, der kan flyttes rundt. 

Fås i flere farver til 1.600 
kroner. www.flos.com Foto: 

Pr-foto

»PC Portable« hedder Hays lampe, som nok har fået første 
del af sit navn fra designer Pierre Charpin. Lampen er i 
robust plastik med en ridse- og vandafvisende overflade. Den 
skal dog indenfor, hvis det regner. Den kan give ti timers lys 
og fås i tre farver til 499 kroner. www.hay.dk Foto: Pr-foto













Greve: Inge Stentzer re-
agerede med det samme, 
da hun læste denne avis’ 
artikel om en pige fra 
Greve med autisme, som 
i længere tid ikke har vil-
let være i skole. Inge tog 
kontakt til familien, som 
gerne ville høre mere, 
og det blev starten på en 
succeshistorie.

- Jeg blev ked af at høre, at 
hun ikke havde været i skole 
længe. Jeg vidste ikke, om 
jeg kunne gøre en forskel, 
men jeg ville gerne prøve, 
siger Inge Stentzer.

Familiens datter mødte 
kort tid efter Inge og hendes 
hund, læsehunden Oscar. 
Det hele startede med, at 
pigen blev tilbudt, at Inge og 
Oscar kunne komme og hen-
te hende om morgenen, og så 
fulgtes de ad til skolen.

Mødet mellem pigen, 
Oscar og Inge har betydet 
alverden, lyder det fra pi-
gens mor, Tina Rask.

- Det har været fuldstæn-
dig fantastisk. Inge er et af 

de mest fantastiske menne-
sker. Det er overvældende, 
fordi hun gør det frivilligt. 
Vi er hende dybt, dybt tak-
nemmelig. Vores datter har 
fået en fortrolig i Inge. Også 
læsehunden Oscar har hun 
fået tillid til. Ingen andre 
har før fået lov til komme 
så tæt på vores datter på så 
kort tid, siger hun. 

Stort set hver dag fra pin-
sen og frem til sommerferi-
en var pigen i skole i nogle 
timer ad gangen. De fleste 
af dagene var Oscar med, 
da han enten lå ved siden af 
pigen, eller også kom han og 
hentede pigen sammen med 
Inge, der er uddannet pæda-
gog. 

Meget gladere
Det gode forhold mellem pi-
gen og Oscar har ikke bare 
betydet, at pigen kommer i 
skole. Det betyder også, at 
hun er blevet meget gladere 
for at læse. Idéen med en læ-
sehund er nemlig, at et barn 
læser højt for en hund, som 

ligger ved siden af og følger 
med. På den måde får børn 
mere selvtillid ved at læse 
højt, fordi der ikke kommer 
negative eller drillende kom-
mentarer. 

- Vi har fået en meget gla-
dere pige. Vores datter har 
fået mere overskud i forhold 
til før. Vi kan se, at hun 
blomstrer totalt op, når hun 
er sammen med Oscar. Gid 
der var nogle f lere menne-
sker som Inge, der havde en 
læsehund, siger Tina Rask, 
som fortæller, at familien nu 
har bestilt en hvalp af sam-
me race som Oscar. 

- I begyndelsen ville hun 
(pigen, red.) ikke rigtigt 
læse. Hun sagde, at hun 
ikke var god til at læse højt, 
men jeg sagde, at Oscar var 
ligeglad, siger Inge.

Børnene vokser
Den nyfundne glæde ved at 
komme i skole har også bety-
det, at pigen har været til en 
almindelig gymnastiktime, 
uden at Oscar har været til 

stede. Efter sommerferien 
er det planen, at pigen selv 
skal tage i skole, men hun 
holder dog kontakten til 
Inge og Oscar. 

Inge Stentzer har haft 
cirka 70 børn i forløb med 
læsehund, og hun fortæller, 
at det stort set hver gang er 
gladere børn, der efter de 
seks gange et forløb varer 
er klar til at læse på egen 
hånd. 

- Når børnene har læst, 
går vi ud og laver nogle 
tricks med hunden. Det at 
hunden gør, hvad børnene 
siger, vokser de af. De får 
fornemmelsen af, at de kan 
noget, siger Inge Stentzer. 

Det er gratis at gå til læse-
hund, og der er fire læsehun-
de i Greve: To på Hundige 
Bibliotek, en på Tune Bibli-
otek og så Inge og Oscar, der 
hører til i Greve Borgerhus. 

Man kan læse mere på lae-
sehund.dk

Spøhr

Pige ville ikke i skole: 
Læsehunden Oscar  
hjælper hende afsted
En pige fra Greve har i længere tid ikke kunnet 
lide at være i skole, men det har en læsehund 
og pædagog hjulpet på

Når børnene har læst 
for Oscar, laver de tricks 

sammen. Børnene vokser af 
at Oscar gør, hvad de siger 

han skal gøre, fortæller Inge 
Stentzer. Foto: Janus Spøhr

- Succesen med 
den her pige 
kan kopieres til 
andre. Vi har 
set lignende ud-
viklinger flere 
gange før, siger 
Inge Stentzer.  
Foto: Janus 
Spøhr
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RUBRIKSERVICE

 TILLYKKE

KØRESKOLER TRÆFÆLDNING

KLINIKKER

 TILLYKKE

Debat: Det er ikke over-
raskende, at det er Greve 
Kommune, der er skyld i, 
at bus 120 ikke som tidli-
gere kan køre mellem Hø-
je-Taastrup og Køge.

Kommunens indbygge-
re er jo så underbetalte og 
fattige, at der stort set ikke 
kommer penge ind i kommu-
nekassen.

Deraf følger desværre, 

at kommunen ikke har råd 
til at vedligeholde skoler og 
veje, flextrafik, bemanding 
på biblioteker - og selvfølge-
lig heller ikke bidrage til en 
solidarisk løsning omkring 

bus 120. 
Min opfordring er: 
Kom nu Kommunalbe-

styrelse, Make Greve great 
again.

Eric Lerche
Agervej 3
Karlslunde

Bus 120 - Ingen kæde er stærkere end sit svageste led

Debat: Vores sundheds-
system er billig i drift. 
Det er en myte, at Dan-
mark har et af de dyre-
ste sundhedsvæsener 
i verden. De danske 
sundhedsudgifter lig-
ger under gennemsnit-
tet for de OECD-lande, 
som vi normalt sam-
menligner os med.

Regionerne og sygehu-
sene har de seneste år 
leveret, hvad de er blevet 
bedt om, og mere til. Re-
gionerne har sat rekord i 
behandling af patienter 
de seneste 15 år, hvor de 
har øget produktiviteten 
kraftigt.  

Nyeste tal viser en stor 

stigning i aktiviteter på 
sygehusene og få ekstra 
ansatte. Fra 2009 til 2018 
er der sket en stigning af 
kontakter på offentlige 
sygehuse på 39 pct. Sam-
tidig er antallet af det 
sundhedsfaglige perso-
nale kun steget med 3,5 
pct. I samme periode er 
antallet af patienter, der 
har brug for behandling 
i psykiatrien, steget fra 
110.000 til 154.000. En 
del af stigningerne skyl-
des, at vi bliver ældre og 
at vores sundhedsvæsen 
bliver dygtigere til at be-
handle f lere sygdomme. 
Den stadig højere aktivi-
tet på hospitalerne og at vi 

alle ønsker de nyeste be-
handlinger, understreger 
behovet for at ressourcer 
og krav hænger sammen. 

Sundhedsvæsenet har 
leveret og det vurderes, at 
alene det at fastholde den 
nuværende behandling for 
de kommende mange flere 
ældre koster en milliard 
kroner. Den nye regering 
har allerede luftet tanker 
om flere sygeplejersker, så 
det bliver spændende at 
følge økonomiforhandlin-
gerne om sundhedsvæse-
net efter sommerferien.

John Wennerwald (S)
Regions- og byråds- 

    medlem i Solrød

Sygehusene yder over evne

TRÆFÆLDNING  
OG TOPKAPNING
samt hækklipning

Udføres af prof.  
skovarbejder med over 

14 års erfaring.  
Fuld forsikret, uforplig-

tende tilbud gives.
Ring til Lasse

Tlf. 6093 4535
jensenstræfældning.dk

Kære Alexander skat
Du ønskes hjertelig tillykke 
med de 19 år d. 4/8.  
Vi håber du får en rigtig god 
dag og lige som du ønsker den 
skal være. Vi elsker dig helt op 
til månen og tilbage igen.
Kys fra Jullie,  
Villads og mor

Købes: Togbilletter og
togkøreplaner fra før
1965 købes. Jeg betaler
10,00 kr. for hver billet.
Andre gamle
jernbaneeffekter har
også interesse. Tlf.
21563925.

GULDBRYLLUP
I anledning af vore forældre Jytte og Jens Eriks  

guldbryllup, er der morgensang og kaffe  
på deres adresse, fredag den 9. august kl. 8.00.

50

Mand, 62/173/100
ønsker en kraftig/tyk
kvinde, ca. 55  75, med
vægtige for- og bagdele
til fælles fornøjelser. Jeg
holder af naturen,
musik, kulturhistorie
mv.
Prøv med 22279111.

Greve Strandvej 24, 2670 Greve

Kuponen sendes til: 

Kuponen til TIRSDAGSudgaven afleveres   senest torsdag  kl. 12.00
Kuponen til WEEKENDudgaven afleveres  senest tirsdag   kl. 12.00

Betal med kontanter eller MobilePay 48803 hos Sydkysten

Afsender:

Små annoncer for private / erhverv.
B: 1 spalte x H: 50 mm med ramme

Glæd dine kære med en hilsen. 
 
Skal foto retur så vedlægges venligst 
frankeret kuvert.

    TILLYKKE

    RUBRIK SERVICE

Sæt kryds i hvilken kategori du ønsker ...

TIRSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis du ønsker...

Køb, salg, bytte for private. 

    MARKED

Priserne er incl. moms. 

    MARKED ERHVERV

30 ORDPRIVATE KR.150,-ERHVERV KR. 300,-

Du kan også sende på e-mail: sydkysten.salg@sn.dk
Beløb indsættes 24 timer før deadline på 
reg.nr. 4343, kontonr. 35 24 12 01 43. Skriv navn som reference.

Adresse:

By:                         Tlf.:

 20 ORD+ BILLEDEALM. KR.80,-STOR KR.150,-

 CA. 25 ORDKR.80,-CA. 40 ORDKR.110,-

HUSK - du også kan booke din annonce på
www.tastselvannoncer.dk

 CA. 25 ORDKR.125,-CA. 40 ORDKR.250,-
Rengøring,
maler, hus og
havehjælp tilbydes.
Se mere på
www.tiptop-service.dk
Tlf. 50 30 24 25

PROFESSIONEL 
TRÆFÆLDNING

Fuldt forsikret
Ring til BG 
Træfældning
v/Bjarke G. Nielsen 
Tlf. 20 25 90 91

GRATIS uforpligtende tilbud gives

• Træfældning
• Beskæring
• Topkapning

• Stubfræsning
• Flishugning

RENGØRINGS-
HJÆLP
ti lbydes

Tlf. 71 62 14 42

ASK Køreskole
Bil/MC/Generhverv 

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

LEJEBOLIG SØGES

Enlig 67-årig kvinde
søger 2-3 vær. rækkehus,
lille hus el. lign til leje
på sydkysten eller
omegn. Max mdl. husleje
7.000 kr. ex forbrug. Jeg
er ikke-ryger, og elsker
at ordne have. Kontakt
23394266

Certi fi ceret træpleje - din garanti  for korrekt behandling 
Ring for nærmere aft ale 
KS Tree Care ApS l 43451190 l Ks-treecare.dk

Vi udfører alle opgaver indenfor
Træfældning - Beskæring - Træplantning - Træfl ytning - 

og grøn pleje 

Ur-reparationer.
Reparation af alle ure:
Standure, taffelure,
lygteure, vægure,
lommeure, armbåndsure
m.m. Afhentning og
opsætning, tilbud gives
uden beregning.
Rimelige priser,
betryggende garanti.
Henv. 42 42 59 50.

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol

Vægttab og fobier
Eksamensangst, flyskræk

Hypnose
Tilbud 500 kr.

RAB registreret.
Angst, søvnløshed, 
 depression + mere.

28 års erfaring.
Kendt fra TV2

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

www.svenholst.dk

Hjælp til PC, Tablet,
Smartphone og TV
Hjælp tilbydes til at sikre bil-
ligste og bedste løsning ved nyt 
køb og enhver form for støtte 
til at gennemføre ny løsning. 
Hjælp tilbydes også til løsning 
af hvilket som helst problem 
med eller vejledning i brug af 
mail, netværk, router, PC, Tablet 
(inkl. iPad) og Smartphone (inkl. 
iPhone) og TV. 
Ring 2965 6559 eller mail til 
henningjakobsen@live.dk

DEBAT
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Solrød: ”Frikvarteret” er 
en gruppe af kræftramte 
kvinder, der helt ufor-
pligtende og uformelt 
mødes en gang om ugen 
til en snak om alt mellem 
himmel og jord.   

En duft af friskbrygget 
kaffe møder næsen, når du 
nærmer dig lokale 3 i Akti-
vitets- og Frivilligcenteret. 
Inde i lokalet sidder fem 
kvinder rundt om et bord, 
enkelte med strikkepinde 
i hænderne, og sludrer om 
løst og fast. Fællesnævneren 
for disse kvinder er, at de 
alle er ramt af kræft.

”Frikvarteret” er en grup-
pe af kvinder, der mødes 
ugentligt til en snak om 
alt mellem himmel og jord. 
Nogle dage er de fem, nogle 
dage er de 10. Du er nemlig 

ikke forpligtet til at møde op 
hver gang, men kan komme, 
når du føler, at du har lyst og 
overskud til det. Når kvin-
derne mødes, er der plads til, 
at de kan dele deres erfarin-
ger fra sygdomsforløbet med 
andre i samme situation. 

- Vi har alle sammen æg-
tefæller, børn eller venner, 
som vi kan dele vores ople-
velser med, men det er ikke 
altid, at de forstår vores si-
tuation. Der er det rart at 
være her i et forum, hvor 
man virkelig føler sig forstå-
et, og hvor de andre kvinder 
kan relatere til det, man op-
lever, siger Susanne Michel-
sen, som er en af tovholder-
ne i gruppen. 

I gruppen taler de blandt 
andet om, hvordan det 
har været at gennemgå 

MR-scanninger og stråle-
behandlinger. Det er svære 
samtaleemner, og enkelte 
kvinder må fælde tårer, når 
de bliver mindet om alt det, 
de har overkommet i syg-
domsforløbet.  

Som en af deltagerne si-
ger: 

- Det er netop her, at der 
er plads til sådan nogle sam-
taler og historier.

Det er ikke kun kræftsyg-
dommen og dens eftervirk-
ninger, der er samtaleemnet 
i gruppen. ”Frikvarteret” 
er et fællesskab, hvor der 
er plads til den alvorlige 
samtale, men også til jokes 
og storslået latter. Blandt 

kvinderne bliver der lystigt 
snakket om alt fra, hvordan 
man bedst bager sine toma-
ter, til hvad de sidst har set 
eller skal se på Netflix. 

Idéen til gruppen opstod, 
da Susanne Michelsen og 
Marianne Mouritsen mødte 
hinanden til genoptræning 
efter deres kræftbehandling 
og blev venner kort derefter. 
De begyndte at se hinan-
den jævnligt og mødtes for 
at strikke sammen. En dag 
kom Susanne Michelsen 
tilfældigvis forbi en pjece 
omkring knitfullness. Knit-
fullness går ud på at være i 
nuet og få ro i kroppen, mens 
man strikker. 

Det f ik Susanne til at 
tænke på, at man kunne 
skabe et kreativt frirum 
for folk, der ligesom hende 
og Marianne var ramt af 
kræft. De to kvinder tog der-
for kontakt til Aktivitets- og 
Frivilligcenteret og fik stil-
let et lokale til rådighed og 
spredte nyheden om det nye 
mødested gennem venner og 
bekendte. Det lykkedes at 
samle en gruppe af 10 del-
tagere, og gruppen har nu 
eksisteret i et år.

”Frikvarteret” er et privat 
foretagende, så kvinderne 
skiftes til at medbringe kaf-
fe og kage. Med tiden håber 
de, at de kan få midler til at 

dække kaffeudgifter og til 
at arrangere foredrag eller 
oplæg for deltagerne. 

- Det kunne være virkelig 
spændende at få en diætist 
herud, der kunne fortælle 
noget omkring kost specifikt 
til kræftramte kvinder, si-
ger Susanne Michelsen. 

Du kan mødes med kvin-
derne hver fredag kl. 10-12 
i Aktivitets- og Frivilligcen-
teret. Alle er velkommen til 
at deltage, og det er ikke et 
krav, at du medbringer et 
kreativt projekt. Du behøver 
ikke at tilmelde dig, og du 
behøver ikke at deltage hver 
fredag. 

Kræftramte  
kvinder har 
skabt et  
fællesskab
”Frikvarteret” er en gruppe af 
kræftramte kvinder, der mødes 
en gang om ugen 

”Frikvarteret” er en gruppe af kræftramte kvinder, der mødes en gang om ugen

S O L R Ø D  S T R A N D

Sojamarineret tun tatar i mynte og 
capers anrettet på spicy avocadocreme 

med confit af cherrytomater.

Hovedret
Lammemørbrad stegt i smør & timian. 

Hertil danske kartofler og sæsonens 
salat. Serveret med mynte og bærsauce.

Dessert
Hjemmelavet italiensk panna cotta 

med lakrids- og mynte is. 

319 
pr. person

499 
inkl. vinmenu

Solrød Strandvej 66 2680 Solrød Strand 
Tlf.: 66 10 00 60
www.smeralda.dk

Forret
Sojamarineret tun tatar i mynte og 

capers anrettet på spicy avocadocreme 
med confit af cherrytomater.

Hovedret
Lammemørbrad stegt i smør & timian. 

Hertil danske kartofler og sæsonens 
salat. Serveret med mynte og bærsauce.

Dessert
Hjemmelavet italiensk panna cotta 

med lakrids- og mynte is. 

319 
pr. person

S T
Forret

Sojamarineret tun tatar i mynte og 
capers anrettet på spicy avocadocreme 

med confit af cherrytomater.

Hovedret
Lammemørbrad stegt i smør & timian. 

Hertil danske kartofler og sæsonens 
salat. Serveret med mynte og bærsauce.

Dessert
Hjemmelavet italiensk panna cotta 

med lakrids- og mynte is. 

319 
pr. person

S TFROKOST- 
TILBUD

SPAR 20% PÅ FROKOSTKORTET
hvis du spiser hos os man-fredag imellem 11-16

BESTIL 
ONLINE 

 OG SPAR 10% PÅ TAKEAWAY 
både dag og aften

HUSK 
VI SERVERER BRUNCH HVER LØRDAG 

OG SØNDAG FRA 10.00-13.00

BRENTEDALEN 8 - 2635 ISHØJ - TLF: 43736098

EGNSTEATERET I DET GRØNNE

WWW.ISHOJTEATER.DK

EGNSTEATERET I DET GRØNNE

TEATER FOR BØRN OG DERES VOKSNE
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Solrød: Solrød Bio hol-
der fortsat en velfortjent 
sommerferie. Men nu 
er de frivillige klar med 
programmet for senior-
filmene frem til jul.

Der lægges ud torsdag 
15. august med »En spions 
bekendelser«. 19. septem-
ber vises »Fischermans 
Friends, 17. oktober »Ser du 
månene, Daniel«, 21. novem-
ber »Poms« og 19. december 
»Judy«. Alle film vises klok-
ken 10. 

Det er den 3. torsdag i 
måneden Solrød Bio har et 
Senior / formiddagsprogram 

for alle film interesserede 
publikummer.

Spændende  
efterår med  
seniorfilm

Rene Zeelweger spiller rollen 
som Judy Garland.

Greve: Når orkestret AK 
& All That Jazz åbner 
sæsonen på Portalens 
jazzscene 17. august, står 
AK for sangerinden Anne 
Kristine Lauritzen, der 
også er orkestrets kapel-
mester .

Som sangerinde er Anne 
Kristines vokal klart farvet 
af kærligheden til de “store 
amerikanere” Ella Fitz-
gerald, Diana Krall, Natha-
lie Cole, Anita O`Day med 
f lere. Med en meget nær-
værende og varm udstrå-
ling skaber sangerinden og 
bandet en intim stemning, 
hvor den uomtvistelige mu-
sikalitet og det gode show-
manship er garant for en fed 
musik oplevelse. 

Repertoiret bærer præg af 
en rigtig New Orleans Gum-
bo - Hot & Sweet - musik 
med intensitet og spilleglæ-
de - swing, latin og ballader. 

Koncerten finder sted på 
Portalens jazzscene lørdag 
den 17. august klokken 13.

Swingende jazz og skønne  
ballader i Portalen
AK & All That Jazz åbner den nye sæson på Portalens jazzscene 17. 
august

Solrød: Torben Lendager, 
som har spillet et utal af 
koncerter i Solrød Cen-
ter, vil på lørdag fra 11 

til 14 spille en lang række 
kendte popsange i Solrød 
Center.

- Vi glæder os til igen 

at byde velkommen til en 
gammel kending i Solrød 
Center, nemlig Torben Len-
dager - dette års vinder af 
Dansktop prisen. Det bliver 
helt sikkert både nostalgisk 

og festligt, når Torben Len-
dager indtager Ny Scene lør-
dag, skriver Solrød Center i 
en pressemeddelelse. 

Torben Lendager optræder i Solrød
Koncerten er lørdag den 3. august klokken 11 i centeret

Torben Lendager & Roosters kigger forbi Solrød Center med 
en håndfuld popsange eller to på lørdag den 3. august fra 11 
til 14.

Orkestret AK & All That Jazz åbner den nye sæson på Portalens jazzscene 17. august.

Gratis adgang til alunderholdning

16.-18. august 2019
Ishøj Landsby

250 kræmmere, stemning, musik, for børn, 
mad og drikke, alt hvad der hører til et godt 

kræmmermarked.

Kom og gør en god dag bedre.

Scan og oplev

Åbningstider
Fredag 14.00-23.00
Lørdag 10.00-23.00
Søndag 10.00-17.00
Kræmmerne kan lukke ned 
fredag og lørdag fra kl. 20.00 Følg os på 

Facebook

www.vestkm.dk

Parkering kr. 40,- går ubeskåret 
til hjælpende foreninger

PORTALEN
GREVE TEATER- & MUSIKHUS

LØRDAG 17/8 KL. 13.00
AK & ALL THAT 

JAZZ
LØRDAG 31/8 KL. 13.00

THOMAS FON-
NESBÆK SPECIAL

LØRDAG 24/8 KL. 13.00
HOT FIVE 

JAZZMAKERS (CAN)

LØRDAG 7/9 KL. 13.00
JAZZ FIVE

TORSDAG 29. AUGUST KL. 20.00

MUSIK- & SANGCAFÉ
ONSDAG 18. SEPTEMBER KL. 20.00

BOG O’THE LOUGHS (IRL)

TORSDAG 19. SEPTEMBER KL. 20.00

BLUES CARAVAN 2019
FREDAG 20. SEPTEMBER KL. 20.00

STOP OP I TIDE, MAND
LØRDAG 21. SEPTEMBER KL. 20.00

THOMAS BUTTENSCHØN
SØNDAG 22. SEPTEMBER KL. 15.00

GREVE HARMONIORKESTER
FREDAG 27. SEPTEMBER KL. 20.00

CITY SINGLER
‘NY VIN PÅ GAMLE TASKER’   KUN FÅ BILLETTER!

LØRDAG 28. SEPTEMBER KL. 20.00

LIAM O’MAONLAI (IRL)

TORSDAG 3. OKTOBER KL. 19.00 

TORBEN CHRIS’ ABC
LØRDAG 5. OKTOBER KL. 20.00

ANDERS BLICHFELDT
SOLOSHOW - ‘VEJEN FREM’

SØNDAG 6. OKTOBER KL. 20.00

‘TROEN OG INGEN’
MUSIKTEATER AF SØREN HUSS / FOLKETEATRET

FREDAG 11. OKTOBER KL. 19.00 & 21.30

TYPISK JONATAN SPANG

14. MARTS KL. 20.00

ANNIKA

PORTALENS JAZZSCENE
HVER LØRDAG KL. 13.00

PORTALENS GALLERI
BUGTENS CENSUREREDE UDSTILLING

Udstillingsperiode: 17. august - 15. september
Fernisering 17. august kl. 14.00

BILLETKONTOR TLF. 43 97 83 00
SE HELE PROGRAMMET OG KØB BILLETTEN PÅ

PORTALEN.DK . FACEBOOK.COM/PORTALEN

TORSDAG 17. OKTOBER KL. 20.00

MIKAEL WIEHE
& EBBA FORSBERG (S)

FREDAG 6. SEPTEMBER KL. 20.00

GNAGS

KUN FÅ
BILLETTER!
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De første6 måneder erGRATIS!
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Med en serviceaftale fra Leon Petersen Gasservice,
er du  sikker på at din gaskedel kører både økonomisk

og driftsikkert – og skulle du få et driftsstop, er der 
altid en servicemontør lige i nærheden.

Ring til os på telefon 43 73 41 00 og hør mere om dine muligheder for 
en serviceaftale, der passer til netop din gaskedel

– lige nu giver vi de første 6 måneders serviceaftale gratis!

FUGLENE PIPPER
... men du skal stadig være sikker på, 

at der er varmt vand!

Tilbud om første 6 måneder gratis gælder ved bestilling og
igangsætning inden 30.9.2019 og kun for nye kunder,
der ikke har haft serviceaftale hos Leon Petersen A/S

indenfor de seneste 12 måneder.


