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Ballerup
har landets
højeste
sygefravær
Ny opgørelse lavet af KL viser, at
Ballerup Kommune har det markant
højeste sygefravær i landet.

Nytår. Kommunen bød på nytårskur
ERHVERVSFREMSTØD: Ballerup vil gerne gøre mere for det erhvervsliv, som kommunen har så meget af. Derfor var der inviteret
til nytårskur på rådhuset fredag eftermiddag, med indlæg af blandt andre Mette Frederiksen og Hjerne Madsen.
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Dit aut. skadecenter
- Vi samarbejder med ALLE
forsikringsselskaber
- Gratis lånebil tilbydes ved
alle skadereparationer
Vi følger altid bilfabrikkernes retningslinier !!
Dit autoværksted -vi passer godt på din bil !

3B Biler

Bedre Brugte Biler

FROKOSTBUFFET
HVER DAG
ml. 12-16

STATISTIK: De er meget mere syge i Ballerup Kommune end i
andre kommuner i Danmark. Det viser en ny statistik fra Kommunernes Landsforening over sygefraværet i landets kommuner.
Tallene viser, at Ballerup Kommune mønstrer 16,1 fraværsdag
pr. fuldtidsansat, hvilket er klart det højeste antal i landet. Vores nabokommuner har mellem 10,8 og 13,3 fraværsdag pr. ansat. Og det er ærgerlige tal, mener borgmester Jesper Würtzen
(A), som regner med, at en række konkrete kommunale initiativer vil forbedre tallene i det kommende år.
Men hos en af de hårdest ramte faggrupper, pædagogerne,
er man ikke så optimistisk.
»Det handler om arbejdspres. Der er store ambitioner, men
ingen penge,« siger Maria Girotti, BUPL Hovedstaden.
/2

Trylleri for voksne • Tryl for børn • Comedy Magic • Ballondyr • Teambuilding • Foredrag: Magic of sales
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Underholdning og fest? Robert Mark tryller bedst!
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www.ankaraballerup.dk

2 SKAFT KOTELETTER
5-600 g

Ring nu:
22 32 19 52
www.RobertMark.dk
FEST og underholdning med

Tryllekunstner Robert Mark

Rieker nyhed, sort skind m/rem
og behagelig hæl, damestr.

kr.

550,-

Kun
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TILBUD GÆLDER TIL FREDAG

Skovvej 78. 2750 Ballerup. Tlf. 3889 0800. 3bbiler.dk
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BYENS BEDSTE PRISER!
Har DU guld liggende i skufferne
kan det være mange penge værd...

– koster kun en kop kaffe!

VI GIVER EN SUPER PRIS
FOR DIT GAMLE GULD
Bülow & Gram
Herlev Hovedgade 240 · 2730 Herlev
Tlf.: 44 880 303 · www.lokalbolig.dk

købes til højeste dagspris!
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ann@ballerupbladet.dk

5HGDNWLRQ

red@ballerupbladet.dk

:»UW]HQ'HWK·MHV\JHIUDY¥U
HUKHOWXDFFHSWDEHOW
67$7,67,. Ballerup placerer sig helt i toppen i ny KL-statistik om
kommunalt sygefravær. Borgmesteren ærgrer sig, men påpeger, at der
er sat initiativer i gang, der skal rette op på situationen.
hverdagen kan fungere optimalt for hele arbejdspladsen,«
siger Jesper Würtzen, som understreger, at medarbejderne
skal fokusere på at gøre det
de kan.
»Lærere skal undervise, pædagoger skal passe børnene og
hjemmehjælpere skal tage sig
af de ældre. Ikke alt muligt andet,« siger han.

$)8/5,&+:2/)
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ulrich@ballerupbladet.dk

Bladchef,
ansvarshavende

6<*()5$9 5 En ny opgørelse
fra Kommunernes Landsforening (KL), baseret på tal fra
2013 viser, at Ballerup Kommune har landets suverænt højeste sygefravær sammenlignet med alle andre kommuner.
Ballerup Kommune kan fremvise 16,4 sygefraværsdage pr.
fuldtidsansat hvilket er markant flere end resten af landets
kommuner. De omkringliggende kommuner kan fremvise
mellem 10,8 og 13,3 fraværsdage pr ansat. Og det er ikke
godt nok, fastslår kommunens
øveste politiske chef, borgmester Jesper Würtzen (A).
»Den statistik er vi meget
ærgerlige over. Det er ikke godt
nok og derfor har vi allerede
sat gang i en række initiativer, der skal forbedre tallene.
Vi kan se, at vi også har en stigning i, hvor mange dage fraværet forekommer, så måske
har vi været for langmodige
på det område. Men generelt
må vi sige, at det er uacceptabelt,« siger Jesper Würtzen.
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Åbent dagligt
for personlig
betjening:
Man., ons., tors. kl. 10-16.
Tirs. lukket. Fre. kl. 10-15.
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0DQJHRPVWLOOLQJHU
Han pointerer, at der har været en masse omstillinger i de
seneste år og at det har haft
en betydning for sygefraværet. Nedskæringsbudgetter og
omstruktureringer har, ifølge
borgmesteren, haft stor betydning for, at mange har lagt sig
syge.
»Vi har haft mange omlægninger og tilpasninger. Og der
er mange, som har lagt sig syge
i f.eks en opsigelsesperiode. Vi
er en af de kommuner i landet, hvor der har været flest
nedskæringer og omstruktu-

FK Distribution

Oplag iflg. DO:
35.041 eksemplarer

6YLJWHUOHYHULQJHQ
Ring 7010 4000. kl. 8.30-15.30
fkkvalitetost@fk.dk

$QQRQFHLQGOHYHULQJ
Privatannoncer senest
torsdag kl. 15.
Øvrige
annoncer senest fredag kl. 12.
Korrekturannoncer
senest torsdag kl. 14.

5HGDNWLRQHOGHDGOLQH
Fredag kl. 9
Medlem af
De Lokale Ugeaviser

'HDQVDWWHL%DOOHUXS.RPPXQHKDUODQGHWVK·MHVWHV\JHIUDY¥U'HWHULNNHDFFSWDEHOWRJGHUIRU
KDUNRPPXQHQVDWJDQJLHQU¥NNHLQLWLDWLYHUGHUVNDONRPPHGHWK·MHV\JHIUDY¥UWLOOLYV
reringer. Vi har skåret med i
alt 346 millioner kroner i den
forrige valgperiode, så det har
haft konsekvenser. Vores normeringer ligger jo på et middelniveau, så vi må konstatere, at det handler om de mange omstillinger. Men det har
været nødvendigt for at få vores økonomi til at hænge sammen og nu kan vi begynde at
give ressourcer til de områder,
hvor vi måske har skåret for
meget,« siger Jesper Würtzen.

.RQNUHWHWLOWDJ
Ballerup Kommune har sat

gang i flere konkrete initiativer for at få nedbragt sygefraværet.
Dels har kommunen i 2014
sat projekt ’social kapital’ på
skinner. Det er et projekt, hvor
der handler om, at medarbejderne skal fokusere på deres
kerneopgaver og gøre det, de
er uddannet til.
»Det handler om, at vi fra
centralt hold kigger på de steder, hvor sygefraværet er højt
og så sætter ind med ’social
kapital’. Vi vil have kerneopgaverne i fokus og det handler
også om tillid, retfærdighed og

samarbejde. Det er vigtigt for
os, at den enkelte medarbejder
får de bedst mulige arbejdsbetingelser i hverdagen,« siger
Jesper Würtzen.
Kommunens ledere er desuden blevet sendt på kurser
og efteruddannelse, så de er
i stand til at lede i den forandringstid, som unægtelig er en
realitet i den kommunale sektor i disse år.
»Vores ledere skal være
godt klædt på til at klare de
forandringer, der er i hverdagen. Målet er, at de skal få de
bedste redskaber til at lede, så

Borgmesteren bliver dog en
smule uklar i mælet, når det
kommer til spørgsmålet om
der kommer flere ressourcer
til at ansætte flere folk i de
kommende år.
»Vi har afsat ressourcer
til hjemmeplejen og til andre
områder, hvor vi omfordeler
tingene og sørger for, at hverdagen glider lettere. Det betyder nu, at vi nu kan indrette
os efter en hverdag, hvor vi
har de penge vi har og hvor vi
ved, hvad vi har at gøre med
i hverdagen. Om det betyder
flere ansættelser, ved jeg ikke,
men vi har afsat penge til de
områder, hvor vi kunne se, at
der var et behov,« pointerer
Jesper Würtzen.
Han påpeger, at Ballerup
Kommune skal have sygefraværet ned, og selvom der stadig er udfordringer, som f.eks
den store omstrukturering i
hjemmeplejen, der tog sin begyndelse i starten af 2014, så
tror han på, at det kommer til
at se bedre ud.
»Tallene er helt uacceptable
og det skal være bedre. Derfor
har vi, som nævnt, sat gang i
meget fra personaleafdelingen
på Rådhuset, så vi kan få sygefraværet ned, til glæde for både medarbejdere og borgerne,«
siger Jesper Würtzen.

%83/6WUHVVHUHWVWRUWSUREOHP
6<*()5$9 5 Både lærere og pædagoger er hårdt pressede i Ballerup
Kommune. Lærerne klarer sig, mens pædagogerne lægger sig på stibe.
$)8/5,&+:2/)

ulrich@ballerupbladet.dk
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67$7,67,. Tallene taler sit tydelige sprog. De kommunalt
ansatte lægger sig rigtig meget syge i Ballerup Kommune og selvom der er sat gang
i efteruddannelser, kurser og
trivselstiltag, så er problemet
stadig til stede. Det mener man
i hvert fald hos BUPL, der organiserer pædagogerne i kommunen. Fællestillidsmand Maria Girotti fra BUPL Hovedstaden, er også bekymret for tallene og mener, at der er blevet
sparet for meget i de seneste år.
»Pædagogerne er en rigtig hårdt ramt gruppe, når
det kommer til sygefravær og
stress. Det er især arbejdspresset, der er et problem. Normeringen er ikke god nok, i forhold til de ambitioner, som po-

litikerne har og som vi selv
har. Når der er for få ressourcer og vi gerne vil have den
bedste hverdag for børnene, så
kan medarbejderne ikke følge
med,« siger Maria Girotti, som
afviser, at pædagogerne bare
er pivede.

6WRUHDPELWLRQHU
»Pædagoger er en medarbejdergruppe, der rigtig gerne vil
yde deres bedste og sætter generelt overliggeren højt. Men
når de ikke kan leve op til de
ambitioner, så går det lige i maven og i samvittigheden. Og så
skal man ikke glemme, at det
handler ikke bare om at passe en flok børn. Der er rigtig
mange krav til sprog, inklusion og læringsmiljøer i institutionerne i dag. Så det er ikke
bare at sidde og overvåge legende børn. Men selvom kra-

vene øges, så følger der ikke
flere hænder med,« siger Maria Girotti.
Hun mener, at ambitionerne
i Ballerup Kommunes ’social
kapital’ projekt er gode nok,
men der mangler kapital til at
følge de mange ambitioner op.
»Generelt synes jeg, at ’social kapital’ er fint og der er
mange gode intentioner. Men
der følger ikke ressourcer med.
Det er svært for vores medlemmer at tage på kursus og gå til
møder, og samtidig vide, at de
få kolleger, der er tilbage, står
med det hele alene. Det slider,«
siger Maria Girotti.

'HWEOLYHULNNHEHGUH
Hun håber, at de nye overenskomstforhandlinger vil give
mere medindflydelse og en
bedre tilrettelæggelse af arbejdet for medarbejderne i in-

stitutionerne, men hun regner
ikke med flere penge. Til gengæld regner hun så heller ikke med, at 2014-tallene bliver
pænere.
»Jeg tror ikke, at det bliver
bedre. Stress er en meget stor
faktor, og den vil fortsætte så
længe politikerne har store
ambitioner og ingen penge
følger med. Borgmesteren har
selv sagt, at vi bare må sætte ambitionerne ned, men det
kan ikke lade sig gøre. Hverken fagligt eller menneskeligt,« siger Maria Girotti.

7LOIUHGVHO¥UHUH
Hos Ballerup Lærerforening
lyder der ikke de samme pessimistiske toner. Selvom der også er et hårdt pres på lærerne,
så er sygefraværet ikke steget
hos dem.
»Vi kan konstatere, at der

ikke generelt er et stigende sygefravær hos lærerne i Ballerup. Det er nu ikke, fordi vi
ikke er pressede, for det er vi
også i Ballerup med implementeringen af en underfinansieret skolereform, som medfører
en række omfattende ændringer ude på skolerne. Men det
er lykkedes os at få lavet en
lokalaftale, som faktisk har afbødet for de værste følgevirkninger. Og det er vi naturligvis
glade for. Generelt er det dog
meget bekymrende, at tallene
er så markante i Ballerup, for
det indikerer naturligvis, at de
massive besparelser, som Ballerup Kommune har måttet
foretage de senere år, har været for voldsomme« siger formanden for Ballerup Lærerforening, Morten Refskov.
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3ROLWLHWDGYDUHU
PRGIXSRSNDOG
&20387(5 Københavns Vestegns Politi advarer
mod fupopkald fra engelsktalende svindlere, der
påstår at folks computer er ramt af virus.
$)0,$7+206(1

mia@ballerupbladet.dk

32/,7, Hvis du bliver ringet op
af en ukendt engelsktalende
person, der fortæller dig, at din
computer er ramt af virus, er
der god grund til at være ekstra skeptisk.
Københavns Vestegns Politi
advarer nemlig mod engelsktalende svindlere, som ringer til
tilfældige borgere, hævder at
være fra Microsoft og prøver
at lokke folk til at give sig fjernadgang til deres computer.
»Giv ikke lov til fjernadgang, giv ingen oplysninger
og afbryd samtalen,« opfordrer politikommissær Claus
Hjermitslev.

7RVQ\GWLGHFHPEHU
I december blev en mand i Søborg og en kvinde i Høje-Taastrup ringet op af en rar engelsktalende kvinde, som venligt advarede dem om, at der
var virus på deres computere.

Kvinden i Høje-Taastrup
blev stillet videre til den venlige engelsktalende dames
mandlige teknikerkollega i
’Microsoft’. Han bad om fjernadgang til computeren i Høje-Taastrup og overtalte til, at
man downloadede et program
til at fjerne virussen.
Programmet skulle der betales 25 kroner for via pengeoverførselsfirmaet Western
Union. Det viste sig senere,
at der var overført yderligere
cirka 2.100 kroner via Western
Union ved at misbruge Mastercard-oplysninger.
Manden i Søborg fik nogle
gode råd, som han skulle betale 150 kroner for via overførsel fra sin netbank til en udenlandsk bankkonto. Han opdagede senere, at der var overført
yderligere næsten 2.000 kroner
til udlandskontoen.

$IEU\GVDPWDOHQ

HUSK AT TILBUDENDE GÆLDER FRA LØRDAG DEN  JANUAR TIL FREDAG DEN  JANUAR

CUVETTESTEG

leder i Københavns Vestegns
Politis efterforskningsafdeling for økonomisk kriminalitet, siger:
»Microsoft og andre computerfirmaer vil aldrig kontakte
en borger uopfordret. Giv ikke
fjernadgang, download ingen
programmer og overfør ingen
penge.«
I efterforskningsafdeling for
økonomisk kriminalitet har
han og kollegaerne de seneste måneder modtaget en stribe henvendelser om lignende
opkald heraf 10-15 deciderede
anmeldelser.
»Det er et fupnummer, hvor
en svindler får borgeren til at
give sig adgang til computer
og netbankkonto. Tro ikke på
dem og afbryd samtalen,« opfordrer Claus Hjermitslev.
Københavns Vestegns Politi kan kontaktes på telefon:
43 86 14 48.

PR. ½ KG
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Politikommissær Claus Hjermitslev, der er efterforsknings-
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9ROGVRPELOEUDQGL0¤O·Y
+ 59 5. Det var noget af
et syn, der mødte beboerne på
Eskebjerggård i Måløv natten
mellem søndag og mandag i
sidste uge, da et ordentligt
brag fik flere op af sengene.
Omkring klokken 00.50 luskede to mænd i mørkt tøj hen
til en VW Passat, der holdt
parkeret ved Eskebjerggård.
En af områdets beboere, Allan Ottosen var i samme stund
gået ud på sin altan, hvor han
stod og nød en aftensmøg, da
han hørte en voldsom rumste-

ren ned på parkeringspladsen:
»Der er meget mørkt, så jeg
kunne ikke se, hvad der foregik, men tænkte, at det måske
var optakt til indbrud i bilerne,« forklarer han.
»Pludselig lød der en eksplosion, og der stod høje flammer
op over Passaten,« tilføjer han.
Allan Ottosen når at høre, at
én af gerningsmændene talte
dansk uden accent. Og sekunder før eksplosionen aner han
to eller tre skygger løbe væk
fra bilerne og derefter ned ad

trappen fra Eskebjerggård til
Måløvvang, fortæller han.
VW Passaten udbrænder totalt og Allan Ottosens Suzuki
Cross, der holder ved siden af
bliver også totalskadet.
Brandårsagen efterforskes
og Københavns Vestegns Politi
modtager gerne oplysninger
fra vidner eller andre i sagen
på telefon: 43 86 14 48.
mia
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EuroSpar - Centrumgaden 3 - Ballerup
Åbningstider: mandag-fredag kl. 9-19 - Lørdag kl. 8-16 - Søndag kl. 10-16
Se alle tilbud på www.eurospar.dk
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SLAGTER
KIIRDAL
Hedegårdens Butikscenter
Hedeparken 9 ∙ 2750 Ballerup
www.slagter-kiirdal.dk
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'HƩUEHQHGH
I¤UIULWO·E
+81'(/8)71,1* Som noget nyt får hundeluftere nu
mulighed for at droppe snoren og lade hundene få frit
løb i dertilindrettede folde på Flyvestation Værløse.
$)0,$7+206(1
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8'(16125 Efter Flyvestation
Værløse blev åbnet for publikum har den i løbet af kort
tid udviklet sig til et meget benyttet rekreativt område for et
væld af forskellige friluftstaktiviteter.
Også hundeejerne har opdaget arealets kvaliteter og
strømmer til for at lufte deres
firbenede venner. Men som det
er nu, skal hundene have snor
på, når de bliver luftet i området, da de løsgående hunde
stresser både råvildt og fugle
samt generer andre skovgæster, som kan føle sig utrygge

ved at møde en løs hund.
Det er Naturstyrelsens ansvar at sikre at statens arealer
giver mulighed for gode rekreative oplevelser for mange forskellige brugergrupper.
»Vi er godt klar over, at hundeejere generelt sætter stor
pris på at kunne lufte deres
hunde uden snor,« siger skovfoged Jens Juelstorp og fortsætter:
»For at imødekomme dette
ønske uden at det generer dyrelivet eller konflikter med de
øvrige rekreative aktiviteter,
har Naturstyrelsen etableret
to store hundeluftningsfolde,
hvor hundene kan løbe frit.«
Den første, der er etable-

ret ved ’Søndre Vagt’ for enden af Jonstrupvej, åbner i
denne uge, og den anden, der
er etableret ved indgangen for
enden af Sandet, åbner i løbet
af foråret, når de sidste hegn
bliver fjernet.
»Når vejret tillader det, vil
vi i begge hundeluftningsfolde opsætte borde og bænke, så
hundeejerne kan tage ophold
under gode forhold, mens deres hunde leger i foldene,« siger Jens Juelstorp og tilføjer:
»Vi håber hundelufterne
vil tage godt imod Naturstyrelsens nye tilbud og fortsat respektere forbuddet mod løse
hunde på resten af arealerne.

7UHWULFNW\YHHIWHUO\VHVL%DOOHUXS
'*15$33257 Fredag den 16.
januar klokken cirka 12.30 fik
en 82-årig mand fra Skovlunde
stjålet sit dankort af tricktyve
foran sit hus på Nissedalen.
Forinden havde han handlet
i et supermarked, hvor tricktyvene havde afluret hans pinkode. De fulgte efter ham til
hans hjem og kontaktede ham
under påskud at spørge om vej
til Odense.
De tre tricktyve beskrives
ifølge Københavns Vestegns
Politi som:
A: Mand, 30-40 år, almindelig kropsbygning, skaldet, iført
mørkt tøj.
B: Mand, 20-25 år, 170-175
cm. Almindelig kropsbygning,
sort hår. Iført sort jakke, mørke cowboybukser, hvide kondisko.
C: Mand, 20-25 år, 170-175 cm.

Kraftig kropsbygning, sort hår.
Iført grå dunjakke, blå jeans,
hvide kondisko.
Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer
på hverdage til politikommissær Michael Liebst Sørensen
på telefon 72 58 73 55, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

9¥UVNHSWLVN
Trick- og gadetyve er snu og
finder på mange påskud for at
stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at
følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede:
• Vær skeptisk, når ukendte personer henvender sig –
hjemme og på gaden.
• Åben kun døren for folk,

du kender. Brug dørspion eller
spørg til ærinde uden at åbne.
Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere mv. –
spørg gerne efter legitimation.
Skilt ikke med, du bor alene –
skriv kun forbogstav og efternavn på dørskiltet.
• Hold afstand til ukendte
personer på gaden, ved indkøb mv. og hold pungen tæt til
kroppen. Skjul altid din pinkode og opbevar den aldrig med
dit kort.
• Gå ikke rundt med store
værdier – og lad dem ikke ligge
fremme hjemme.
Ring hurtigt til politiet, hvis
du oplever noget mistænkeligt: 43 86 14 48 eller 114. Ring
Alarm 1-1-2 hvis det sker akut.
mia

KONFIRMAND
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2015 by Marcus

DANMARKS

absolut største udvalg!
INTROPRIS!

20% PÅ

HUSK!
VI HOLDER KONFIRMAND
AFTENER
KL. 18-21
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG

D.
D.
D.
D.

26/1
27/1
28/1
29/1

DER ER RIFT OM PLADSERNE!
BOOK EN TID NU PÅ
LYNGBY@MARCUS.DK
ELLER TLF: 4587 8414

KONFIRMAND
AFTENERNE
PÅ ALT GNIOUS
OG MARCUS
I KATALOGET

HENT DANMARKS
STØRSTE
KONFIRMAND
KATALOG
I BUTIKKEN ELLER
SE DET HER

BALLERUP@MARCUS.DK
ELLER PÅ TLF: 442 10140
Bliv en del af
Marcus Lyngby Storcenter

Marcus Ballerup Centret

2800 Lyngby, Tlf. 4587 8414

2750 Ballerup, Tlf. 442 10140
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3/$1(5 Naboerne til den uheldige cykelsti langs Hold-an Vej har lavet tre alternative forslag til cykelstier.
$)8/5,&+:2/)

ulrich@ballerupbladet.dk

&<.(/67, Sagen om den nye supercykelsti langs Hold-an Vej
fortsætter. Naboerne til cykelstien, der kom ganske uheldigt
fra start, satte sig hen over juleferien sammen for at finde et
fælles fodslag i ’kampen’ om at
få den bedst mulige cykelsti.
Godt nok har formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A) været på banen
og lovet en ny løsning til foråret, men det har ikke afholdt
naboerne fra at gå i offensiven
og lave tre forslag til en ny cykelsti, der ikke betyder risiko
for oversvømmelser og andre
gener for beboerne i Vårbuen
og Bueparken.

Mange problemer
Den nuværende cykelsti langs
Hold-an Vej og grundejerforeningen Birkegaarden overholder, ifølge naboerne, ikke
de retningslinier, der gælder
for ruter med supercykelstier.
Det skal, ifølge regelsættet fra
kommunens projektsekretariat, være muligt at cykle i begge
retninger, hvor der kun er mulighed for at cykle i en retning
på den nuværende cykelsti.
Desuden påpeger naboerne, at der ifølge retningslinierne skal være en tydelig niveauforskel mellem cyklister
og fodgængere, hvilket heller
ikke findes på den nuværende

cykelsti. Der skal også undgås
stikveje, da det kan give farlige
situationer. Der er masser af
stikveje ud til den nye cykelsti.
Endelig påpeger naboerne,
at supercykelstier har et krav
til bredden af stien på 2,5 meter ved ensrettet og tre meter
ved dobbeltrettet. Hvis det
krav skal overholdes, vil det,
ifølge naboerne, give 80 centimeter for fodgængere at færdes på, hvilket ville indebære,
at eksempelvis to barnevogne
ikke kan passere hinanden,
hvor de skal blive på fortovet.
De tre forslag til fremtidens
løsning er vidt forskellige og
lever ikke alle op til kravene
om supercykelstier.

6XSHUF\NHOVWLHQODQJV+ROGDQ
9HMKDUJLYHWDQOHGQLQJWLOHQ
PDVVHE·YO1XKDUEHERHUQH
ODQJVF\NHOVWLHUQHIUHPODJWWUH
IRUVODJWLOHQQ\F\NHOVWLVRP
VNDOY¥UHIUHPWLGHQVO·VQLQJ

7UHIRUVODJ
Det første forslag er simpelthen, at man fører cykelstien
tilbage til den oprindelige
stand med sf-sten og det oprindelige niveau. Det vil være den
billigste løsning på grund af
mindre vedligeholdelse, manglende vandskader og opbakning fra beboerne. Ulempen
er så, at det ikke længere er
en supercykelsti og at det ville
være det samme som at smide
de penge, som projektet har kostet indtil nu, ud af vinduet.
Det andet forslag fra naboerne går på, at man bibeholder den oprindelige cykelsti
langs Hold-an Vej, men samtidig gør Hold-an Vej enkeltsporet i hver retning og så etable-

rer supercykelsti på hver side
af vejbanen. Det kan gøres billigst ved at male asfalten i en
markant rød farve, der benyttes til supercykelstier. Det vil,
ifølge beboerens planer, være
en billig og enkel løsning, der
vil leve op til supercykelstikravene, grundejerne får ikke vand-gener og der vil f.eks
være mulighed for at snerydde sammen med snerydningen

på Hold-an Vej. Det kunne også give en sikker skolevej, der
simpelthen ville være adskilt
fra den øvrige trafik. Ulempen
ville ifølge beboerne være, at
trafikken på Vestbuen kunne
stige, indtil Frederikssundsmotorvejen kommer.
Det tredje beboerforslag går
ud på at lave en supercykelsti
hvor den er nu, men at føre
den nye asfalt-sti tilbage til

oprindeligt niveau. Den skulle så udvides, så den lever op til
pladskravene til både cyklister
og fodgængere og den vil være adskilt fra trafikken og alligevel være en supercykelsti.
Grundejerne mener, at den
løsning vil afhjælpe de eventuelle vand-gener, men til gengæld mener de, at den vil være
den dyreste løsning, der samtidig ville give dårlige over-

sigtsforhold, farlige situationer med tilstødende stier og
begrænset holdbarhed på asfalten.
Beboerne har i øvrigt lavet
en hjemmeside, hvor hele sagsforløbet og de nye forslag til
cykelstier med illustrationer
og fotos ligger. Den kan ses på
www.hovsa-stien.dk

1DERIRUVODJNDQEOLYHHQUHDOLWHW
&<.(/67, Helle Tiedemann (A) er positivt stemt overfor naboernes cykelsti-forslag.
$)8/5,&+:2/)
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3/$1(5 Naboernes tre konkrete forslag til en ny cykelsti-løsning er blevet afleveret
til Ballerup Kommune, hvor
man nu har haft en uges tid
til at kigge på dem. Faktisk
havde naboerne i alt seks løsninger på tegnebrættet, men
endte med at vælge de tre ud
som de bedst egnede.

»De tre er vi i fællesskab
blevet enige om, var de bedste. Dem har vi afleveret til
Ballerup Kommune, hvor de
så ville kigge på dem. Så vi
glæder os til at få et svar. Vi
synes jo, at de alle er gode, men
personligt foretrækker jeg forslag nummer to. Det vil opfylde alle kriterier og vi har fået
at vide, at der tidligere er foretaget en trafiktælling af Ballerup Kommune og at man i

den forbindelse snakkede om
at gøre Hold-an Vej ensporet.
Det ville også betyde, at man
fik f.eks skolebørn væk fra den
hurtige og indimellem kraftige trafik,« siger Boris Dreyer
fra nabogruppen. Han påpeger
desuden, at naboerne gerne
ser hele cykelstien omlagt og
ikke kun den del af stien, der
ligger højest i forhold til omgivelserne.
»Mange af beboerne i den

del af stien der er tættest på
Magleparken oplever også
skred af mudder og jord ind
over deres haver, når det regner. Så vi er nødt til at have
hele stien omlagt,« siger Boris Dreyer.

3RVLWLYPRGWDJHOVH
Og når det kommer til de konkrete planer, er der positive toner fra politikerne. Især forslag nummer to, der altså går

ud på at gøre Hold-an Vej ensporet og tegne supercykelstien på selve vejen, får en blid
medfart hos Helle Tiedemann
(A), formand for Teknik- og
Miljøudvalget.
»Jeg har kigget på dem og
jeg må sige, at det er gode planer. Især forslag nummer to
er noget, jeg kan bifalde. Faktisk er det forslag mit oprindelige forslag og jeg mener, at
det kan være en realistisk løs-

ning. Jeg har aldrig brudt mig
om de kombinerede cykel- og
gangstier, især nu hvor cyklisterne kører så stærkt. Så jeg
ser gerne den plan realiseret.
Men nu skal jeg fremlægge det
for udvalget og så må vi se, om
det kan lade sig gøre. Men jeg
kan i hvert fald sige, at det er
en løsning, jeg gerne vil arbejde hen imod,« siger Helle Tiedemann.

NYHED: FAST RENTE PÅ 1,5%* I 20 ÅR
Nu kan du få et 20-årigt realkreditlån med afdrag og en fast lav rente på 1,5%.
Har du et variabelt forrentet lån – så grib muligheden og fasthold den lave
rente i 20 år. Har du et fastforrentet lån med en pålydende rente på 3,5% eller
derover – så få en beregning på, om 1,5% i 20 år er noget for dig.
Har du planer om boligforbedringer, så er et 20-årigt lån med fast rente oplagt. Det er sikkert og billigt og har samtidig indbygget friværdibeskyttelse,
når renteniveauet igen begynder at stige”.

Ring til 70 10 21 84 alle dage mellem 9-21.
Lokal rådgiver Allan Mollerup har en solid ﬁnansiel
uddannelse og erfaring som kunderådgiver for BRFkredit. Tidligere arbejdede Allan Mollerup i 6 år som
ﬁnansieringsrådgiver og købermægler med rådgivning
speciﬁkt for boligkøbere.

Eller send en mail til kundecenter@brf.dk
* 20-årigt lån, 1.000.000 kr. udbetalt, hovedstol ca. 1.063.800 kr. (ved kurs 96,4 og inkl. ekspeditionsgebyr, tinglysningsservice og -afgift, kurtage og kurstab). Pålydende rente 1,50 %, ÅOP 2,79 %.
Mdl. ydelse før skat ca. 5.673 kr. Samlede betalinger ca. 1.303.500 kr. før skat.

1,5%*
Rek

ord
fast re lav
nte
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Don Nivanor 2011

75 cl. Argentina. Cabernet Sauvignon eller Malbec.
føtex normalpris 100,Pr. liter 66,67

Frit valg

50

Spar
50,-

Gælder kun
torsdag d. 22. januar
2 kg

Appelsiner
Spanien.

10
Cheasy skyr

Frit valg

20

Gælder kun
fredag d. 23. januar
Skrabeæg M/L
10 stk

18
Føtex Ballerup Centret, Føtex Lautrup
Tilbuddene gælder fra fredag 16. januar til og med 23 januar i Føtex Ballerup Centret og Føtex Lautrup, Borupvang 2.

04 2014. Forbehold for evt. afgiftsforhøjelser, trykfejl, udsolgte varer og leveringssvigt

1000g Naturel eller vanije.
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'HWKM¥OSHU
DWWDOHPHG
QRJHQ
7(0$0'( Tapeten var stopfuld,
da tidligere statsminister Poul
Nyrup Rasmussen kom forbi
for at tale om at være ung og
pårørende til en psykisk sårbar.
$)8/5,&+:2/)

sygdom, alkoholisme eller en
på anden måde udsat person.

9,*7,*'(%$7 Ordet trafikkaos er det mest dækkende for
de scener der udspillede sig
på parkeringspladsen foran
Tapeten tirsdag aften. Rigtig
mange mennesker kæmpede
i forholdsvis god ro og orden
for at finde et sted at parkere
bilen inden de skulle ind i den
lille sal, for at deltage i det store temamøde om psykisk sårbarhed, arrangeret af det Sociale Netværk.
Udover at det er et vigtigt
emne, der berører mange, så
var mange også kommet for
at se giraffen. Det vil i denne
sammenhæng sige den tidligere statsminister og EUparlamentariker Poul Nyrup
Rasmussen. Han kom som formand for Det Sociale Netværk,
der afholdt mødet og hvor fokus var på at være ung og pårørende til en psykisk sårbar,
hvad enten det var en pårørende med depression, en psykisk

+XPRURJDOYRU

ulrich@ballerupbladet.dk

Publikum var både unge og
forældregenerationen og der
var fuld opmærksomhed fra
begyndelsen, hvor Nyrup Rasmussen gik på scenen og introducerede sig selv og sin sag.
Han er tydeligvis en erfaren
taler og ’entertainer’ der kombinerede sin snak mellem humor, alvor og anekdoter fra sin
politiske karriere. Der var grin
i salen, da vi fik historien om
den meget omtalte cykelhjelm,
hvor pointen var, at ’det er der
ikke nogen, der ser’.
Og det var netop budskabet. Der er mange pårørende
til psykisk sårbare, der ikke
bliver set. De taler ikke med
nogen og ender med at blive
ensomme og gå med deres
problemer selv. Ofte med store konsekvenser. Og budskabet
var klart: Snak med nogen og
brug Det Sociale Netværk og
Oprust, der er en rådgivning

(QYHORSODJWRJVFHQHYDQW3RXO1\UXS5DVPXVVHQJDYVLJIRUVDJHQ)RWRV)OHPPLQJ6FKLOOHU
for unge. Poul Nyrup Rasmussen talte med stor entusiasme
og der blev lyttet til en mand,
der selv mistede sin datter til
psykisk sygdom for en del år
siden.

(QVW¥UNVN¥EQH
Efter Nyrup Rasmussens indlæg blev den noget skrattende
mikrofon givet videre til Kennet Ullehus, der indlevende
fortalte om sin opvækst i en
familie, hvor faderen var både alkoholiker og voldelig og
hvordan det var ved at få has

på Kennet også. Han tog ’jernskjorten’ på, som han nævnte
det og blev det klassiske forsømte barn - voldelig, hård
og en ballademager. Men han
fik ændret sin livsbane ved at
snakke med nogen, der kendte
til problemerne og fik lukket
vreden og angsten ud. I dag er
han uddannet sergent, på vej
til at afslutte en universitetsuddannelse og et helt andet
harmonisk menneske, langt
fra vold og ballade. Også hans
budskab var klart: Tal med nogen og få skabt et netværk, der

kan hjælpe i de svære tider.
Efter dette alvorlige og tankevækkende indspark var der
en række konkrete spørgsmål
fra salen til Kennet, inden der
var en velfortjent pause med
sandwich og kaffe til alle.

0DQJHVS·UJVP¤O
Efter pausen var der sat et panel sammnen, der kunne besvare spørgsmål og debattere
med de omkring 200 fremmødte og allerede inden havde flere henvendt sig til Poul Nyrup
og Kennet og de andre fra Det

Sociale Netværk eller Oprust
med konkrete problemer. Aftaler blev indgået, netværk blev
skabt og problemer måske løst.
Mørket og aftenen omsluttede Ballerup, da folk omkring
ved 21-tiden kunne gå hjem.
Alle var blevet meget klogere
og havde fået en tankevækkende oplevelse med hjem. En del
kom endda derfra med konkrete løfter og aftaler, der måske
kunne bringe dem selv eller
en, de holder af, lidt nærmere
på en vej ud af en ellers uoverskuelig situation.

'HUEOHYO\WWHWLQWHQVWWLOGHNORJHRUGIUDVFHQHQRJGHUEOHYRJV¤WLGWLOHQOLOOHVQDFN2YHUƮƭƭSHUVRQHUKDYGHWLOPHOGWVLJDIWHQHVWHPDP·GHRPDWY¥UHS¤U·UHQGHWLOSV\NLVNV¤UEDUH
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Advokatﬁrmaet
Ulrik Møller

Din lokale
advokat tilbyder:

JORDBÆRGÅRDEN,
GÅRDBUTIKKEN DER HAR
ÅBENT HELE ÅRET.

Genbrugsbutikken
Ballerup

Råbrovej 58, 2765 Smørum
Tlf. 44 68 41 14
www.jordbaergaarden.dk

Anette Laugesen
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Alt i gaver, kartofler, danske æbler,
årtidens grøntsager. Æblemost 5 ltr.
110 kr, 2 fl á 0.75 cl 50 kr.
Nyhed!! Æg fra fritgående høns.
ÅBNINGSTIDER:
man-ons-tors, fre kl. 11-17
Lør kl. 11-16
Tirs og søn lukket.

Body Soul and Mind

    
!( 
'!( 

Mød os også
på Facebook
Vi tager dankort ,
Mobile Pay og swipp.
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Hypnoterapi
Samtaleterapi
Healingsmassage
Henv.: 60 12 66 90
www.bodysoulandmind.dk
Vester Voldgade 86,1 - Kbh.

Ballerup Bladet - Centrumgaden 2A - Ballerup - www.ballerupbladet.dk
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SPAR
60% 50%
40% 30%
20%

ŝĨŽƌŚŽůĚƟůŵĂƌŬĞĚƐƉƌŝƐĞƌ

<ŝŐŝŶĚŝ
ĂůůĞƌƵƉĐĞŶƚƌĞƚ
sŝŐůčĚĞƌŽƐƟůĂƚďǇĚĞĚŝŐǀĞůŬŽŵŵĞŶ
ŝĂůůĞƌƵƉƐŶǇĞEŽƌŵĂůďƵƟŬ͘

DčƌŬĞǀĂƌĞƌƟůsEs/dd/'ƵŶĚĞƌƉƌŝƐĞƌ

Ballerup Centret | Søjletorvet på 1. sal | 2750 Ballerup | Man-fredag 10.00 - 19.00 | Lørdag 10.00 - 16.00 | søndage 11.00-16.00 (1. og sidste søndag).
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KONFIRMATIONS& FESTMESSE
i Herlev Medborgerhus

pµ {x~{|  x x@   
Program 2015
10.00 Dørene åbnes
10.10
Åbningstale
11.00
Modeshow
12.00 Danseshow
12.10
Trækning af sponsorgaver
12.45
Modeshow
13.15
Festkagen skæres for
13.30 Messen lukker

HERLEV
UNGDOMSSKOLE
INVITERER HERMED
til årets største og flotteste
messe for unge og forældre.
Masser af udstillere, shows,
præmier og gode
råd for alle!

Velkommen til messe!
Skal du konfirmeres til foråret?
Eller måske bare holde en stor fest?
Et ‘must-see’
Uanset hvad, så er Herlev Konfirmations- og
Festmesse et ”must-see” i den forbindelse. Her finder
du svarene på alle de spørgsmål, der opstår, når man
skal holde en fest.
Hvad foregår der?
På messen kan du møde en lang række udstillere,
der hver har deres spændende bud på, hvad du kan
gøre, for at gøre netop DIN fest speciel.
Hvor foregår det?
Konfirmations- og Festmessen finder sted på:
Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20,
2730 Herlev
Gratis adgang for alle
Tag bare hele familien med. Det er GRATIS at komme
ind og der er nok at kigge på. Det er også muligt at
købe lidt at drikke i caféområdet, hvor der er god
plads til at slå sig ned og hyggesnakke med alle de
andre gæster ved messen.

Du kan b.la. møde følgende leverandører:

FotoCentrum
Herlev Bymidte Butikscenter
Herlev Torv 22 · 2730 Herlev
herlev@fototeam.dk · Tlf: 44 91 34 39 · www.fototeam.dk

Herlev Hovedgade 107 r Herlev r Tlf. 44 94 71 06
www.vindruenherlev.dk

ʆʄʘʄʅʘʆʄʅʉ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʅʅ

SLAGTER
KIIRDAL
Hedegårdens Butikscenter

3HQJHWLO
VXQGHUHE·UQ

Hedeparken 9 2750 Ballerup
www.slagter-kiirdal.dk

,1'6$76 Ballerup Kommune har fået over en million
kroner til at gøre kommunens børn sundere.
$)8/5,&+:2/)
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681'+(' Rigtig mange børn
og unge bevæger sig for lidt,
dyrker ingen motion og lever
generelt for usundt. Men det
vil Ballerup Kommune nu gøre
noget ved, og søgte i sommer
midler fra en forebyggelsespulje hos Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse.
Det gav pote. Nu har kommunen nemlig fået tildelt 1,2
millioner kroner fra forebyggelsespuljen, der har til formål at løfte sundhedstilstanden hos børn og unge. Det skal
ske via en indsats på syv nationale mål for danskernes sundhed og Ballerup Kommune vil
nu satse på de områder, hvor
børn og unge er i fokus.
Frem til 2017 vil Ballerup
bruge pengene på at sætte
ind på fire områder; nemlig at

mindske den sociale ulighed i
sundhed, at flere børn skal trives og have god mental sundhed, at færre børn skal være
overvægtige og at flere skal bevæge sig mere i dagligdagen.

.DPSPRGRYHUY¥JW
Indsatsen skal ske via lokale
partnerskaber mellem Ballerup Kommune, Rosenlund Volleyball Klub, Måløv Idrætsforening, Svømmeklubben Triton
og Ballerup Atletik Klub, hvor
der skal sættes ind. Det konkrete lokale projekt hedder ’opsporing af og indsats for fysisk
inaktive skolebørn med fokus
på trivsel og overvægtsproblematikker’.
Formålet et narturligvis at
øge de fysisk inaktive børns fysiske aktivitetesniveau og trivsel ved at de deltager i klubbernes aktiviteter, så de kan blive
sundere. Hvis det er relevant,

kan barnet og familien sideløbende deltage i kommunale
sundhedstilbud som f.eks kostvejledning og familiesamtaler.
Der vil også være særlig fokus på børn, der udebliver fra
forebyggende børneundersøgelser, undersøgelser hos skolesundhedsplejersken og i den
kommunale tandpleje.
Ballerup Kommune søgte
om lidt over 1,8 millioner kroner og fik altså 1,2 millioner
kroner, hvilket betyder, at der
skal fiskes mere end 600.000
kroner op af kassen i de kommende år for at få projektet til
at hænge sammen.
Regeringen har samlet afsat 120 millioner kroner fra
2014 til december 2017 til denne partnerskabsstrategi, der
skal få kommuner, civilsamfund og den private sektor til
at gå sammen om at give danskerne flere gode leveår.

44 25 30 50 Altid gode tilbud!
Mangler du stadig maden til
NRQÀUPDWLRQHQIHVWHQ"

- så har vi et godt tilbud til dig

-15%

Bestil din
buffet inden
d. 1. april
2015 og få

Eksempel:

3DUW\EXIIHW
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Væksten i fokus på
:7&Q\W¤UVNXU
1(79 5. Det nye World Trade Center fejrede nytåret
med taler, networking og musik til champagnen.
$)8/5,&+:2/)

ulrich@ballerupbladet.dk

1<756.85 Når året skifter er
det en tradition, at man markere det ved en nytårskur. Og
sådan var det også i det nye
erhvevshotel World Trade Center i Ballerup, hvor man fejrede sit første nytår med en velbesøgt kur akkompagneret af
taler, peptalk og ikke mindst
musik, kransekage og champagne.
Omkring 120 gæster var
mødt frem, hvor de blandt andet hørte et indspark fra Jens
Klarskov, direktør i Dansk Erhverv, der blandt andet gav
en opsang til det danske erhvervsliv. Han pointerede, at
den hjemlige vækst også skulle

være i fokus, så virksomhederne ikke bare koncentrerer sig
om udenlandsk vækst og reducerer Danmark til en nation af
kuponklippere. Han vurderede
dog også, at der er fremgang
at spore som gerne skulle forplante sig i det kommende år.
Han opfordrede også til, at
man sætter de danske virksomheders bugnende pengetanke på arbejde og stimulerer privatforbruget.

30 nye lejere
Efter Jens Klarskovs opsang
var stafetten givet videre til
WTC-direktør Lars Gøtke, som
fortalte lidt om det nye år for
World Trade Center, hvor man
især vil trække på WTC-netværket i internationalt, for at

gøre det lokale center til en effektiv netværksmotor.
Han glædede sig over, at
foreløbig 30 virksomheder har
lejet sig ind i det lokale World Trade Center og at flere er
på vej. Især nogle af de større
lejemål skulle gerne lejes ud i
det kommende år.
Efter de mange erhvervsrettede ord var det tid til at
hygge sig med musik og lidt
godt til ganen, så sopranen
Ceilia Lindwall overtog scenen og skabte den rette nytårsstemning med Wieneroperette, ledsaget af kransekage
og champagne, så det blev en
festlig eftermiddag for alle nytårsgæsterne.

t-BLTFNPVTTFNSFKFS DBWJBSPHBTQBSHFT
t'PSMPSFOWJMETWJOFLBN
t)FMTUFHUPLTFmMFU
t-VOFGSJLBEFMMFSNIKMBWFUBHVSLFTBMBU
5JMCFIS
Stort salatbord med 2 slags dressinger, kartoﬂer,
møllehjulsbrød og smør.
Alt er ﬂot anrettet på fade lige til at sætte på bordet.
Eksempel.
QFSTPOFS.....................  
-15% rabat ........................ 
Din pris.
QFSTPOFS...............  

Oksehøjreb & Krydderskinke
5JMCFIS
Stort salatbord med 2 slags dressinger, kartoﬂer,
møllehjulsbrød og smør.
Alt er ﬂot anrettet på fade lige til at sætte på bordet.
Eksempel.
QFSTPOFS.....................  
-15% rabat ........................ 
Din pris.
QFSTPOFS...............  

Se ﬂere forslag samt betingelser
vedr. buffet på hjemmesiden
www.slagter-kiirdal.dk
eller scan QR koden
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En rigtig skrivebordsbeslutning
...debat
Winnie Jørgensen
Brandsbyvej 49, Skovlunde

6.29/81'( I Skovlunde er
Åbyvej blevet renoveret, men
beslutningerne må klart være
lavet på skrivebordet og desværre ikke af folk, som dagligt færdes i området.
Det er fint med nye fliser på
fortovet, og er alle stoppesteder/busskure fjernet. Det kan
dog undre, at man ikke har
flyttet skurene over på modsatte fortov, således at man har

læ ved stoppestederne. Nu er
der ingen læ-skurer på Åbyvej.
Der er etableret stillevejsbump og 40-kilometers zone
på Åbyvej. Missionen er dog
mislykkedes. Der er lavet chikane i slutningen af Åbyvej,
men i den forkerte side af vejen. Chikanen er placeret, når
man drejer fra Ejbyvej ned af
Åbyvej i kørselsretning mod
Ballerup Boulevard. Begrundelsen: ønske om at forhindre
påkørsel af huset på hjørnet
at Ejbyvej /Kirkebyvej, og det
kan der kun være sympati for.
I efteråret blev huset påkørt,
da en billist kørte FRA Ballerup Boulevard ned af Åbyvej,

Flere boliger til Skovlunde

og glemte at dreje i T-krydset
Ejbyvej/Åbyvej.
Hvorfor placere chikanen i
den retning, hvor trafikanterne i forvejen har lav hastighed,
når de kommer rundt om hjørnet fra Ejbyvej? Hvis chikanen
skal have en bremsende effekt
skulle den være lavet i modsatte side af vejen, så bilerne
som komme fra Ballerup Boulevard ad Åbyvej vil blive stoppet inden T-krydset. Chikanen
er i den ”forkerte” side.
Etableringen af stillevejsbumpene har bevirket at en
del af trafikken er flyttet fra
Åbyvej til Ejbyvej. Ejbyvej er
en skolevej hvor rigtig mange

skolebørn cykler og går til og
fra skole/BFO’er dagligt alene
(uden forældre). Åbyvej er ganske rigtigt en vej som bruges
til og fra institutionerne på Søbyvej, men meget få børn køre
på denne vej alene. De fleste er
vuggestue- og børnehavebørn
og de færdes ikke på vejen alene - Det var vel ikke kommunens hensigt at gøre skolevejen
mere usikker?
Hvordan kan en chikane,
som er placeret i kørselsretning væk fra huset, som er
blevet påkørt, forhindre ulykker? Chikanen burde vel være
placeret i den retning som går
til huset?

...debat

programmer og statistikker,
der er til rådighed i dag. I de
samme programmer kan man
finde ud af, hvordan man ved
at styre lyssignaler, indlægge
svingbaner, busbaner og andet
kan optimere afviklingen af
trafikken. Alle disse forhold
er vanskelige at analysere på
i virkelighedens verden.
Som nævnt gennemføres
disse analyser nu. Når resultatet af trafikanalyserne er
kendt, vil de blive fremlagt og
vurderet, inden der tages endeligt stilling til, hvordan projektet skal gennemføres – og om

det overhovedet er realistisk
set med et professionelt trafikplanlægningsfirmas øjne.
Resultatet af trafikanalyserne vil desuden blive fremlagt
på et borgermøde i Skovlunde
(formentligt i marts måned),
hvor der også vil være yderligere information omkring status for udviklingen af Skovlunde Bymidte, som jeg tror,
vi er mange, der mener er nødvendig.

Busomlægningerne
i Skovlunde

Hvordan stiger man på en
bus, som kører modsat køreplanen og hvor der ikke er
stoppesteder på den rute som
chaufføren har valgt at køre?
Da buslinjerne 145 / 146 blev
ændret til en ringbus blev alle
stoppestederne på den ene side
af ruten Åbyvej / Ejbyvej fjernet = den retning som linje 145
ikke skal køre.
Sjovt at chaufførerne, som
kører den forkerte vej rundt
ikke undrer sig over, at der ikke er nogle stoppesteder på ruten? Håber sandelig ikke Movia laver trafiktællinger, for resultatet vil være meget misvisende, og hvordan vil Movia
registrere de kunder, som stod

korrekt placeret ved stoppestederne iht. køreplanen og som
ventede forgæves på bussen?
Movia har indrømmet, at de
kan se på GPS-overvågningen,
at chaufførerne har kørt en
”mærkelig” ruten, men hvordan hjælper det os som kunder? Er det virkelig det bedste
Movia kan præstere?
Er det den serviceydelse,
som Movia har aftalt med Ballerup Kommune?
Hvor længe skal vi som kunder leve med dette ringe serviceniveau og kan vi forvente
en forbedring?

Trafikanalyser er i gang
...debat
Jesper
:»UW]HQ $
Borgmester i
Ballerup Kommune

6.29/81'(
Steen Strøm
foreslo g i
sidste uges
udgave af Ballerup Bladet,
at man laver et forsøg med
at afspærre den ene vejbane
for at finde ud af, om det kan

lade sig gøre at gøre Ballerup
Boulevard to-sporet omkring
Skovlunde Centeret. Det lyder
umiddelbart som en god idé,
men ved at forsøge sig frem på
denne måde i virkeligheden,
vil man ikke kunne få en række trafikale forhold med.
Når Frederikssundsmotorvejen åbner til november vil
trafikken ændre sig, da folk
i Veksø, Stenløse osv. vil tage
denne vej ind til København
i stedet for at køre gennem
Ballerup og Skovlunde. Disse ændringer kan man tage
højde for med de computer-

Driftsikkerhed hos Movia?
...debat
Winnie Jørgensen
Brandsbyvej 49, Skovlunde

%866(5 I december ændrede
Movia sin køreplan, så linje 145 blev en ringbus. Rute:
Malmparken st, Skovlunde
st. Bybjergvej, Ejbyvej, Åbyvej, Lundebjerg, Lundebjerggårdsvej, Skovlunde st og
Malmparken.
Så kører bussen, men meget ustabilt. Ruten tager 13 minutter, så det burde være muligt at overholde køreplanen.
Movia tilbyder to afgange i ti-

men, altså hver 30. minut fra
diverse stoppersteder. På denne korte rute har jeg oplevet
at bussen kommer 11 minutter
senere til stoppestedet Skovbyvej i Skovlunde. I stedet for at
komme 06.44 kom bussen 06.55
– stor forsinkelse når man tager trafikmængden i betragtning. Svært at sidde i kø på
denne tid af døgnet.
Imidlertid er det ikke den
største udfordring vi oplever.
Bussen er flere gange kommet
i modsat retning af køreplanen. Er set køre fra Skovlunde
st. op ad Lundebjerggårdsvej /
Lundebjerg / Åbyvej / Ejbyvej
/ Skovlunde St. En rute, som
ikke fremgår af køreplanen.

7RP
6FKLHUPHU
1LHOVHQ $
Formand for
kultur- og fritidsudvalget
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(1 Som det
har været almindeligt gennem meget lang
tid, så har Karsten Kriegel fra
de konservative her i Ballerup
Bladet endnu engang fundet
den ”negative pen” frem.
Denne gang handler det
om Ballerup Super Arena. Og
mage til sludder og vrøvl skal
man lede længe efter.
For det første har jeg aldrig
udtalt, at jeg forventer at Bal-

lerup Super Arena vil give
overskud. Det er blot endnu
et udokumenteret usandt postulat fra Karsten Kriegels side. Et postulat, der er så nemt
at slynge ud, og som jeg selvfølgelig bliver nødt til at tilbagevise som værende langt fra
sandheden. Jeg vil undlade at
bruge ordet løgn, da jeg går ud
fra, at Karsten Kriegel trods
alt ikke vil lyve direkte overfor avisens læsere.
Forventningen fra alle indenfor faget og fra mig er, at
arenaen fremover vil give et
mindre underskud for kommunen end den gør i dag.
Karsten Kriegels holdning
til superarenaen er gammelkendt. De konservative har altid været imod arenaen og har
hver eneste gang stemt imod
kommunal medvirken og det

er da en helt reel holdning at
have. Vi er bare flere der synes,
at Ballerups borgere fortjener,
at få mulighed for nogle kulturelle og sportslige oplevelser
af høj og international karakter i nærmiljøet.
Karsten Kriegel nævner
også velfærd for børn, ældre
og handicappede, men det er
jo netop det der bliver endnu
bedre mulighed for fremover,
når kommunen selv overtager
driften af arenaen. Nemlig flere lokale arrangementer, ikke
kun for kommunens borgere,
men også sammen med kommunens egne borgere uanset
alder.
Og selvfølgelig skal der ansættes personale i arenaen og
herunder en leder. Det er der
allerede i dag, hvor kommunen betaler et eventfirma for

Borgmester i Ballerup Kommune

6.29/81'( Ole Pedersen spørger i læserbrev om der i udviklingsplanen for Skovlunde er
planer om flere boliger i Skovlunde bymidte. Og ja det er
der. Det ligger i planen, at der
kan bygges yderligere næsten
13.000 kvadratmeter bolig. Der
er en stigende efterspørgsel efter boliger i hovedstadsområdet – og lokalt i Skovlunde er
der efterspørgsel efter boliger
både til seniorer og familier.
Jeg kan forstå, at netop boliger har interesse for investorer, så de ekstra kvadratme-

...debat
Hans Galsøe
Bøgesvinget 61, Skovlunde

%86 Som det flere gange
er debatteret her i bladet og
senest redegjort for af formanden for teknik- og miljøudvalget, blev busrute 145 pludseligtændret til en lokal ”sightseeing” bustur på i alt 13 minutter
i Skovlunde Syd.
Busrute 145 forbandt Skovlunde med Herlev Bymidte,
Herlev Station med C- og Htogsforbindelse, Ring 3, der
via S-busser giver forbindelse til Nærum i nord og Ishøj
i syd og ikke mindst vigtigt en
god forbindelse til Herlev Sygehus med Skadestuen og Lægevagten.

at drive hallen. Men Ballerup
kommune betaler lønnen. Det
kommende personale er jo ikke ensbetydende med, at der
ikke vil være ekspertise til at
lave arrangementer af høj kvalitet fremover. Det er jo ikke
Karsten Kriegel eller mig selv
der skal ansættes.
Det nye vedtagne koncept
for Ballerup Super Arena tror
jeg på bliver super. Og jeg ved,
at rigtigt mange glæder sig til
kommende store oplevelser og
til mere lokal benyttelse af arenaen. Så Karsten Kriegel. Din
konklusion om at beslutningen er forkert, kan ikke være
mere forkert. Det er nemlig
den bedste løsning for kommunens økonomi og for kommunens borgere.

Inden for få år etableres der
endvidere letbane på Ring 3
mellem Lyngby og Glostrup,
der også gerne skulle være let
tilgængelig fra Skovlunde Syd.
Med omlægningen af busrute 145 til lokalbus til og fra
Skovlunde Station forlænges
transport til og fra Ring 3, Herlev Bymidte og Station og Herlev sygehus med en S-togstur
mellem Skovlunde Station og
Herlev Station og det alene
med C-togsforbindelse. Rejsetiden bliver hermed væsentlig forlænget, da man næppe
kan forvente, at tog- og bustider passer sammen.
Det er en væsentlig forringelse for Skovlunde Syd, hvilket vel næppe var formålet
med optimeringen af køreplanerne.
Det må være det, der i dag
hedder en ”ommer”.

Bus 142 og 145 igen igen
...debat
Margit Sylvest Fabricius
Brandsbyvej 45, Skovlunde

Svar til Karsten Kriegel vedr. Ballerup Super Arena
...debat
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ter boliger vil være med til
at trække hele bymidte projektet frem. Jeg er enig med
dig i, at der skal være tilpas
afstand mellem bygningerne,
så der også er rimeligt med
lys og luft.
Jeg synes, at ”bumpene” på
Buebuen er blevet bedre til at
reducere bilisternes fart men
jeg har, som du, også observeret enkelte bilister, der stadig
kører alt for hurtigt. Det er ærgerligt, at nogle sætter andres
sikkerhed på spil på grund af
hasarderet kørsel.
Med hensyn til stien ved
indgangen til Byparken – så
er jeg enig med dig i, at stien
bør føres sammen med det øvrige stisystem.
Det vil den blive i løbet af
foråret.

%866(5 Helle Tidemann forsvarer de nye busruter i Ballerup Bladet den 13. januar, og efterlyser samtidig gode forslag.
Mit problem - og sikkert også andres - er stadig, at der nu
ikke mere er en direkte forbindelse til Ringvej 3 i Herlev (jvf.
mit indlæg fra 19/12). Og at jeg
derfor kun med stor vanskelighed og lang tid samt godt fodarbejde kan komme til hospitalerne i Herlev og Glostrup.
Hvis man skal til undersøgelse på et af hospitalerne til
en bestemt tid (og det skal man
jo som regel!), så skal der tages hjemmefra i rigtig god tid.
For toget på Skovlunde station
kører stort set når bus145 ankommer, hvis ikke bussen er
vanvittig præcis.
Det samme gentager sig
ved Herlev station, hvor der
skal løbes meget stærkt til
Ringvejsbroen for at nå 350S
i henhold rejseplanens stramme tidsplan.
Således tager det dels lang
tid med de ekstra skift, og dels

er der højrisiko for forsinkelser, så der skal beregnes ekstra god tid.
Og det kan godt være, at beboerne tæt ved Harrestrupvej
bliver glade for halvtimes driften på 142. Men hvad skal vi,
der bor øst for Tangevej bruge
det til? Vores busforbindelser
er forsvundet, og man skal ikke være meget dårlig gående
før Harrestrupvej er uoverstigeligt langt væk.
Så det ville være fantastisk
dejligt at få hver anden 142 til
at køre ad Ejbyvej igen? Det
bliver der jo ekstra brug for
nu, hvor 145 kun kører rundt
i kommunen. For burde der
ikke være lige så god trafikforbindelse til de lokale hospitaler, som til plejehjemmene?
Og med hensyn til at 145
kører stort set samtidig med
servicebussen og samme vej:
Kunne den så ikke bare køre
modsat vej hver anden gang?
Og ad Ballerup Boulevard, som
den gjorde før i tiden, hvis det
er for kostbart at lave en tovejs bussluse mellem Lundebjerg og Lundebjerggårdsvej?
For hvor mange vil betale for
at køre med 145, når servicebussen kommer lige i hælende
og er gratis?
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Smertebehandling i verdensklasse
...debat
*LVHOD5RDU+DQVHQ
Udbakken 21, Ballerup

TAK: Det er ikke ualmindeligt,
at siden for læserbreve benyttes af folk, der har brug for
luft, fordi de på den ene eller
anden måde er vrede over eller kede den måde, systemet
har behandlet dem. Somme tider med rette. Men alt for sjældent husker vi at rose, når noget fungerer. Endda bedre, end
vi turde tro.
Og i dette tilfælde er det ikke bare et system, der fungerer.
Men i særdeleshed de mennesker, der repræsenterer systemet. I dette tilfælde de dygtige
folk fra palliationsenheden i

Ballerup Kommune, som har
været helt enestående hjælpsomme, søde og forstående i
behandlingen af min mand,
der døde 7. januar i år efter
at have tabt den umulige kamp
mod pancreascanceren.
Det er mig magtpåliggende
at fortælle, hvor godt jeg har
følt mig hjulpet af disse dygtige, professionelle og medfølende sygeplejersker, der hver dag
har besøgt og tilset min mand.
De har hjulpet med alt det
hårde fysiske arbejde, jeg ikke
selv længere har magtet, og de
har hver dag muntret ham op.
Og ikke så få gange fulgte han
sygeplejerskerne ud af døren
ledsaget af både håndkys og
smil.
Vi var på fornavn med dem
alle, og vidste, hvor mange
børn de havde, hvor de boede

og hvad de ellers syslede med i
fritiden. Det gav et både varmt
og personligt forhold til de ansatte, der gav indtryk af virkelig at ville os det bedste.
Det har været en tid, hvor
både min mand og jeg og hele familien har været under
et maksimalt følelsesmæssigt
pres, og hvor der blev stadig
længere mellem de gode dage.
En lang periode, hvor vi alle
bare kunne vente på det uundgåelige. Det tog godt et halvt
år, fra min mand fik konstateret den modbydelige kræftsygdom, til han udåndede på
Hospice Søndergård i Måløv.
En ganske forfærdelig tid,
hvor hans fysiske tilstand bare blev værre og værre. Han
svandt gradvist ind, og i den allersidste tid, gik af den stærke
medicin i hjernen, og han fik

Ingen bump på Vestbuen
momentane problemer med at
finde ud af, hvor han var, og
hvad han ville. Og i særdeleshed i den sidste tid, var der
hele tiden søde folk fra Palliationsenheden, der kom forbi
og hjalp - lige meget hvor ofte jeg ringede, eller hvad klokken var.
Min mand kunne i lighed
med mange andre danskere
godt – og endda ofte - brokke
sig højlydt over, hvad de mange skattekroner, han har lagt
gennem årene, blev brugt til.
Men i den sidste tid gav det
langt mere mening. Og hvis
uhelbredelig sygdom rammer
dig, der læser dette, eller dine
pårørende, så er det måske en
lille trøst, at du næppe kommer i bedre hænder end her.

...debat
+HOOH+DUG·
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Formand for
teknik- og miljøudvalget

75$),. Kære
Sonja. I Ballerup Bladet glæder du dig over trafikdæmpningen af Bueparken og
spørger til Vestbuen. Som du
bemærker, er en indsats på trafiksikkerhed, hastighed og støj
højt prioriteret i kommunen.
Vestbuen er - i modsætning

Bandeuvæsenet
...debat

Sundhed er mere end fraværet af sygdom
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...debat
.DUVWHQ
.ULHJHO &
Næstformand,
Konservative i
Ballerup
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Sygefraværet hos medarbejderne
i Ballerup Kommune ligger
blandt de højeste i landet. Det
er der sikkert mange grunde
til. Fysisk sygdom er man ikke herre over og dette kræver
behandling.
Kommunens egen rygskole,
som mange medarbejdere havde glæde af, er nu nedlagt, men

der findes jo mange andre aktører, som kan være med til at
afhjælpe de fysiske skavanker.
Værre er det, at meget fravær skyldes stress, dårligt arbejdsmiljø og deraf følgende
manglende psykisk velbefindende. Et stort fravær kan tyde
på mistrivsel på jobbet. Selvom
man naturligvis som medarbejder har et medansvar for
et godt arbejdsmiljø, så har
de kommunale ledere også et
stort ansvar gennem god ledelse at sikre gode vilkår på
arbejdspladsen.
Der er rigtig mange ledere
i Ballerup Kommune. Er vores ledere også dygtige nok til
denne opgave?
Også blandt kommunens
borgere er der sundheds-

mæssige udfordringer. Sidste
år deltog jeg i arbejdet i forbindelse med udarbejdelsen
af Ballerup Kommunes sundhedsplan. Udfordringerne for
sundheden i Ballerup er blandt
andet at skabe et godt ældreliv,
at mindske den sociale ulighed
i sundheden og at skabe den
rette balance mellem nærhed
og kvalitet i vores sundhedstilbud.
I forhold til at skabe et godt
ældreliv er der heldigvis mange af vores ældre medborgere,
der selv tager et medansvar og
har skabt en kæmpe succes i
form af kommunens senioridræt. Mange ældre deltager
hver uge i de frivillige aktiviteter, som senioridrætten tilbyder i hele kommunen.

Disse initiativer er værd at
bakke op om. De er med til at
forbedre kommunens sundhedstilstand for vores ældre
medborgere. Ikke bare i form
af fysisk sundhed, men i et
fællesskab med godt humør
blandt ligesindede. Disse aktiviteter giver mangfoldighed
i kommunens tilbud, så vi når
ud til langt flere, end de kommunale tilbud, der findes på
f. eks. cafeerne på vores plejecentre.
I Det Konservative Folkeparti i Ballerup ønsker vi derfor at give de aktive ældre optimale muligheder for at udfolde
sig ved investeringer i bla. senioridrætten.

...debat
/LVEHWK6·UHQVHQ
Tjørnevænget 3, Skovlunde

7$.67(5 Kære Peter Als. Tak
for dit svar på mit læserbrev.
Jeg er glad for, at du er enig i
at vi skal have en høj standard
inden for vores daginstitutioner i kommunen. Det er også
rart at I har afsat en større
mængde penge til daginstitutionsområdet. Men der er et par
ting i dit svar, som jeg er nødt

til at kommentere: Min anke
var specifikt i forbindelse med
normeringen, som jeg jo kun
kan vurdere på 2014 niveauet.
Uanset om I ikke har budgetteret med (yderligere) besparelser i 2015, er der i tidligere år sparet så meget, at jeg
mener normeringen nu er alt
for lav til hvad der er forsvarligt - baseret på egne observationer og forskning inden for
området. Det er det jeg betegner som en kvalitetsreduktion.
Om den så er sket over tidligere år og ikke sker i 2015-budgettet er vel egentlig irrele-

vant. Det er bare først blevet
tydeliggjort nu, i forbindelse
med nedsættelsen af taksten.
I tildeler også penge til en
tidlig sprogindsats. Her er det
måske min uvidenhed der spiller ind, men kan du ikke præcisere hvordan det kan give
bedre normering? Det lugter
lidt af ekstra administrativt
arbejde i institutionerne, og ikke af ekstra personale…måske
jeg tager fejl (det håber jeg)?
Og endeligt peger du på en
ny skovbørnehave. Hvordan
kommer det de eksisterende
institutioners normering til

-·UJHQ)O\U
Degnevangen
18, Ballerup

69$5 Når jeg
læser Pers
indlæg, kommer jeg til
at tænke på
Storm P.: - Har man ikke andre glæder her i livet, så har
man dog selvglæden.
I modsætning til regerin-

gen ønsker jeg et Danmark,
som bygger på solidaritet, og
som til en hver tid tager hånd
om samfundets svageste. Her
er det desværre kendetegnet
ved Pers indlæg, at han bruger masser af spalteplads på
at fremhæve sig selv, frem for
at uddybe hvad det er for problemer som regeringen belaster befolkningen med.
Per er mundlam eller hedder det skriveblokeret, når det
gælder at afdække krisen og
krisens årsager. Det ville ellers
styrke klassebevidstheden og
solidariteten, hvis han kunne

fortælle hvorfor den socialdemokratiske ledede regering
angriber vores sociale velfærd
og demokratiske rettigheder.
Og hvorfor Per gennemføres
samme nedskæringer i resten
af EU?
Per bidrager heller ikke
med forslag til lokale aktiviteter, protester og modstand mod
denne udvikling, men vælger i
stedet at idolisere Mette F, kritikløs - for Per er loyal i ’’medgang og modgang’’, som han
selv kalder det.
Aktuelt forsøger justitsminister Mette Frederiksen at ud-

32/,7, Skal vi fortsat finde
os i, at Skovlunde, Ballerup
og Måløv er ved at udvikle
sig til krigszoner for bander?
Januar har således budt på
skyderier på åben gade i Ballerup Centrum og senest, natten til mandag den 12. januar,
et brandattentat i Eskebjerggård, Måløv, hvor min bil fik
rollen som ’collateral damage’.
Ballerup Kommune har et
samarbejde med Københavns
Vestegns Politi om at få stoppet bandeuvæsenet, men uagtet dette, synes uvæsenet at

nytte drabene i Paris til at begrænse ytringsfriheden over
for den stadig mere utilfredse
og kriseramte befolkning. Nu
vil hun give (magthavernes)
politi og efterretningstjeneste
øgede beføjelser til overvåge
danskernes brug af internettet, rejseaktiviteter og så videre, samtidig med at vi også
har set censur mod dagblade
og medier. Pers selvglæde og
tavshed om disse forhold fremmer løgnen frem for debatten.

komme tættere og tættere på
vores dagligdag.
Min familie er utryg, og jeg
er vred over det økonomiske
tab, en nu udbrændt bil påfører os.
Jeg har ikke en løsning på
galskaben, men Venstres mærkesag ”For fremtiden skal vi
være trygge i hjemmet og på
gaden” forekommer mere relevant, end jeg ville ønske.
Nah, nu skal jeg ikke slå mere politisk plat på det her, end
godt er. På den anden side, vil
jeg efterspørge en fælles udtalelse fra vores borgmester og
politidirektøren for Vestegnen,
som kan oplyse os borgere om
status på balladen, om der er
midler nok og resultatmål for
bekæmpelse af bandeuvæsenet i Ballerup Kommune.

Vedr. supercykelstien
(ULN*UDP

gode med en børnehave mere?
Vi er i bund og grund enige
om at der bør allokeres penge
til området. Jeg mener bare, vi
skal fixe revnerne i vores fundament først og ikke bygge en
fin ny altan på første sal. Vi risikerer, at det hele styrter sammen til sidst og så har vi ikke
glæde af den altan alligevel.
De basale behov bør til enhver tid trumfe ”pynten”. Det
er efter min overbevisning
normeringen som vil gøre den
største forskel for børnene og
de ansatte – og for (lokal)samfundet på sigt.

Per Mortensen, Storm P og censur
...debat

Næstformand for Venstre i Ballerup

...debat

Svar til Peter Als ang. daginstitutioner

til Bueparken - primær trafikvej. Det vil sige, at vejen er udformet til at håndtere store trafikmængder og medvirker til
at sikre fremkommelighed i
Ballerup. Det skal Vestbuen
også kunne i fremtiden.
Derfor har kommunen ingen planer om bump på Vestbuen - med en undtagelse. Som
du sikkert har bemærket, etableres en ny krydsning af Vestbuen ved Grantofteskolen for
at øge trygheden for børn og
forældre.
Når vejret tillader det, vil
den hævede flade blive forsynet med rødt slidlag, som man
kan se det på Skovvej ved Højagerskolen.

Arkitekt, Fuglehavevej 1, Måløv

&<.(/67, Ved beslutningen om
at bruge syv millioner på supercykelstier udtalte borgmesteren: »Så tager vi de lavthængende frugter med,« i sin slutreplik på vedtagelsen, kommer
vi måske nu disse specielle ord
en forklaring nærmere for mig
som tilfældig radiolytter af et
kommunalbestyrelsesmøde,
hvor supercykelstierne indgik for vel trekvart år siden.
Borgernes fortællinger i
Ballerup Bladet om den ulykkelige og ikke mindst kvajede gennemførelse af cykelstien på Hold-An Vej mellem
Bueparken og Vestbuen minder om et komplet uengageret
forarbejde og et hån mod almindelig udgiftsførelse overfor
alle, både i og udenfor kommunen, hvis der ligeledes er tale
om regionstilskud på stierne,
hvad man godt kunne tro i disse mill.
Lad de folk komme ud i det

private erhvervsliv. Så de kan
få at vide hvad de duer til.Og
måske så finde en mere egnet
arbejdsplads
Alligevel bliver der plads
til lidt ros, for selverkendelsen
af det totalt mistede overblik,
og tilsidesættelse af normalt
grundigt projektforarbejde, at
bevillingen pludselig kom og
ingen sagde fra, (på grund af
det »gode«! vejr), - når nu pengene blinkede på den mange
måneders gamle beslutning.
Er naturligvis fuldstændig forkert at bruge som undskyldning og den med vejret, har
nok alle hørt før. Men det er
da godt, at man bagefter vil undersøge forholdene til bunds,
som afdelingslederen i Park og
Natur mente måtte ske
Dette er ren input til borgere med offentlige tvister, om
hvordan man alligevel kan
klare ærterne, når nu uheldige håndværkere, eller en selv,
sløser hele herligheden op og
glemte at måle op før vinduerne bestilles, eller bare forventer at tegningerne jo kan
laves bagefter, hvis huset ligger forkert osv.

6HQGHWO¥VHUEUHY
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Frokost og aktiviteter
på caféer for ældre
Savner du at komme ud blandt andre? Så besøg en af de
hyggelige caféer på Ballerups plejecentre. Caféerne tilbyder god mad og gode rammer for socialt samvær og er
for alle pensionister i kommunen.
Der er mulighed for at købe frokost hver dag, baseret
på gode råvarer, og menuen står oftest på gode danske
egnsretter. Du kan også købe kaffe, te og kage. Alt sammen til rimelige priser. Du ﬁnder caféernes menuplan på
www.ballerup.dk/koekken under menuplan.

og borgere på plejecentrene. Vi strikker, spiller spil, går
ture, ser ﬁlm og laver let motion, og det foregår både
før og efter frokost. Du kan læse mere om aktiviteterne og se månedens aktivitetsplan på www.ballerup.dk/
borger/aeldre-pleje
Du kan også kontakte aktivitetsmedarbejderne og få en
pjece om aktiviteterne tilsendt.
•
•

Ranja, tlf. 41 75 03 24
Lone, tlf. 41 75 03 25
Kirsten tlf. 41 75 03 31
Nurhan tlf. 41 75 03 26

I caféerne kan du også deltage i forskellige aktiviteter.
Her arrangerer kommunens aktivitetsteam aktiviteter
for ældre borgere, som gerne vil mere ud blandt andre og har brug for støtte til at skabe nye bekendtskaber. Aktiviteterne er både for hjemmeboende borgere

•

Café Rosenhaven

Café Lundehaven

Café Lindehaven

Bybjergvej 11, Skovlunde
Hverdage fra kl. 11.00-13.30
Weekend fra kl. 11.30-13.00
Aktiviteter torsdag kl. 10-15

Skovlunde Torv 8, Skovlunde
Hverdage fra kl. 11.00-13.30
Weekend fra kl. 11.30-13.00
Aktiviteter onsdag kl. 10-15

Præstevænget 11, Ballerup
Hverdage fra kl. 11.30-13.00
Weekend lukket
Aktiviteter onsdag kl. 10-15

Café Kirstinehaven

Café Egely

Café Sønderhaven

Kirstinelundsvej 12A, Ballerup
Alle dage fra kl. 12.00-13.00
Aktiviteter mandag kl. 10-15

Egebjerg Bygade 34, Ballerup
Alle dage fra kl. 11.00-13.00
Aktiviteter mandag kl. 10-15

Søndergårds allé 100, Måløv
Hverdage fra kl. 11.00-14.00
Weekend lukket
Aktiviteter torsdag kl. 10-15

•

Telefontid, hverdage kl. 12-13.
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6777( Det blev tidligt jul
i hus 19 på Helhedstilbuddet Stokholtbuen, da Karsten Søndergård fra Nordeafonden kom forbi i december.
Med sig havde han nemlig en
check på 15.000 kroner til indretning af et sanserum til husets syv beboere, der lider af
autismespektrumforstyrrelser og retardering i middel
til svær grad.
På grund af beboernes handicaps opsøger de ikke selv
aktiviteter, der kan stimulere

sanserne og mindske det generelle stress- og angstniveau
- og dermed øge livskvaliteten.
Derfor var et sanserum i
huset et stort ønske, og her
gik pædagog Gry Nørringaard i aktion. Hun havde læst
om Nordea-fonden, der støtter
”det gode liv” og skrev en ansøgning på vegne af beboerne. Det udløste først et positivt
svar og i december checken på
de 15.000 kroner.
Tiden er siden gået med indkøb af blandt andet fiberoptik,

andre visuelle stimuli effekter,
duft-oase og meget andet, og
i den første uge i januar blev
de færdige med indretningen.
I sanserummet kan beboerne nu få en afslappende stund
og modtage afgrænsede stimuli i form af forskellige lyseffekter og lyspåvirkninger – sammen med beroligende musik,
der spilles, når sanse-rummet
er aktiveret.
mia

.HMVHULQGH'DJPDUV VWRUI\UVWLQGH2OJDVPRU UHMVHNXƨHUWVRPKXQKDYGH
PHGWLO'DQPDUNGDKXQƪ\JWHGHIUDUHYROXWLRQHQL5XVODQG

+LWPHGKLVWRULHQ
8'67,//,1* Ballerup Museum er ved at lave
en ny udstilling og har i den forbindelse brug
IRUSHUVRQOLJHIRUW§OOLQJHUIUDWLOƳ\WWHUH
$)0,$7+206(1

mia@ballerupbladet.dk

+,6725,( Gamle kufferter og
gode historier - det er ønskelisten fra Ballerup Museum,
hvor de i øjeblikket er ved
at opbygge enhelt ny permanent udstilling om storfyrstinde Olga.
For ud over de mange effekter, der fortæller om Olga og
de russiske immigranters liv
i Danmark, så skal udstillingen, der har fået arbejdstitlen
’Ude er godt...’, krydres med en
masse andre personlige fortællinger fra folk, der er flyttet til
Ballerup Kommune - både nutidige og historiske personer.
Det er disse historier, som
museet er på jagt efter for tiden.
»Vi efterlyser borgere, der

vil fortælle deres personlige historie om at flytte til Ballerup
fra en anden verdensdel, et andet land, eller en anden landsdel. Beretningerne må meget
gerne være historiske fra eksempelvis 1950’erne, 60’erne og
70’erne – men nutidige beretninger er relevante,« fortæller
museumsleder Mette Jensen
og tilføjer:
»Vi er også interesserede i
fotografier eller andre effekter, der kan underbygge beretningerne, og som vi må bruge
i udstillingen. Beretningerne
behøver ikke kun, at handle
om Ballerup, men også fortællinger om rejsen hertil og
grundene til at komme til Ballerup eller Danmark har vores
interesse.«
Derudover vil muséet også
skabe en form for ’oplevelses-

rum’ i den nye udstilling med
kufferter fra forskellige tidsperioder. Så hvis nogle ligger
inde med en gammel kuffert,
som de ikke bruger. Kan de
sende den på musum i Pederstrup.

)DNWD
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ER DU TILFLYTTER?
Hvis du eller din familie har lyst til
at dele jeres personlige historie
og være med til at fortælle et
stykke lokalhistorie, så ring
eller skriv til Ballerup Museum
på mail: ballerupmuseum@
A@KJ CJDKKDQSDKDENMƭƭưư
ƬƩƲƩƭƭưưƬƩƫƭ 

UDSALG
Nu ekstra
nedsat
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LAMMESKIND

*/$'(-8/ 28 enlige forsørgere fra Skovlunde fik før jul en
hjælpende hånd i form af gavekort til Super Brugsen. Julehjælpen gav dem mulighed
for at holde en ordentlig julmed deres børn.
Hjælpen blev formidlet af
Skovlunde Sogns Menigheds-

NU KUN

pleje, og blev muliggjort via bidrag fra private givere og sponsorerne Ballerup Rotary Klub,
Boligselskabet Baldersbo, Lions Club Skovlunde og SuperBrugsen i Skovlunde.
”Vi vil gerne sige stor tak til
vores private givere og sponsorer. De gør det muligt for os at

glæde mange med julehjælpen.
Og det er glædeligt, at vi har
mulighed for det. Vi ved, at
hjælpen er med til at give enlige forsørgere med få midler
en dejlig jul”, siger Hanne Dedenroth fra Skovlunde Sogns
Menighedspleje.
ulw

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Telefon 4477 2000
www.ballerup.dk

Åbningstider
Mandag 10.00-15.00
Tirsdag 10.00-15.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-13.00

Møde i
Kommunalbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen holder møde
mandag den 26. januar, kl. 18.00, i
mødesalen på Ballerup Rådhus.
Fra onsdag den 21. januar, kl. 16.00, er dagsordenen for Kommunalbestyrelsens møde
tilgængelig på Ballerup Kommunes hjemmeside, ballerup.dk. Referatet vil efterfølgende
også kunne ses på hjemmesiden.

Kommunalbestyrelsens møder er åbne, og
det betyder, at de kan overværes fra tilhørerpladserne i mødesalen.
Derudover bliver møderne transmitteret direkte på ballerup.dk, så du kan sidde hjemme
og følge med i de beslutninger, der bliver
truffet. Se mødet live: nettv.ballerup.dk

Få
via sms
smseller
ellermail,
mail,når
nårdudu
modtager digital post.
Få besked
besked via
modtager
Læs
mere
påLæs
borger.dk
digital
post.
mere på borger.dk

Rigtige vinterjakker, bedste
køb i denne sæson
Vælg mellem 2 modeller
Før 3.400,-

2.000,-

STÆRKT NEDSAT
STORT UDVALG AF
NEDSATTE JAKKER,
OGSÅ TIL MÆND
FRA

500,-

PELSVESTE
Fås i grå eller sort
Frit valg

350,Så længe lager haves

HUSK VI
ER BUNTMAGE
R
FORETAGER ALLI OG
E
ÆNDRINGER A
F DIN PELS.
ERE
DET ER BILLIG R
END DU TRO
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Fed mad mætter mindre
Det er
reguleringen af
appetitten, der
bestemmer, om
vi bliver fede og
overvægtige.
Fedt i kosten er
med til at øge
appetitten.

Apoteks-kvalitet til hverdagspriser!
Spørg efter Dailycare på dit
lokale apotek – og få den gode
rådgivning med i prisen

GIV DIG SELV EN MAKEOVER
en makeover indeholder:
• Klip ny frisure
• Far ve og effekter
• Kur incl massage

• Styling
• Makeup guid

Normal pris på en makeover er 2500 kr.

I januar og februar kan du få pakken til 1500 kr.

Telefon:
38 28 02 11
Se mere og book online på www.selvighair.dk
Den grønne miljøvenlige frisør

Egebjerg Bygade 69 • 2750 Ballerup
Telefon 38280211 • www.selvighair.dk

Din Sundhedscoach
Bolette Graven
Slankehold
9 års
erfaring
Coach, Kostvejleder,
Personlig Træner &
Løbetræner

Foredrag:
Sund kost – Livsstil
Onsdag den 21/1 kl. 19:00
t Hvad med protein, kulhydrat og
sundt /usundt fedt?
t Hvad har kroppen brug for?
t Får du nok – for lidt – for meget?

Grantoftens Selskabslokale 2
Platanbuen 14, Ballerup
Onsdag fra kl. 16:15
10 x vejning/møde
10 ugers Madlog
2 x fedt% måling
Udregning af body age

585,-

Kr.
Tilmelding ikke nødvendig
– bare mød op.

Løb i teori og praksis
Onsdag den 28/1 kl. 19:00
t Vil du gerne i gang med at løbe?
t Vil du gerne løbe længere?
t Vil du gerne løbe hurtigere?
t Vil du bare vide mere om løb?

Alle foredrag kr. 30,Tilmelding bolette@bolette.dk - 40635766

SPAR

på alt i januar

Jeg tilbyder personlig træning i Trimshop

mavesækken, før de forbrænder, og det er derfor, vi
føler os mætte.
Det er grøntsager med
højt fiberindhold som blomkål, gulerødder, kål, broccoli, majs og ærter, som der
er god grund til at fylde på
tallerkenen, hvis man vil
holde sig mæt under
slankekuren.
Den anden faktor er korn
i form af rugbrød og ægte
groft brød af høj kvalitet.

Så byebye bacon og barbequeben, hvis du vil være
mæt og ikke tage på. Og så
kun synd engang imellem.
For det smager jo forbandet
godt.

UDSALGET ER STARTET!!

F.eks.

Everton tourist
Alu ramme,
Shimano Nexus
7 gear

TILBUD

3.699,spar 500,-

Morten Fabricius
Indehaver af
Cykelcentret
i Skovlunde

Unikke medlemfordele...
5 års udvidet garanti
10 års gratis vintertjek
Gratis oprettelse ved
køb af ny cykel

VI
UDSTEDER
OGSÅ
GAVEKORT

20% RABAT

I HELE JANUAR PÅ ALLE BEHANDLINGER

Brazil Wax
Shellac negle
Bryn og vipper
Eyelash extensions
Ansigtsbehandlinger
Hårfjerning med voks
Spa mani- og pedicure
Book online på www.completeluxus.dk
eller ring 35 10 15 55
følg
os på
Centrumgaden 35, 2750 Ballerup
Tlf. 35 10 15 55

UDSALG

50%

(PÅ UDVALGTE VARER)
F.EKS. DAME
FØR 999,-

49950

NU

Ingen
forbud
– ingen
krav

10%

Se mere på www
.bolet

KOM I FORM MED EN NY CYKEL...

UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG

NYÅBNET FRISØRSALON

Pomfritter er lækre sager,
men det er nu slået fast, at
fed mad mætter mindre og
tilmed udvikler en øget
appetit.

UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t
UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG

Ballerup Apotek Centrumgaden 24 Tlf. 44 97 02 70

Det forbandede er, at det
smager så fantastisk godt.
Flæskesteg med svær og
brun sovs, en pølse med det
hele, pomfritterne til
burgeren. Mmmmmm.
Men det er endnu mere
forbandet, at forskere fra
Det farmaceutiske Fakultet
på Københavns Universitet
nu har slået fast, at fed mad
mætter mindre, og at det er
med til at udvikle en øget
appetit. Det er nok derfor,
vi lige napper en portion
mere af grisen med svær, og

derfor vi faktisk er sultne
igen, en time efter vi er
kommet hjem fra burgerbaren.
Appetitreguleringen hos
mennesker har stor betydning for tendensen til, at
flere bliver fede eller overvægtige. Og det gør flere og
flere. Det er derfor, hoteller
har forstørret sengene, at
flysæderne er blevet for
små, og at hospitaler må
indkøbe senge i XX-large.
Når vi spiser, bliver der
sendt signaler fra maven,
tarmen og leveren til hjernens appetitcenter, der regulerer den hårfine balance
mellem, hvor meget vi spiser, og hvor meget energi vi
forbrænder.
Mæthed handler om to
faktorer - den ene er et højt
indhold af protein og fibre.
Man skal have et højere
indhold af protein, end man
tror, og de proteinholdige
fødevarer ligger længere i

t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t UDSALG t

DAILYCARE ER
VITAMINER TIL
HELE FAMILIEN

te.dk

-20%

PÅ IKKE NEDSATTE STØVLER

HOLGER HANSEN SKO
Centrumgaden 19 2750 Ballerup
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Ingefær - den intelligente fødevare
Ingefær er nok
den grøntsag,
der kan mest. Så
brug den i teen
eller spis den
revet og rå.
Hvidløg er godt mod bakterier, svampe og virus;
broccoli forebygger kræft;

RING OG B

og gulerødder holder maven
i orden. Men ingefær kan
det meste. Den gullige
knold med den specielle
smag har en lang række
positive virkninger på vores
sundhed.
Ingefær er blevet dyrket i
tusinde år i Kina og Indien,
men danskerne har også
lært den at kende. Ikke
mindst på de mange og populære sushi-restauranter.

OOK EN GR

ATIS HØRE
T

Ingefær har vist sig
velegnet blandt andet som
middel mod gigtsmerter,
køresyge, kvalme, hoste,
fordøjelsesbesvær og forstoppelse, virker smertelindrende og kan for nogle
have lindrende effekt i
forbindelse med kemoterapi. Den kan også være
velegnet ved forskellige
infektioner - især den friske
ingefær.

De fleste ved, at ingefær
har en varmende effekt på
kroppen, men den lille
knold har også en meget
positiv effekt på vores
immunforsvar og på vores
fordøjelse. Den hjælper på
hovedpine, muskelsmerter,
oppustethed og på for få
toiletbesøg.
Og så kan den bruges på
rigtig mange måder. I
maden, i juicen, i teen.

Den bedste virkning får
man, hvis man bruger den i
te. Putter man en klump
ingefær i kogt vand, opnår
man den mildeste virkning,
men tilsætter man den
samme klump, så den
småsimrer i vandet i et
kvarters tid, bliver virkningen stærkere. Skal ingefæren virke allerbedst, skal
den rives med et rivejern.
Og som om det ikke var

nok, så kan ingefær faktisk
også påvirke dine chancer
for at kontrollere vægten.
Hvis du tilføjer ingefær til
din morgenmad, har du
mulighed for at begrænse
din sult resten af dagen og
på den måde nemmere holde vægten nede.
Whats not to like.

EST

Får du det hele med?
Prøv et par høreapparater i en måned og ved
køb spar 20 % på egenbetalingen* på Alta Pro
— Oticons premium høreløsning, der kan
tilpasses netop din hørelse og dine lytte behov.
5JMCVEEFUHMEFSGSFNUJM

CenUSVNHBEFOt#BMMFSVQ
HovFEHBEFOt4LJCCy
#LLesLovvFKtVBMMFOTCL4trand

Tlf. 25 690 600
www.ballerupbladet.dk

frisør

Den hyggelige
på Sct. Jacobsvej

Tilbud i jan/ feb.

- 20% 584,- 20% 664,- 20% 768,- 20% 848,- 20% 952,-

KLIP HEL FARVE I KORT HÅR
normal pris 730,KLIP HEL FARVE I MELLEM HÅR
(max til skulderen) normal pris 830,KLIP HEL FARVE I LANGT HÅR
normal pris 960,KLIP STRIBER/ REFLEKSER MELLEM
(max til skulderen) hår normal pris 1060,KLIP STRIBER / REFLEKSER LANGT HÅR
normal pris 1190,Tillæg for tykkelse af hår og længder
2 + 1 produkter, fra elements eller
Black - køb 2 og få den tredje gratis

Du kan også
booke din klipnin
g
online på
www.ﬂairforhai
r.dk

Pensionist (+ 65) rabat fra 10-15 alle hverdage
Permanent klip/føn
(oprulning med curls tillæg på 75 kr. )
PENSIONIST DAME KLIP

295,-

Pensionist

675 kr.

PENSIONIST HERRE KLIP

Flair for Hair

255,-

Den hyggelige salon, i hjertet af Ballerup
V/Jannet Soﬁa Simonsen
Sct. Jacobsvej 12 st. tv. • 2750 Ballerup

Tlf.: 44 66 64 64 • www.ﬂairforhair.dk

Ballerup
Ballerup Centret
Tlf. 9632 5223

Bestil synstest på louisnielsen.dk
50% rabat på briller fra prisgruppe 1495,- og op. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Der betales normalpris for andre glas og tillægsydelser. Kan ikke kombineres med KompletPris, 2for1, 60+ eller
tilbud. Gælder til den 22. februar 2015. © 2014-2015 Specsavers.
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BARESSO I BALLERUP
Vi søger Butiksleder, Baristaer og Aspiranter til ny stor Baresso
kaﬀebar i Ballerup Centret. Læs mere og ansøg på baresso.com/job.

ER DU
VORES NYE
KOLLEGA?
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+DQVYLOJLYHKXVHWHWHQHUJLO·IW
5(129(5,1* Tre bolig-ejere i Klanparken i Ballerup får lavet en BedreBolig-plan, som alle 73 huse kan få gavn af.
(1(5*,7-(. I en kold tid er det
godt med råd, der luner – også i
tegnebogen. Så da Hans Thygesen hørte om muligheden for
et energi-tjek af huset med tilskud fra kommunen var han
hurtig til at slå til.
Som formand for grundejerforeningen i Klanparken tænkte han også videre end bare til
eget hus:
»Vi bør følge med tiden og
gøre området attraktivt, blandt
andet ved at tænke på energi.
Energivenlige løsninger giver vores huse større værdi,«
forklarer Hans Thygesen om
grunden til, at han meldte
Klanparken til at få lavet en
såkaldt BedreBolig-plan.
BedreBolig er en landsdækkende kampagne med det formål at få flere husejere til at
energirenovere deres boliger.

(QHUJLU¤GJLYHU-DQXV
+HQULFKVHQYLVHU+DQV
7K\JHVHQKYLONH
HQHUJLUHQRYHULQJHUGHUEHWDOHU
VLJIRUKDP,EDJJUXQGHQ
VHVHQHUJLU¤GJLYHU%M·UQ
6XQHVHQWUDYOWEHVN¥IWLJHW
PHGDWJHQQHPJ¤EROLJHQ

)DNWD
OM BEDRE BOLIG
• BedreBolig-planen kan
særligt betale sig, hvis man
ANQHDSGTREQ@E³QƪƲƱƩ

.ODQSDUNHQILNJRGHU¤G
BedreBolig er egentlig rettet
mod enkelte huse, men husene i Klanparken i Ballerup er
stort set ens, så Klanparken
fik et særtilbud. Da det er forskelligt, hvor meget boligejerne har renoveret, laver energirådgiverne en plan på tre huse.
Så kan de øvrige 70 boligejere
lade sig inspirere af dem.
På en kølig og våd januardag kunne Hans Thygesen derfor tage imod to energirådgivere fra Energitjenesten for sammen at gennemgå det 197 kva-

Ş2 C@MMDGTRDDQCDQƯ ƬƩƩ
@EH!@KKDQTO*NLLTMD

dratmetre store hus fra 1971
ude og inde.
Her blev det hurtigt klart,
at de største poster på energiregnskabet i Klanparken er
isolering af tage og ydervægge, og udskiftning fra gaskedel
til kondenserende gasfyr.
Men der er også hurtige
og nemme gevinster ved for

eksempel skift til LED-belysning, energimærket køleskab
og gummilister langs døre og
vinduer, så varmen ikke siver ud.

.DQVSDUHS¤UHQRYHULQJ
Der kan være mange penge at
spare for beboerne i Klanparken, fordi 73 boligejere er gået

sammen.
»Hvis der for eksempel er
15 boligejere, der gerne vil have skiftet tag, kan de indhente
et fælles tilbud hos en håndværker og dermed opnå en god
pris,« forklarer Bjørn Sunesen
fra Energitjenesten.
I Klanparken skal BedreBolig-planerne fungere som ind-

BusinessPark
KONTORHOTEL

SÅ NEMT KAN DET GØRES!

gang til at diskutere og tale om
energirenovering:
»Det er lettere at forholde
sig til, når nogle eksperter har
givet konkrete og realistiske
bud på, hvad vi bør satse på.
Samtidig fjerner den tvivlen
på, om vi nu gør det rigtige,«
siger Hans Thygesen.
mia

• Ballerup kommune giver
økonomisk tilskud til BedreBoligOK@MDMSHKCDE³QRSDƬƩ
O@QBDKGTRDIDQD CDQLDKCDQRHF
• Hvis man får udført de
renoveringer, som BedreBoligplanen anbefaler, refunderer
kommunen resten af
OQHRDMENQDMDQFHSIDJJDS
Ş+¡RLDQDO VVV
A@KKDQTO CJADCQDANKHF
.LOGH%DOOHUXS.RPPXQH

fra 25 2
m
2.471,- p
r. måned

70 27 77 17 BusinessPark.dk
AARHUS HØRSHOLM TAASTRUP KØBENHAVN VÆRLØSE BALLERUP
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KØR SELV-LÆSERREJSER MED

Som læser af Ballerup Bladet får du disse særlige læsertilbud.
Oplys rejsekoden BALLERUP ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Skærbæk Feriecenter

4 dages ferie i Skærbæk Feriecenter

'HWEOHYWLO'0V·OYLƱƭƭƭPHWHUKROGIRUI·OJHOVHVO·EIRUMXQLRUHUHIWHUHW
GUDPDWLVNƩQDOHO·EKYRUWUHDIGHƩUH'&5U\WWHUHVW\UWHGH'HQHQHP¤WWHHQ
WXUS¤KRVSLWDOHWWLOWMHNHIWHUI·OJHQGHRJHUGHUIRULNNHPHGS¤ELOOHGHW

Feriehus i Sønderjylland

'0V·OYWLO'&5%DOOHUXS

Skærbæk Feriecenter
Feriecenteret, der ligger i Sønderjylland blot 8 km fra
Rømødæmningen og omkring 30 kilometer fra Tønder, er et
oplagt valg for en miniferie med både historiske oplevelser og
aktiviteter for hele familien. Feriecentret består af 62 moderne
feriehuse, der ligger lige ved et stort aktivitetscenter, hvor I kan
benytte jer af den fri adgang til badelandet med 53 meter lang
vandrutsjebane, børnebassin, spabad, dampbad og sauna. Her
er også bowlingbaner, tennisbaner, minilegeland og et kunstnerhus med blandt andet keramik- og glasværksted. Området har
desuden et væld af spændende udflugtsmål. Fra feriecentret kan
I gå ad vandrestier til jernalderbyen Hjemsted Oldtidspark (2 km).
"OLPNTU Søndag, mandag og tirsdag i perioderne
4.1.-23.6. og 9.8.-15.12.2015.

Pris pr. feriehus
(maks. 7 personer)

1.399,-

1SJTVEFOSFKTFLPEF 
1SJTUJMMHJQFSJPEFSOF
PH 

t PWFSOBUOJOHFS
t 'SJBEHBOHUJMCBEFMBOE 
 CBENJOUPOIBMPH
fitnesscenter
Slutrengøring kan tilkøbes for 385,-.
Elforbrug 2,65 pr. kWh.

4 dages ferie på 3-stjernet hotel i Tyskland

1SJTQSQFSTPOJEPCCFMUWSFMTF

Ferie ved det hvide slot

1.199,-

4DIMPTT"ISFOTCVSH

1SJTVEFOSFKTFLPEF 

)PUFMBN4DIMPTT"ISFOTCVSH★★★
Kun halvanden times kørsel fra den danske grænse ligger
middelalderbyen Ahrensburg. Byen domineres af det smukke,
hvide renæssanceslot af samme navn, som blev bygget sidst
i 1500-tallet. Kun fem minutters gang fra slotsparken ligger
hotellet i fredelige omgivelser.Oplev f.eks. Hamburg (31 km).

8 dage på 3-stjernet lejlighedshotel i Tyskland

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t YSFUUFSTNJEEBHCVGGFU
t YFOUSFUJM
 4DIMPTT"ISFOTCVSH
t 0QUJMSBCBUQÍ
 HSFFOGFF
"OLPNTU Torsdage frem til 25.6.
samt valgfri i påsken 2.-4.4., pinsen
21.-23.5. og i perioden 1.7.-29.8.2015.
1SJTQSMFKMJHIFE NBLTTFOHF

Ferielejlighed i Harzen

1.949,-

&<./,1* DCR-Ballerup fik sølv
ved DM i 4000 meter holdforfølgelsesløb for juniorer.
Holdet fra DCR Ballerup bestod af Andreas Kron, Frederik Rodenberg Madsen, Tim
Cronqvist og Timothy Berthol Hansen. De havde med
4.21,55 minutter den bedste
tid i kvalifikationen, men tre
af de fire DCR-ryttere styrtede i finalen og dermed vandt
Team Kelberg Roskilde, der i
kvalifikationen kørte i 4.22,88.
De to hold lå lige fra start,
men efter cirka 600 meter gik
det galt for DCR Ballerup, da

to af holdets ryttere kørte sammen og tog den tredje med i
faldet.
Det betød, at finalen blev
skudt af - og efter kommissærerne havde konfereret blev
Team Kelberg Roskilde udråbt
som danske mestre, da der var
kørt for langt til, at løbet kunne startes forfra, oplyser DCRBallerup til Ballerup Bladet.
Frederik Rodenberg Madsen blev efter styrtet hentet
af en ambulance og kørt til
grundig tjek på hospitalet, så
han var derfor ikke med til
præmieoverrækkelsen.

,QGO¥JWLO6SRUWHQ
6'$1%,'5$*(5'8 På Ballerup Bladet vil vi gerne have
en så levende sportsside som muligt hver uge. Derfor vil
det være rigtig fint, hvis de lokale klubber sender bidrag
fra weekendens kampe og dyster. Bidrag kan være både
tekst og foto. Praktisk foregår det sådan her:
• Sporten i Ballerup Bladet skal først og fremmest referere fra de lokale sportsbegivenheder, som har fundet sted
i den forløbne uge.
• For at vi kan disponere siden bedst muligt, så kræver
det, at I foreninger skriver til os senest fredag morgen på
email: red@ballerupbladet.dk, om I sender noget til os i
løbet af weekenden. På den måde kan vi afsætte pladsen
på forhånd. Det endelige materiale skal vi have på mail
senest mandag morgen klokken 9.00.
• Teksten skal helst ikke fylde mere end 1500 anslag med
mellemrum, da vi gerne vil have så mange indlæg fra så
mange foreninger som muligt med.
• Vi redigerer tekst og billeder til, så de passer ind på
siden.

1SJTVEFOSFKTFLPEF 

Se flere ophold
på
www.happydays.n
u

Pfeifer´s Appartementhaus ★★★
Glansbilledet af det skovklædte bjergområde har siden begyndelsen af 1900-tallet lokket en stadig strøm af rejsende til. Her
knækker landskabet pludselig, når bjergene skyder op med
millioner og atter millioner af grantræer, der danner ramme om
ferieparadiset sammen med de hyggelige Harzenbyer.

t PWFSOBUOJOHFS
t 4FOHFMJOOFEPHIÍOELMEFS
t SBCBUQÍFOUSFUJM
 ,SJTUBMMUIFSNF"MUFOBV
t SBCBUQÍCJMMFUUJM
 )BS[FS4DINBMTQVSCBIOFO

/6)L
WU¥QLQJV
tøjet
)2'%2/' Sæsonen er fløjtet i
gang i LSF. Seniorafdelingen
tog hul på træningen den 19.
januar og mødes tre gange om
ugen.
Det er stadigvæk den samme trænerstab; Kim Kjærsgaard, Peter Larsen og Jan Zirk
der er i trænertrøjen og med
den aktuelle førsteplads i Danmarksserien er klubben meget
spændte på, hvordan det kommer til at gå i foråret.
Der trænes i førsteholdstruppen (Danmarsserien og
serie 1) mandag fra klokken
19 og onsdag og torsdag fra
klokken 19.30 på kunststofbanen. Alle er vel mødt og flere
informationer kan fås på hjemmesiden www.LSF.dk.
mia

Ankomst
Valgfri i perioden 1.2.-25.5.2015.
Kurafgift maks. EUR 2,- pr. person pr. døgn.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabatter ved 2 voksne.

www.happydays.nu
eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på

Jørgensen’s Auto

Men klubben fortæller til
avisen, at Frederik heldigvis
slap nådigt fra styrtet. Og dagen efter var han i sadlen igen,
da han tog til Apeldorn i Holland sammen med u19 banelandsholdet, hvor de vandt
holdforfølgelsesløbet og Frederik vandt udskilningsløbet
og blev nummer to i scratch.
Tim Cronqvist (den rytter
der ikke styrtede) og hans
makker Erik Lahm vandt samme aften 40 km parløb for elite,
B og junior.
mia

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

BALLERUP

Åbent hverdage kl. 8-17.

www.joergensens-auto.dk

Tilbyder reparation
& service

Ballerup Bladet
Poul Jørgensen

DE FRIE VÆRKSTEDER
Riskær 4• Smørum • 44 65 03 10 • mobil 21 91 78 74

Centrumgaden 2A
- lige ved Kirketorvet
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Er naturen dobbelt så fantastisk
i en dobbelt så dyr bil?

0 kr.

i udbetaling

Dacia Duster
Fra 139.990 kr. eller
1.999 kr. pr. md.

Som Van fra 89.999/105.623 kr ekskl./inkl. moms

Du behøver ikke længere bruge en mindre formue for at få en bil, der både ser sej
ud i byen og knokler sig gennem det værste terræn. Selv i ﬂade Danmark er det rart
at have god frihøjde, frit udsyn og rigelig plads i bilen. Dacia Duster fås til en pris du
aldrig ville drømme om, og er en rigtig arbejdshest i moderne og råt design. Så løft dig
op over terrænet i Dacia Duster. En ener, ligesom dig. Kom og få en prøvetur. 4x4 fra
204.990 kr. Læs mere på dacia.dk

ENERGIKLASSE:
Brændstoføkonomi fra 14,1 - 21,3 km/l, CO2-udledning fra 123165g/km. Dacia Duster 1.6 16V Base hos Renault Finance (Santander Consumer Bank): Månedlig ydelse fra 1.999 kr. Bilens pris inkl. leveringsomkostninger 143.770 kr. Udbetaling 0 kr. Nominel variabel rente 6,00%. Variabel debitor rente 6,17%. Løbetid 96 mdr. ÅOP 7,8%. Samlede
kreditomkostninger 48.078 kr. Lånebeløb 149.415 kr. Samlet beløb der skal betales 191.904 kr.
Gælder privatpersoner og forudsætter positiv kreditgodkendelse. Vi tager forbehold for prisændringer og renteforhøjelser. Bilen er vist med ekstraudstyr.

www.dacia.dk
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.RPPXQHQ·QVNHGHJRGWQ\W¤U
1<756.85'HWORNDOHHUKYHUYVOLYƲNHQNRPPXQDOQ\W¦UVKLOVHQPHG
S¦YHMHQGDGHUYDULQYLWHUHWWLOIHVWOLJQ\W¦UVNXUIUHGDJ
$)8/5,&+:2/)

ulrich@ballerupbladet.dk

)(67 Rådhusets atriumsgård
var pakket med pinger, da Ballerup Kommune havde inviteret til nytårskur for det lokale erhvervsliv fredag eftermiddag. Der var både slips og uniformer, almindeligt tøj og alle
de andre dresscodes samlet til
et par timers hyggeligt samvær med taler, inspiration og
lidt godt til smagsløgene.
I omegnen af 170 mennesker havde meldt sig til seancen, der blev indledt med
en tale af borgmester Jesper
Würtzen, der fortalte om Ballerup Kommunes visioner og
målsætninger på erhvervsområdet. At Ballerup er en stor
erhvervskommune, hvor man
både satser på og vil fastholde
det gode erhversliv. Det bety-

der gode vilkår for erhvervslivet og nye tiltag for at gøre
kommunen mere erhvervsvenlig og bæredygtig.
Samtidig pointerede borgmesteren, at der stadig er plads
til forberdring i f.eks kommunikationen med især de små
og mellemstore virksomheder,
hvor man i den kommende tid
vil være mere opsøgende i forhold til dem.
Endelig fik de fremmødte en
opremsning af de mange gode
tilbud, som Ballerup Kommune har til borgerne, og dermed
var der lagt op til, at Ballerup
ikke kun er en god erhvervskommune, men også en god
kommune at bo i.

'HUYDUW¥WSDNNHWS¤
5¤GKXVHWGDQ\W¤UVNXUHQ
O·EDIVWDEHOHQIUHGDJ
HIWHUPLGGDJ/RNDOH
HUKYHUYVGULYHQGHRJLQGEXGWH
J¥VWHUJMRUGHGHWWLOHQIHVWOLJ
RJJLYWLJHIWHUPLGGDJGHU
indvarslede nye og mere
SURDNWLYHWLGHUIRUNRPPXQHQV
HUKYHUYVLQGVDWV)RWR
$QGUL7KRU%DORUDPD

Nyt erhvervsteam
Efter borgmesterens indledning blev mikrofonen overtaget af kommunens erhvervs-

FREDERIKSBERG HF-KURSUS

2-årigt HF
– for de voksne unge
dialoger • fællesskab • udvikling
Sønderjyllands Allé 2 • 2000 Frederiksberg
Telefon 38 77 38 00 • www.frberg-hf.dk

chef Jette Rau, som præsenterede det nye erhvervsteam
og fortalte om de mange tiltag,
som Team Erhverv har gang i
i, når det kommer til at møde
det lokale erhvervsliv. Og en
opfordring til, at man altid er
velkomne til at henvende sig
til det nye team.
Derefter kom chefen for
Jobcenter Ballerup, Ina Ring-

ORIENTERINGSMØDE
TIRSDAG
27. JANUAR
KL. 19.30

sdal og fortalte om de mange
muligheder som Jobcentret
har for at samarbejde med de
lokale virksomheder om at få
gode kandidater til nye jobs.

Sjov med hjernen
Efter de mere lokalrelevante
indslag, var det tid til lidt mere generel inspiration, da Peter Lund Madsen, også kendt

som Hjerne Madsen, gav den
på slap line med et inspirerende og som sædvanlig sjovt
indslag om hjerne og kreativitet, inden eftermiddagen blev
sluttet af med den lidt forsinkede justitsminister Mette Frederiksen, der fortalte om nytænkning på Christiansborg
og hvordan man får ideer og
udvikler nyt inde bag murene.

Derefter var fri leg, networking og gastronomiske
lækkerier til alle og tid at ønske godt nytår og gøre klar til
et frisk år, hvor Ballerup Kommune altså har budt ind som
en proaktiv medspiller til erhvervslivet.

Student på BOAG?
Ja, selvfølgelig...

Hør om
t STX - studieretninger
i gymnasiet
t HF-fag og forløb
t Dine valg

Ƹ18 forskellige studieretninger
ƸFaglige udfordringer til alle
ƸFokus på den enkelte og fællesskabet
ƸEt åbent og kreativt skolemiljø
ƸBygninger, der giver lyst til læring
Se skolen og mød elever, lærere, rektor og studievejledere
Gymnasievej 1 - 3660 Stenløse - Tlf. 47 18 33 00
post@egedalgym.dk - www.egedalgym.dk

Har du en god historie?
6NULYWLO%DOOHUXS%ODGHWS¤UHG#EDOOHUXSEODGHWGN

Kom til orienteringsaften
torsdag d. 29. januar 2015 kl. 19.30
BORUPGAARD
Lautruphøj

9,

2650

Ballerup

GYMNASIUM
www.borupgaard-gym.dk
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Talent:10

Åbent Hus
2015
29. Januar
Kl. 17:00 –19:00
0LFK¨OD;RWWDIUD%DOOHUXSRJKHQGHVPDNNHU0LFKHOOH6YDQH/DUVHQ
LIXOGNRQFHQWUDWLRQYHG'0L6NLOOVL%HOOD&HQWHUHW

/RNDO6268HOHY
WLO'0L6NLOOV
'<67 Social- og sundhedsassistentelev Michéla Xotta
IUD%DOOHUXSHQGWHS¦HQƲQIHPWHSODGVYHG'0L6NLOOV
$)0,$7+206(1

mia@ballerupbladet.dk

8''$11(/6( Bella Centeret
var i dagene 8. til 10. januar
fyldt til randen med talentfulde unge fra landets erhvervsuddannelser. Det var nemlig
tid for årets store finale: DM
i Skills, hvor landets dygtigste elever indenfor hvert fag
kåres.
Blandt deltagerne var Michéla Xotta fra Ballerup, der
dystede sammen med studie-

kammeraten Michelle Svane
Larsen fra SOSU C.
Michelle og Michéla, der
begge er i gang med SOSU-assistentuddannelsen, kæmpede
over tre udfordrende konkurrencedage indenfor disciplinerne: hjemmepleje, praktisk
sygepleje, hospital, dagcenter
og plejebolig. I et tæt felt hvor
Michelle og Michéla fik markeret sig med gode præstationer,
endte de på en fin femteplads.
Michelle og Michéla var
efter konkurrencen meget til-

fredse med deres indsats og
føler, at deres deltagelse ved
DM, har styrket dem professionelt og øget deres selvtillid.
Samtidig har øvelserne og konkurrencesituationerne været
med til at udvikle deres samarbejds- og kommunikationsevner. Alt sammen erfaringer
som de to SOSU-elever vil tage
med sig videre i deres uddannelse og ud i deres professionelle liv.

Hør om 10. klasse i Ballerup:

Faglighed i top
Virkelighedsnære opgaver
Studiemiljø
Talentprogram
Studietur til udlandet
Efterskolemiljø uden overnatning
Events

%RUXSJDDUGE\GHULQGHQIRU
%(17+86 Hvis det går lige
som sidste år, vil man se en
strøm af mennesker på vej
mod Borupgaard Gymnasium torsdag den 29. januar
klokken 19.30. Det er alle de
15-16-årige og deres forældre,
der skal med til den årlige orienteringsaften for at møde elever og lærere, fornemme stemningen og dermed få svar på
det store spørgsmål: Er det her,

jeg gerne vil gå i skole de næste tre år?
Rektor Thomas Jørgensen
vil sammen med repræsentanter for elevrådet fortælle om
gymnasieuddannelsen og særligt om, hvordan det er at gå
på BOAG.
Der er mulighed for at vælge mellem hele 18 forskellige
studieretninger, som efter den
fælles samling præsenterer sig

selv rundt om i huset.
Som sædvanlig er der et par
musikalske oplevelser med solister, kor og band, som giver
en forsmag på det store grand
prix i uge 6. Og som en ekstra
gevinst får gæsterne lejlighed
til se skolens nye, endnu ikke
indviede bygning med auditorium og spændende, anderledes undervisningslokaler.
mia

Bliv klogere i Talent:10

Det er ikke et spørgsmål
om du har talent – men hvordan.
Talent:10 er for alle,
der vil lære endnu mere.

CPH WEST
Baltorpvej 20A
2750 Ballerup
www.talent10.dk

3¤%RUXSJDDUG*\PQDVLXPHUGHUƮƵIRUVNHOOLJHVWXGLHUHWQLQJHUDWY¥OJH
LPHOOHP0DQNDQK·UHRPGHPWLOVNROHQV¤EHQWKXVDUUDQJHPHQW
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+HUOHY6NRYOXQGH%DOOHUXS0¢OµYRJ6PµUXP

+HUOHY+RYHGJDGHœ+HUOHY
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5XPPHOLJRJRPIDWWHQGHUHQRYHUHWIDPLOLHYLOOD
9,**2%$5)2('6$//(Ö%$//(583
.217$17Ö(-(58'*,)70'
(IWHUWUDJWHWEHOLJJHQKHGL'LJWHUSDUNHQ'HQQHYLOODS¢HWDJHPHWHUHUVLGHQEOHYHWRPIDWWHQGHUHQRYHUHWV¢GXI¢UHQO£NNHURJLQGE\GHQGHEROLJPHG
PDVVHUDISODGVWLOHQIDPLOLH)RUXGHQHWO\VWRJ¢EHQWGDJOLJRPU¢GHEHVW¢HQGHDINµNNHQDOUXPRJHQVWRUVWXHWLOKYHUGDJVOLYHWE\GHUEROLJHQS¢WREDGHY£UHOVHU
RJWUHVRYHY£UHOVHU6WXHSODQHWVXSSOHUHVILQWDIUXPPHOLJHRJYHOLQGUHWWHGHGLVSRQLEOHUXPLGHQO\VHRJKµMWOLJJHQGHXQGHUHWDJH%HOLJJHQKHGHQHURJV¢\GHUVW
IDPLOLHYHQOLJGDGXNRPPHUWLODWERS¢HQWU\JOXNNHWYLOODYHML%DOOHUXSVHIWHUWUDJWHGHGLJWHUNYDUWHU+XVHWKDUI¢HWVNLIWHWI\UYLQGXHURJGµUHL,VWXHSODQ
NRPPHUGXQHPWRPNULQJS¢GHVPXNNHJXOYHLDVNHWU£IUDGHUOLJJHUJHQQHPJ¢HQGHXGHQGµUWULQRJKDUJXOYYDUPH NµUHUS¢I\UHW 6$*
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Gratis salgsvurdering
– Koster kun en kop kaffe!
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+HUOHY6NRYOXQGH%DOOHUXS0¢OµYRJ6PµUXP

+HUOHY+RYHGJDGHœ+HUOHY
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9HOGLVSRQHUHWU£NNHKXVPHGV\GYHQGWKDYHL%DOOHUXS'HWWHYHOGLVSRQHUHGHU£NNHKXVE\GHUS¢O\VHRSKROGVUXPWRUXPPHOLJHVRYHY£UHOVHURJHQV\GYHQGWKD
YH+XVHWOLJJHUFHQWUDOWL%DOOHUXSPHGNRUWDIVWDQGWLOVNROHRJLQGNµE+XVHWIUHPVW¢UYHOKROGWRJHUOµEHQGHYHGOLJHKROGW3¢IµUVWHVDOEOHYGHUHNVHPSHOYLVL
VDWHNVWUDLVROHULQJLORIWHWLVDWQ\HHQHUJLUXGHURJODYHWQ\HLQGHUY£JJHGHWKHOHKM£OSHUPHGDWKROGHYDUPHUHJQLQJHQLEXQG%ROLJHQUXPPHUPLWR
SODQRJSODQOµVQLQJHQXGQ\WWHUSODGVHQULJWLJJRGW6WXHQRJGHWRY£UHOVHUKDUIORWWHSDUNHWJXOYHLKROODQGVNPµQVWHURJGHPXUHGHLQGHUY£JJHPHOOHPU£NNH
KXVHQHJLYHUEROLJHQHQFKDUPHUHQGHUXVWLNDWPRVI£UHRJVµUJHUIRUJRGO\VLVROHULQJLQGPRGQDERHUQH6$*
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Gratis salgsvurdering
– Koster kun en kop kaffe!
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LGHQQHQ\RSIµUWHNYDOLWHWVYLOODS¢P+HUXGRYHUNDQGXJO£GHGLJRYHUHQVS£QGHQGHLQGUHWQLQJPHGWRNµNNHQHUWUHEDGHY£UHOVHURJVWRUHO\VHRSKROGV
UXPSHUIHNWWLOMHUVRPJHUQHYLOERIOHUHJHQHUDWLRQHUXQGHUVDPPHWDJ+HUWLONRPPHUHQPVWRUJUXQGPHGIORWQ\DQODJWKDYHVDPWHQFHQWUDOEHOLJJHQKHG
LHWIUHGHOLJWYLOODNYDUWHUL+HUOHY9LOODHQSU£VHQWHUHUVLJIORWXGHIUDPHGKYLGSXGVHWIDFDGHPµUNWQDWXUVNLIHUWDJRJPDKRJQLYLQGXHU'HWJRGHIµUVWHK¢QGVLQGWU\N
EOLYHUHQGQXPHUHLPSRQHUHQGHQ¢UGXWU£GHULQGDGKRYHGGµUHQ6$*
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– Koster kun en kop kaffe!
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(UGXS¢XGNLJHIWHUHQVPXNYHOLQGUHWWHWEROLJPHGPDVVHUDISODGVWLOGLJRJGLQ
IDPLOLH"6¢EOLYHUGXPHGJDUDQWLIULVWHWDIGHQQHKµMWOLJJHQGHYLOODPHGIHPY£UHO
VHUWRVWXHUHQVNµQWDJWHUUDVVHRJHQIORWXGVLJWRYHURPU¢GHW9LOODHQHUJHQQHP
UHQRYHUHWRJIUHPVW¢UV£UGHOHVIORWRJLQGIO\WQLQJVNODU+HUHUEODQGWDQGHWQ\HUH
WHJOWDJVPXNNHJXOYHPDVVLYHI\OGLQJVGµUHRJVWRUHVSURVVHGHYLQGXHUGHUJLYHUHW
VNµQWO\VLQGIDOG6$*

~%(17
+86
61'$*


9,//$

%2/,*
0

*581'
0

678(5
95


23)
20%


'LQHPLQHRJYRUHV"7RWDOK\JJHEROLJ
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8QLNHMHQGRPPHGPDVVHUDISODGVRJHQHQHVW¢HQGHDWPRVI£UH2IWHVNULYHVGHWDW
HQEROLJEµURSOHYHVPHQLI¢WLOI£OGHHUGHWV¢VDQGWVRPKHU'HQQHVPXNNHHMHQ
GRPIUD¢UKDUQHPOLJK\JJHRJFKDUPHIRUDOOHSHQJHQHRJPDVVHUDILQGUHW
QLQJVPXOLJKHGHUS¢GHPDQJHJRGHNYDGUDWPHWHU'HUWLONRPPHUHQK\JJHOLJRJ
XJHQHUWKDYHRJHQIUHGHOLJEHOLJJHQKHG8GHIUDSU£VHQWHUHUKXVHWVLJXWUROLJWFKDU
PHUHQGHPHGVWU¢W£NWWDJ6$*
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Gratis salgsvurdering
– Koster kun en kop kaffe!
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+HUOHY6NRYOXQGH%DOOHUXS0¢OµYRJ6PµUXP

+HUOHY+RYHGJDGHœ+HUOHY
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1XNDQGXIO\WWHLGHQQHUXPPHOLJHOHMOLJKHGVRPOLJJHUS¢+HUOHY+RYHGJDGHW£WS¢
DOOHKYHUGDJHQVQµGYHQGLJKHGHU,QGHQIRUNRUWJ¢DIVWDQGKDUGX+HUOHY6WRJVWDWLRQ
PHGUHJHOP£VVLJHDIJDQJHWLO.µEHQKDYQFHQWUXPHQWXUGHUWDJHUPLQXWWHU
'HVXGHQIOHUHEXVDIJDQJHOLJHYHGGµUHQ7LOOLJHHUGXPHJHWW£WS¢+HUOHY%\PLGWH
%XWLNVFHQWHUPHGGLYHUVHLQGNµEVPXOLJKHGHU6$*
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NYP8QLNN£GHYLOODPHGIORWNµNNHQ
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'HQQHVNµQQHRJYHOGLVSRQHUHGHYLOODOLJJHUS¢HQXJHQHUHWJUXQGS¢NYDGUDWPHWHUL
GHQQRUGOLJHGHODI(YHQW\UNYDUWHUHWNYDGUDWPHWHUO\GHUP¢VNHLNNHDIPHJHWPHQ
YHQWWLOGXVHUKYRUJRGWXGQ\WWHGHGHHU+HUHULQJHQVSLOGSODGVWLOJHQJ£OGHUDOOHWUH
Y£UHOVHUGHWREDGHY£UHOVHUNµNNHQHWRJGHVWXHU\GHUVWLQGUHWQLQJVYHQOLJHUXP9L
EHJ\QGHUXGHLKDYHQVRPHURPNUDQVHWDIHQEUHGK£N+DYHQKDUGHVXGHQPDVVHUDI
JUµQQHEXVNHRJWU£HUVRPJLYHUHQKHOWHYHQW\UOLJVWHPQLQJ+HUXGHHUGHUE¢GHJ\Q
JHVWDWLYRJUXWVMEDQHVDPWSODGVWLOWUDPSROLQRJIRGEROGP¢O6$*

5XPPHOLJWRJYHOLQGUHWWHWN£GHKXVQ£U6µPRVHQ9LE\GHUYHONRPPHQWLOGHWWHS£QH
RJYHOKROGWHN£GHKXVVRPKDUHQGHMOLJEHOLJJHQKHGLHWIUHGHOLJWEµUQHYHQOLJNYDUWHU
I¢VNULGWIUD6µPRVHQVVPXNNHQDWXU+XVHWUXPPHUWRWLOE\JQLQJHURJHUGHUIRUHNVWUD
UXPPHOLJWV¢GXRJGLQKDUIDPLOLHKDUJRGSODGVDWEUHGHMHUS¢,I¢UHQVWRUVWXHWUH
VRYHY£UHOVHURJLDOWNYDGUDWPHWHU%ROLJHQKDUI¢HWUHQRYHUHWWDJHWRJQDWXUJDVI\
UHWHUQ\VHUYLFHUHW%ROLJHQVKMHUWHHUGHQO\VHRJLQGUHWQLQJVYHQOLJHVWXHVRPOLJJHUL
¢EHQIRUELQGHOVHPHGHWO£NNHUWNµNNHQDOUXP6$*
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Gratis salgsvurdering
– Koster kun en kop kaffe!
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Oplev det nye
LokalBolig.dk
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NYPIORWSODQVYLOODPHGSODGVWLODOOH
/<672)7(1Ö6.29/81'(

Det nye www.lokalbolig.dk er fuld af
spændende funktioner og features

.217$17ÌÖ(-(58'*,)70'Ì

9,//$

Ligesom at være der selv

Oplev for eksempel vores levende still-billeder,
hvor stearinlysets ﬂamme bevæger sig naturligt.
Det er ligesom at være der selv!
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LOKALBOLIG.DK

9LKDUKDIW
IRUU\JHQGH
WUDYOWL
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S¢DWWDJHLPRGQ\HHMHUH6$*
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+DUUHVWUXSGDOXGE\GHVGHWWHIORWWHPRGHUQHHQGHU£NNHKXVWLO
VDOJ+XVHWSU£VHQWHUHUVLJ\GHUVWWLOWDOHQGH6$*

5..(
+86

%2/,*
0

*581'
0

678(5
95


%³ORZ *UDP+HUOHY
+HUOHY+RYHGJDGH
+HUOHY
7OI

Gratis salgsvurdering
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-RQVWUXS%¢GHIUDJUXQGHQRJKXVHWHUGHUHQEHWDJHQGHXGVLJWRYHU)O\YHVWDWLRQ
9£UOµVHVRPLGDJHUHWIUHGHWQDWXURPU¢GH7REDGHY£UHOVHUWUHVWRUHY£UHOVHU
PHGPXOLJKHGIRUDWHWDEOHUHIOHUHVDPWVWRUHO\VHRSKROGVUXPJµUEROLJHQVLQGUHW
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GXNYDOLWHWVNµQQHRSKROGVUXPVDPWHQPRGHUQHJHQQHPW£QNWLQGUHWQLQJ'HQ
K\JJHOLJHKDYHHUOXNNHWRJEHOLJJHQKHGHQEµUQHYHQOLJ'XEHILQGHUGLJS¢HQOXN
NHWYHML0¢OµYKYRUIUDGHUJ¢UVWLV\VWHPHUWLOGHQQ£UOLJJHQGHVNROHRJWLORPU¢GHWV
PDQJHJUµQQHUHDNUHDWLYHRPU¢GHU,EOHYYLOODHQVDWLVWDQGGHUEOHYE\JJHW
WLOUHYHWQHGRJRPDUUDQJHUHW6$*
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Y£UHOVHVHMHUOHMOLJKHG

DQYHQGHOLJHNYPS¢EµUQHULJYHM
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/\VO£NNHURJLQGIO\WQLQJVNODUIDPLOLHOHMOLJKHG+HUKDUGXFKDQFHQIRUDWHUKYHUYHGLJHQ
IORWRJYHOGLVSRQHUHWOHMOLJKHGGHUJLYHUGLJWUHJRGHVRYHY£UHOVHUHQVWRURSKROGVVWXH
NµNNHQRJVWXHL¢EHQWUXPIRUOµEVDPWHWO£NNHUWEDGHY£UHOVH(QGHOLJI¢UGXHQVNµQ
µVWYHQGWWHUUDVVHPHGPDVVHUDIVRO/HMOLJKHGHQSU£VHQWHUHUVLJIORWPHGVWRUHPRGHU
QHYLQGXHVSDUWLHUS¢EHJJHVLGHUGHUJLYHUHWIORWO\VLQGIDOGRYHUDOWLEROLJHQ'HUHUGHV
XGHQJODWWHKYLGPDOHGHY£JJHRJO\VHSDUNHWJXOYHGHUJLYHUEROLJHQHWHQNHOWVWLOUHQW
XGWU\N6$*

5XPPHOLJRJYHOKROGWIDPLOLHYLOODPHGVNµQKDYHRJEµUQHYHQOLJEHOLJJHQKHG)¢PLQXW
WHUVJDQJIUD/XQGHEMHUJVNROHQILQGHUGXGHQQHUXPPHOLJHRJK\JJHOLJHIDPLOLHYLOODGHU
OLJJHURPNUDQVHWDIHQGHMOLJQHPKDYHS¢HQIUHGHOLJYLOODYHMKYRUEµUQHQHKXUWLJWILQGHU
OHJHNDPPHUDWHU+XVHWHUL¦WSODQPHQGXI¢UPDVVHUDIHNVWUDSODGVIRU£UHQGHLIRUPDI
KXVHWVWµUUHO\VHN£OGHU8GHIUDSU£VHQWHUHUKXVHWVLJS¢Q\GHOLJYLVPHGVSURVVHGH
YLQGXHUO\VIDFDGHRJPµUNWWDJ,QGHQIRUIUHPVW¢UEROLJHQS£QRJYHOKROGWPHGNµNNHQ
RJJXOYHIUD6$*
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Oplev det nye
LokalBolig.dk

~%(17
+86

Din drømmebolig – blot et klik væk

61'$*


Kig forbi lokalbolig.dk – og oplev vores nye,
innovative boligsite, der hjælper boligdrømme på vej

NYPSODQVYLOODLEµUQHYHQOLJWRPU¢GH
72)7(/('(7$Ö+(5/(9
.217$17Ö(-(58'*,)70'
8'%Õ%1(;(-(58'*

9HOLQGUHWWHWGREEHOWKXVLHIWHUWUDJWHWNYDUWHUL+HUOHYLVWDQGV£WWHOVHP¢S¢UHJQHV
+YLVGXOHGHUHIWHUHQYHOLQGUHWWHWEROLJKYRUGXVHOYNDQV£WWHGLWSU£JS¢PRGHUQLVH
ULQJHQV¢HUGHQQHHMHQGRPPXOLJYLVQRJHWIRUGLJ+XVHWOLJJHULHWEµUQHYHQOLJWRJSR
SXO£UWNYDUWHUL+HUOHYW£WS¢IOHUHJRGHVNROHURJGDJLQVWLWXWLRQHURJPHGJ¢DIVWDQGWLO
EXVIRUELQGHOVHURJGDJOLJYDUHEXWLNNHU0HGHQDGUHVVHVRPGHQQHEOLYHUIULWLGHQRJV¢
OLGWVMRYHUHIRUGXKDUNXQWLPLQXWWHUVJDQJWLO+HUOHY+DOOHUQHVPDQJHVSRUWVIDFLOLWHWHU
RJ+MRUWHVSULQJEDGHWOLJJHURJV¢W£WS¢6$*
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Stærkt lokalkendskab og boligsalg med passion er essensen af LokalBolig. Med vores nye,
innovative boligsite bliver det endnu lettere
for dig som kunde at ﬁnde inspiration til din
boligdrøm.

LivePDF
LivePDF er en af mange nye features og funktioner. Med LivePDF får du en unik præsentation af den bolig, du er interesseret i – med
både fakta, foto og ﬁlm. Du vil få oplevelsen
af at bladre igennem en fotobog bl.a. med en
rigtig boligﬁlm og 720 graders fotos. Og vil
du fortælle andre om din drømmebolig, kan
du med ét klik sende LivePDF’en.

%³ORZ *UDP+HUOHY
+HUOHY+RYHGJDGH
+HUOHY
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Gratis salgsvurdering
– Koster kun en kop kaffe!
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’Mit LokalBolig’
Dit helt eget univers er ’Mit LokalBolig’. Som
sælger kan du altid holde øje med dit salg og
hente statistikker og søjlediagrammer for det
fulde, opdaterede overblik. Som køber kan
du følge dine favoritter og få besked, når nye
boliger matcher dine drømme.
Kig forbi lokalbolig.dk – og oplev mange ﬂere
spændende bolig-features.
Måske er din nye bolig blot et klik væk?
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NYPIXOGPXUHWHMHQGRPNYPJUXQG

NYPSODQVPHGVRYHY£UHOVHU
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)XOGPXUHWJXOVWHQVYLOODLGHWFHQWUDOH6NRYOXQGH%HE\JJHWNYP%ROLJNYP.£O
GHUNYP'HMOLJVWRUJUXQGS¢RYHUNYP(MHQGRPPHQKDU¢UJDPPHOWDJEH
O£JQLQJRJHQULJWLJJRGSODQOµVQLQJGHUHUYHOHJQHWWLOEµUQHIDPLOLHQ(MHQGRPPHQLQ
GHKROGHUVWRUWEµUQHY£UHOVH RSULQGHOLJWNDQUHWDEOHUHV VRYHY£UHOVHEDGHY£UHOVH
PHGEUXVS£QWNµNNHQPHGPXOLJKHGIRU¢EQLQJWLOVWXHVWRUYLQNHOVWXHPHGXGJDQJWLO
XGHVWXH,N£OGHUHQHUGHUJRGWI\UUXPY£UNVWHGVDXQDRJGLVSRQLEHOWUXP.£OGHUHQ
KDUOLJHOHGHVVHNXQG£ULQGJDQJ6$*

6WRUYHOLQGUHWWHWYLOODS¢NYPPHG£JWHVNLIIHUWDJW£WS¢VNROHLQGNµERJ6WRJ
/HGHUGXHIWHUHQVWRUIDPLOLHYLOODPHGHQULJWLJJRGEHOLJJHQKHGL6NRYOXQGH"6¢NDQGX
JRGWLQGVWLOOHMDJWHQX+HUI¢UGXHQYHOLQGUHWWHWO\VHWSODQVYLOODPHGHQHQVWRUJDPPHO
KDYHRJHQFHQWUDOEHOLJJHQKHGW£WS¢VNROHLQGNµERJ6WRJ8GYHQGLJIUHPVW¢UYLOODHQ
LS£QVWDQGPHGQ\HUHQDWXUVNLIIHUWDJRJVWRUHVSURVVHYLQGXHU%ROLJHQHUSHUIHNWWLOGHQ
SODGVN£YHQGHIDPLOLHIRUGHQE\GHUS¢KHOHILUHY£UHOVHU+HUXGRYHUI¢UGXHQVWXHHW
NµNNHQHQVSLVHVWXHHWEU\JJHUVRJHWEDGHY£UHOVH6$*
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NYPSODQVDQGHOVOHMOLJKHGXQLNSULV
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NYPJHGLJHQN£GHYLOODLSODQ

6.29/81'(%<9(-$Ö6.29/81'(

%-51(.5Ö0~/9

35,6Ö%2/,*<'(/6(0'

.217$17Ö(-(58'*,)70'

)25%58*6$)+)25+2/'0'

8'%Õ%1(;(-(58'*

'XILQGHUGHQQHUXPPHOLJHHUKYHUYVDQGHOFHQWUDOWSODFHUHWS¢6NRYOXQGH%\YHMPHG
JRGHSDUNHULQJVIRUKROG$QGHOHQHUYHOGLVSRQHUHWWLOHNVHPSHOYLVNRQWRUPHGVWRUH
UXPVDPWHWHNVWUDEDJORNDOHNµNNHQRJEDGHY£UHOVH'HUHUE¢GHEDJLQGJDQJRJKR
YHGLQGJDQJKYRUWUDSSHQEOLYHUUHQRYHUHWDIIRUHQLQJHQVQDUHVW/RNDOHUQHOLJJHULVWXH
SODQLHQQ\GHOLJJXOVWHQVHMHQGRPIUD$QGHOHQHUHQGHODIHQYHOGUHYHWIRUHQLQJ
PHGJRGµNRQRPLRJYHOKROGWHHMHQGRPPH,IRUHQLQJHQOLJJHUIOHUHHUKYHUYKHULEODQGW
IRGWHUDSHXWEDJHULIULVµUPY%XV6J¢UOLJHWLOGµUHQ6$*

VRYHY£UHOVHURJVWXHUVDPWEDGWRLOHW6NµQIDPLOLHYHQOLJEHOLJJHQKHGK\JJHOLJW
N£GHYLOOD0HGQµJOHUQHWLOGHWWHK\JJHOLJHN£GHKXVI¢UGXEODQGWDQGHWHQVWRUO\VVWXH
VSLVHVWXHVDPWWUHVRYHY£UHOVHURJHQIORWDQODJWKDYH6RPERQXVI¢UGXHQEHNYHPEH
OLJJHQKHGS¢HQOXNNHWYHMLJ¢DIVWDQGWLOLQGNµE0¢OµY6WDWLRQRJVNROHRJEORWPL
QXWWHUIUD.µEHQKDYQ.£GHYLOODHQOLJJHUKµMWLWHUU£QHWV¢GHUHUHQVNµQIULXGVLJWXG
RYHURPU¢GHWRJWLOVWHUKµM+XVHWE\GHUS¢NYDGUDWPHWHUVRPHUYHOLVROHUHGHRJ
YHOKROGWH6$*
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Gratis salgsvurdering
– Koster kun en kop kaffe!

23)57


5..(
+86

%2/,*
0

*581'
0

678(5
95


23)57


ʆʄʘʄʅʘʆʄʅʉ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʇʇ

+HUOHY6NRYOXQGH%DOOHUXS0¢OµYRJ6PµUXP

+HUOHY+RYHGJDGHœ+HUOHY

~%(17
+86

~%(17
+86

61'$*


61'$*


3UDJWIXOGWSODQVYLOODS¢NYP

9HOLQGUHWWHWN£GHYLOODPHGOXNNHWKDYH
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+HUHUYLOODHQVRPRSI\OGHUEµUQHIDPLOLHQVNUDYRPSODGVRJEHY£JHOLJKHG%ROLJHQS¢
NYDGUDWPHWHUE\GHUEODQGWDQGHWS¢VHSDUDWEµUQHRJIRU£OGUHDIVQLWWREDGHY£UHO
VHURJO\VHRSKROGVUXP+DYHQHUGHMOLJWSULYDWRJEHOLJJHQKHGHQS¢JU£QVHQPHOOHP
+HUOHYRJ6NRYOXQGHJLYHUQHPDGJDQJWLO6µPRVHQRJGDJOLJGDJHQVIRUQµGHQKHGHU
7U£GHUGXLQGLEROLJHQYLOGXVWUDNVEHP£UNHDWGHUIOHUHVWHGHUHUORIWWLONLS¢EQH
UXPIRUOµERJHWVNµQWO\VLQGIDOG'HUHURJV¢IORWWHEUHGHSODQNHJXOYHRJO\VHNOLQNHJXO
YHGHUVNDEHUHQIORWVDPPHQK£QJHQGHVWLO6$*

9HOLQGUHWWHWU£NNHKXVPHGOXNNHWKDYHIDPLOLHYHQOLJEHOLJJHQKHGL6µPRVHSDUNHQ9HO
NRPPHQWLOGHWWHO\VHRJYHOLQGUHWWHGHU£NNHKXVGHUE\GHUS¢¢EQHRSKROGVUXPRJILUH
Y£UHOVHU8GHQIRUI¢UGXHQOXNNHWKDYHYHVWYHQGWJ¢UGKDYHRJI£OOHVDUHDOHUPHGOHJH
SODGV'HUWLONRPPHUHQEµUQHYHQOLJEHOLJJHQKHGLQDWXUVNµQQHRPJLYHOVHUL6µPRVHSDU
NHQ%DOOHUXS+XVHWHURSIµUWLRJSU£VHQWHUHUVLJIORWRJPLQLPDOLVWLVNPHGKYLG
NDONHGHIDFDGHUVDPWYLQGXHURJVNRGGHULPDKRJQL%ROLJHQUXPPHUNYDGUDWPHWHUL
WRSODQRJLQGYHQGLJWI¢UGX¢EQHRSKROGVUXPRJPDVVHUDIO\VLQGIDOG6$*
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PpPRGHUQHNRPIRUWRJRULJLQDOFKDUPH
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)ORWHWSODQVYLOODPHGVNµQQHXGHQGµUVDUHDOHUYHOLQGUHWWHGHNYDGUDWPHWHUWRVNµQQH
WHUUDVVHURJHQGHMOLJQHPKDYH/\GHUGHWVRPHQEROLJIRUGLJ"6¢NLJQ£UPHUHS¢GHQ
QHVPXNNHHWSODQVYLOODGHURJV¢E\GHUS¢VWRUVWXHLQWHJUHUHWNµNNHQRJWUHO\VHY£UHO
VHU(MHQGRPPHQIUHPVW¢UV£UGHOHVIORWRJLQGIO\WQLQJVNODU'H¢EQHUXPIRUOµEPHOOHP
NµNNHQRJVWXHVµUJHUIRUPDVVHUDIO\VRJOXIWWLOEROLJHQPHQVGHO\VHJXOYHRJVWRUH
YLQGXHVSDUWLHUVNDEHUHQVPXNUµGWU¢GLJHQQHPUXPPHW+HUHUJRGSODGVWLODWIDPLOLHQ
NDQWULYHVE¢GHVDPPHQRJKYHUIRUVLJ6$*

'HWHUNRPELQDWLRQHQDIUXVWLNFKDUPHRJPDVVHUDIPRGHUQHNRPIRUWVRPJµUGHQQH
NYDGUDWPHWHUVWRUHHMHQGRPWLOHQHQHU+HUHUKYHUNHQVO£NNHWS¢PDWHULDOHYDOJHOOHU
ILQLVK0HGLNµEHWIµOJHURJV¢QRJOHFKDUPHUHQGHXGHDUHDOHURJHQVXYHU£QEHOLJJHQ
KHGLGHWVNµQQH6NRYOXQGHW£WS¢KYHUGDJHQVEHNYHPPHOLJKHGHURJVPXNQDWXU8GH
IUDSU£VHQWHUHMHQGRPPHQVLJPHGKYLGHIDFDGHURJQ\HUHVRUWJODVHUHWWHJOWDJ,QGYHQ
GLJWELQGHUIORWWHPHUEDXHUJXOYHEROLJHQVHQNHOWHUXPVDPPHQRJGHQPµUNHWU£VRUW
VW¢ULIORWNRQWUDVWWLOKYLGPDOHGHY£JJHRJORIWHU6$*
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Gratis salgsvurdering
– Koster kun en kop kaffe!
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6WLQHLVWROHQ
32/,7,.(5 Stine Rahbek Pedersen har i årets
tre første måneder overtaget Enhedslistens Mette
Hedegaards plads i Kommunalbestyrelsen.
$)0,$7+206(1

mia@ballerupbladet.dk

1\ILOLDOFKHIL6\GEDQN%DOOHUXS
-2% Sydbank i Ballerup har fået ny filialchef. Dermed er ’’det nye hold’’ sat i banken - et hold
bestående af (fra venstre): Privatrådgiver Tine Landin, privatrådgiver Saranda Emurlai, kundemedarbejder Lena Kjær Kristensen, filialchef Aamir Bashir og kunderådgiver Jesper Florentz.

%D]DUHQHUNRPPHWWLO*UDQWRIWHQ
)255(71,1*61<7 Igennem
længere tid har den populære centerkiosk i Grantoftecentret været lukket. Men siden
begyndelsen af december har
der været gang i den gamle
centerkiosks lokaler.
Her åbnede Gazi Sener sin
nye butik, Grantoftens Bazar,
hvor man kan få lidt af hvert
og hvor man kan føle sig hensat til den gamle kiosk, bare
med et endnu større udvalg.
Bazaren sælger nemlig alt
indenfor kolonialvarer, blomster, frugt og grønt, cigaretter,
slik og en række udenlandske
specialiteter.
Allerede nu er Gazi Sener
blevet vel modtaget i centret

25/29 Et nyt år er begyndt og
for 38-årige Stine Rahbek Pedersen fra Måløv byder det på
spændende udfordringer. Hun
har nemlig i perioden januar
til marts overtaget Mette Hedegaards plads i Kommunalbestyrelsen og øvrige poster,
da Mette Hedegaard holder tre
måneders orlov.
Stine Rahbek Pedersen har
været aktiv i Enhedslisten i
Ballerup de seneste fem år.
Hun bor i Måløv sammen med
sin kæreste og deres to små
børn. Til daglig arbejder hun
som Miljø- og klimaambassadør-koordinator i Furesø Kommune, hvor hun er beskæftiget
med at reducere det overflødige ressourceforbrug på Furesø
Kommunes egne arbejdspladser, koordinerer indsatsen for
at få økologi i alle kommunens
køkkener, udvikle skolehaver
med mere.
Hun er allerede i fuld gang
med det politiske arbejde i Ballerup, hvor hun udover Kommunalbestyrelsen også får
plads i Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

mulighed for at købe mange
forskellige varer i centret.
ulw

»Jeg er aktiv i politik fordi jeg
brænder for den grønne dagsorden, for mig er intet mere
vigtigt end at passe på vores
natur, miljø og klima. Det er

vigtigt at børn får jordforbindelse og erfarer, hvordan naturens processer fungerer. Børn
skal have forståelse for de ressourcer de omgiver sig med,
forbruger og er afhængige af,«
siger Stine Rahbek Pedersen,
der i det hele taget mener, at
der skal flere ressourcer til
børneområdet:
»Mit håb for børnene er, at
vi i Ballerup finder de ressourcer, der skal til for at lærere og
pædagoger får rum til at eks-

perimentere med mulighederne i skolereformen, og udvikle
nye former for undervisning
både i den daglige undervisning og i større projekter,« siger hun og tilføjer:
»Jeg håber at mine børn vil
opleve at være elever i en kommune, der vælger at give lærere og pædagoger ressourcer
til at implementere skolereformen og folde dens mange muligheder ud.«

Herlev Stenhuggeri

Vor elskede mor

Vor kære mor

Vor kære far

Herlev Hovedgade 82
(I Gården)
2730 Herlev
Tlf: 3095 5595
3Q¡ƤDRDESDQ@ES@KD

Birgit Larsen
* 27. februar 1937
† 16. januar 2015

Astrid Frederiksen
* 29. marts 1922
† 18. januar 2015

René og Kim

På familiens vegne
Birte, Sven Erik
og Hanne

Leo Harry
Nielsen
* 10. juni 1930
† 16. januar 2015

)RNXVS¤E·UQRJPLOM·
af kunderne, der er glade for,
at der igen er kommet liv i den
gamle kiosk og at der atter er

BALLERUP-SKOVLUNDE
BEGRAVELSESFORRETNING

En smuk afsked er et godt minde
Lad os sørge for alt det praktiske uanset om du
vælger kirkelig eller borgerlig bisættelse/begravelse.
Vi kommer gerne hjem til dig.

VVV GDQKDURSDMGTFFDQH CJ

Træffes personligt
døgnet rundt på

Vores kære mor, svigermor bedstemor og oldemor

4466 5000

Betty Nielsen

3. generation siden 1924 Lotte & Lars Søgaard
$FOUSVNHBEFOt#BMMFSVQtXXXCFHSBWFMTFCBMMFSVQEL

P. Andersen familieforretning

Deres lokale bedemandsforretning
i mere end 90 år

* 8. september 1926 † 14. januar 2015

Begravelse og ligbrænding ordnes overalt

Lis Andersson

Bisættelsen finder sted i Skovlunde Kirke
fredag d. 23. januar kl. 11.30

Vores kære mor, mormor og oldemor
* 14. Maj 1938. † 15. Januar -2015

Du vil altid være i vore hjerter
Bisættelsen finder sted onsdag d. 21. januar
kl. 10.30 fra Skovvejskirken
Vores elskede ven, bror og far

Michael Madsen
* 5. juli 1961

† 14. januar 2015

Vi giver en kvalificeret, personlig hjælp ved
bisættelse/begravelse i et tæt samarbejde med de
efterladte, aftaler kan foregå i Deres hjem.
Prisoverslag gives.

Bisættelsen finder sted i Skovlunde Kirke
torsdag den 22. januar kl. 11.30

Afdelinger i:

Stort udvalg i gravsten

Ledøje/
Smørum/Måløv

Skovlunde/
Herlev

Værløse/
Farum

Hvedevej 9,
Smørum,

Ravnsletvej 20,
Skovlunde,

Kirke Værløsevej 27,
Værløse,

tlf. 4484 5848

tlf. 4448 0506

tlf. 4464 4848

www.ballerup-ligkistemagasin.dk

Medlem af Brancheforeningens Garantiordning

Bisættelsen finder sted
fra Skovlunde kirke
torsdag den 22. januar
kl. 13.00

John og Jon
Bisættelsen finder sted
fra Skovlunde kirke
fredag den 23. januar
kl. 13.00

På familiens vegne
Børge og Torben

Ballerup/Skovlunde og omegns Ligkistemagasin
v/Anette og Niels Andersen
Hovedkontor Sct. Jacobsvej 4 (overfor Ballerup kirke)
Forretningstid: 9.00-16.30. Lørdag 9.00-12.30.
Døgnvagt 4497 4848

6WLQH5DKEHN3HGHUVHQHU(QKHGVOLVWHQVQ\H
NRPPXQDOEHVW\UHOVHVPHGOHPWLORJPHGPDUWV
KYRU0HWWH+HGHJDDUGYHQGHUWLOEDJHIUDRUORY

Min elskede mand

Knud Jacobsen

† 18. december 2014
Har fået fred efter mange års sygdom.

* 4. marts 1938

På familiens vegne

Birgit Jacobsen
Tak for blomster og kærlig deltagelse
Bisættelsen har fundet sted

Ved hjælp af EDB er vi i stand til at vise gravstenene med
inskription. Kom ind og få et foto af den færdige sten.

Glostrup Stenhuggeri
Skolevej 4, v/Glostrup Kirke, Tlf. 43 96 18 06

www.ballerupbladet.dk
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$16 77(/6( Orbicon i
Ballerup har ansat Lars
Olesen som ny konstruktionsingeniør.
Lars Olesen arbejder
blandt andet med beregning af bærende konstruktioner i stål og beton. Han er 29 år og uddannet civilingeniør fra
DTU.

.8167 Sæsonens første udstilling på Gammelgaard er netop
åbnet med kunstneren Nina
Maria Kleivans værker, og som
noget helt nyt i år har Gammelgaard opfundet konceptet
’Søndagsbrunch med...’
»Tanken bag ’Søndagsbrunch med...’ er at præsentere vores gæster for en række
sjove, interessante, anderledes
eller måske ligefrem uventede
kulturmøder i løbet af sæsonen i kombination med en lækker søndagsbrunch,« fortæller
Thomas Haldbæk, der er presseansvarlig på Gammelgaard,
som ligger på Gl. Klausdalsbrovej 436.
Den første søndagsbrunch
bliver holdt søndag den 1. februar klokken 11 med den
dansk/norske billedkunstner

67,//,1*(5

Nina Maria Kleivan i anledning af hendes aktuelle udstilling på Gammelgaard ’Samtidig andetsteds’.
Arrangementet begynder
med brun chi Hovedhuset ofg
dernæst vil der være mulighed for at møde Nina Maria
Kleivan til en god snak om baggrunden for hendes udstilling
på Gammelgaard. Om hendes
tilgang til kunsten, og om hvad
der skaber de store fortællinger, som er værd at give videre
til fælles eftertanke.
Kunstneren giver også en
personlig omvisning i udstillingen, hvor hun også vil
svare på spørgsmål til de enkelte værker. Og slutteligt vil
der igen være mulighed for at
runde af i caféen for dem, der
har lyst til det.

Billetter til ’Søndagsbrunch
med...’ kan købes via Billetto.
dk eller på telefon 44 52 58 12.
mia
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TJ Antenneog parabolservice
Alle fabrikater
26 70 90 71

30 TIMER PR UGE

Send ansøgning til:

Lise-Lotte Andersen
Hospicechef

ADVOKATVAGTEN
Alle mandage,
kl. 16.30 - 17.30,
ydes gratis retshjælp
til rådsøgende.
Ballerup Bibliotek
Banegårdspladsen 1
2750 Ballerup

HOSPICE SØNDERGÅRD
5VFIPMNFOr.ÇMW
5MGr.BJMMJMB!PLGPOEFOEL

Advokat Dorthe Lauritzen
Advokat Peter Hallgren

Dit lokale tagﬁrma
medlem af Danske
Tagdækkermestres
Brancheforening
Decrakontrolordning
30 års Garanti

$1'(16(59,&(

SYGEPLEJERSKE SØGES
TIL HOSPICE I MÅLØV

Tagsult ApS

Døgnvagt

$'92.$7(5

Kom og se Danmarks
største udvalg i sy, stryg,
brodér og overlockmaskiner.
God parkering - Bus til døren
Rep. af alle mærker.

44 65 43 88
www.tagsult.dk

Islevdalsvej 142 • 2610 Rødovre
Telefon 43 44 45 15
Åbningstider: Man.-fredag 10.00-18.00
Lørdag 10.00-14.00

$.8381.785

Jiangs Akupunkturhus
ͻ^ůŝĚŐŝŐƚ
ͻ^ƚƌĞƐƐŽŐĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ
ͻEĂŬŬĞͬƌǇŐͲƐŵĞƌƚĞƌ
ͻ<ƌčŌ;ŬĞŵŽŽŐƐƚƌĊůĞďŝǀŝƌŬŶŝŶŐĞƌͿ

GRATIS KONSULTATION

60 62 46 88
HØJSLETTEN 126 · 2730 HERLEV

VI SØGER:
• Du skal have lyst til at arbejde
med mennesker med særlige
behov
• Du skal være fysisk og psykisk
robust
• Du skal mod på alsidige arbejdsopgaver i cafe og køkken
• Du skal have mulighed for at
træde til med kort varsel ved
sygdom og ferie

Vi har primært brug for en vikar
til tilkalde vagter, men faste
vagter kan komme på tale.
Tiltrædelse snarest muligt.
Arbejdstiden vil være i cafeens
åbningstid mellem kl.8.00-16.30
og lørdage kan forekomme.
HØR MERE
Ring og få en aftale om et besøg
mellem kl.8.00-10.00 eller
kl.14.00-15.30 på tlf. 4175 0081
og spørg efter Julie, Maja eller
Bente.

WWW.HERLEVAKUPUNKTUR.DK
61('.(5 705(5

Læs mere om jobbet og
send din ansøgning online på
www.ballerup.dk/job

BALLERUP
Lisa Steglich-Andersen
Linde Allé 3
44 97 02 17
Bo Jakobsen
Hamid Azzouzi
Hold-an Vej 70
44 97 33 05
Hanne Laugesen
Centrumgaden 24, 2. sal
44 97 10 25
Jens Christian Nøhr
Højagerparken 25
44 97 30 25
Anders Lentz-Nielsen
Bydammen 7
44 97 02 10
Helle Schouboe
Tage Schouboe
Bent Mortensen
Baltorpvej 15
44 97 12 12
Jan Jørgensen
Slettebjergvej 3
(Sidevej til Gl. Rådhusvej)
44 97 33 93
Rashida Durrani
Lindevænget 25
44 97 27 45

Tag - Renovering - Gulv - Ombyg - Tilbud- Forsikringsskader Døre/vinduer - Køkken - Terrasse - Etc.
Ring og få et uforpligtende tilbud...

Tlf.www.lindberg-graabeck.dk
61 60 81 48

Broens Tandlæger
Peter Jørgensen
Henrik Lustrup
Centrumgaden 27
44 97 58 00
Tandlægerne i Lautrupcentret
Borupvang 2 B v/Føtex
44 66 00 98
www.tanddoktoren.dk
SMØRUM
Yvonne Reimer
Flodvej 73A
44 65 00 30

7$1'/ *(5

Tandlægehuset i Måløv
Michael Due Jensen

Jobnummer: 15-014

malerﬁrmaetml@mail.dk
7$1'/ *(5
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Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede driver Bibliotekscafeen
på Ballerup Bibliotek.
I cafeen er der ansat 2 pædagoger,
en køkkenleder og 13 medarbejdere. Vores medarbejdere har brug
for støtte og vejledning i det daglige arbejde. Vi står for den
daglige drift af køkken og cafe.

Bliv inspireret på vores
facebook side her!

Tlf: 5070 0104

Ballerup Bladet

ͻůůĞƌŐŝ
ͻ,ƆĨĞďĞƌ
ͻůůĞĨŽƌŵĞƌĨŽƌƐŵĞƌƚĞƌ
ͻ,ŽǀĞĚƉŝŶĞͬŵŝŐƌčŶĞ

Efterlønsmodtager eller
lignende søges som vikar til
Bibliotekscafeen i Ballerup

0$/(5(

Måløv Hovedgade 88, 2760 Måløv

 4497 9909

7$1'7(.1,.(5(
Tandproteser
Klinisk Tandtekniker Anja Arpe
Bydammen 30 · 2750 Ballerup
Tlf. 44978550

MÅLØV
Tandlægerne Måløv
v/Marianne Ankjær
Måløv Hovedgade 101 A
44 97 53 00
SKOVLUNDE
Tom Olsen
Kildestræde 108
44 92 01 01

Ballerup Bladet
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)25) '5( På Ballerup Bibliotek kan man få hjælp til at finde sine aner på nettet. Ballerup Bibliotek stiller ’arkivalieronline.dk’
til rådighed, så mulighederne for at finde sine forfædre er åbne.
Biblioteket har nogle undervisningsdage, hvor der bliver givet en lille introduktion til søgning på nettet.
Medbring så mange personoplysninger som muligt fra dåbs-/
navne/vielsesattest (far, mor, fødested, sogn mm) på den person
eller dennes familie, hvis aner skal søges frem.
Mød op torsdag den 22. januar fra klokken 10-12, gerne medbringende egen pc. Det er gratis og ingen tilmelding er nødvendig.
mia
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.5($ Fra fredag den 23. januar søsætter Ballerup Bibliotek et
helt nyt koncept for børn i alderen 6 til 12 år.
Under overskriften ’Fed Fredag’ laver de hveranden fredag
fra klokken 15 til 16.30 kreativt værksted på børnebiblioteket.
»Kom og vær med til at klippe, klistre, male, rive og tegne,
når vi finder tusser, fjer, perler, aviser og syltetøjsglas frem og
går i gang med at lave nøgleringe, badges, rystekugler, sværd
og hvad vi ellers finder på,« skriver biblioteket, der samtidig
efterlyser frivillige, som vil være med til at planlægge og afholde Fed Fredag fremover.
Hvis man er kreativ, glad for børn og har lyst til at hjælpe
kan man kontakte Tenna Hedegaard Pedersen på telefon: 41
75 00 76 eller mail:tp3@balk.dk. Der er Fed Fredag på følgende
datoer: 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 17/4 og 29/5.
mia

Det bedste fra Nordens
boblende undergrund
.21&(57(5 De lokale unge Bpromotere fra Baltoppen
LIVE præsentere koncertturnéen ’Nordisk 2015’.
$)0,$7+206(1

mia@ballerupbladet.dk

086,. Når koncertturnéen
’Nordisk 2015’ for tredje år i
træk launches på Baltoppen
LIVE i Ballerup onsdag den
28. januar, er det et resultat
af en enestående samarbejde
mellem flere lokale ungegrupperinger.
Bpromoterne fra Baltoppen LIVE har til denne begivenhed inviteret forskellige
lokale eventarrangører ind
og har dermed sammensat et
helt dagsprogram begyndende
med frokostkoncert på Borupgaard Gymnasium, foredrag i
Baltoppen Bio, ’åben scene’ og
’onsdags lounge’ i Baltoppen
LIVEs café.

)HVWL%DOWRSSHQ/,9(

SKATTEKISTEN
AFHENTNING

IT

HAR DU OGSÅ FOR MANGE
TING i HJEMMET…?
Har du/i nogle brugbare ting
som i alligevel bare vil smide
ud, afhenter jeg det gerne.
f.eks., glas, porcelæn, malerier,
brugskunst, småmøbler m.m.
Bare ring på telefon 2684 3434,
så afhenter jeg hurtigst muligt

Har du it problemer
eller problemer med
fjernsynsopsætning ?
Ønsker du et gratis virusprogram
eller har du brug for instruktion i
din smartphone ?
kontakt 2271 4234 for tilbud.

DØDSBOER
Dødsboer, ﬂytterester købes
og ryddes. Evt. slutrengøring.
Kontakt Michael på
Tlf. 23329785.

JOB
SNERYDNING / SALTNING.
HÆKKEKLIP - BESKÆRING.
TRÆFÆLDNING JORDFRÆSNING OGSÅ
GROVERE HAVEARBEJDE - EKS:.
RYDNING AF HAVE.
NY GRÆSPLÆNE. BORTKØRSEL
AF HAVEAFFALD M.M.
TLF. STEEN / 51 94 02 49

Har du problemer med TV,
Mobiler eller anden elektronik?
Ring til mig så hjælper jeg for et
solidarisk beløb.
Hilsen Jonathan.
TLF 31 20 00 94

PERSONLIGE
Kom så ud af busken og meld jer
ind i vores klub 60.
Vi mødes til bowling, dans,
kortspil, jazz, bio, gåture, billard,
hygge og samvær mm.
Skriftlig henvendelse til
billetmærke BB0104
til bladets kontor.

Har du brug for hjælp
til vinduespudsning? og
vil du samtidig støtte en
ung hårdtarbejdende
iværksætter?
Ring eller skriv på 31 20 00 94

Privatannoncer

Det lokale marked for private
Det er muligt at overføre
læsere for køb, salg og bytte.
pengene via en bankoverførsel
og maile annonceteksten til
Prisen er kr. 50,00 for 30 ord
Ann@ballerupbladet.dk.
Hvert ord ud over de 30 ord
Eller send med posten til
koster kr. 3,00 pr. ekstra ord
Ballerup Bladet,
Billet mrk. koster kr. 50,00.
Centrumgaden 2 A, 1., 2750
Ønskers foto i din annonce:
Ballerup, mrk:
Dette koster kr. 100 ekstra for
PRIVATANNONCER
foto i max 3,5 mm høj.
Deadline:
Annoncer som vi skønner har
service- og erhvervspræg koster Annonceteksten og pengene
skal være modtaget senest
kr. 150,00 for 30 ord.
torsdag kl. 15.00.
Er du momsregistreret henvises til vor rubrikannoncer.
Med venlig hilsen

Det hele kulminerer i Baltoppen LIVE fra klokken 19, hvor
en perlerække af nordiske
bands går på scenen.
Først er det lokale band
Sparkhouse, der med skarpe
’hooks’, distortion, betagende bass lines og jordrystende
trommer varmer scenen op
med den sidste koncert i cirka
et år på dansk grund. De rykker nemlig til London umiddelbart efter Nordisk 2015.
Dernæst følger koncerter
med danske ’Blaue Blume’,
færøske ’Hulda’ og norske ’The
New World Vulture’.
Blaue Blume har på kort
tid markeret sig som et debut-

ś7KH1HZ:RUOG9XOWXUHVśIUD1RUJHHUPHGQ¤UNRQFHUWWXUQ¨HQś1RUGLVN
ƯƭƮƲśUDPPHU%DOWRSSHQ/,9(S¤RQVGDJLQ¥VWHXJH
bandet, der skiller sig ud fra
mængden. Udskillelsen skal
findes i deres melodramatiske
lyd centreret om forsanger Jonas Smiths stærke vokal og lyriske tekster.
Huldas musik er omringet
af mystik med trykkende
beats og en krystal klar kvindelig vokal som Hulda bruger
i forskellige lag, stemninger og
styrker.
Hos ’The New World Vulture’ kører bas- og trommegrooves sit eget løb. Musikken

Hej Gitte & Helge
I ønskes et stort tillykke med jeres
sølvbryllup d.20/1.
Håber I får en dejlig dag
med venner og familie.

veksler mellem hidsig, elektronisk, pænt klædt på, krigsmalet og konfliktfyldt.

7UHGMH¤UPHG1RUGLVN
Idéen til Nordisk turnéerne
blev født i 2012 blandt en række
kulturhuse, som ønskede at få
den nye gode musik fra Norden ud til kulturhuse og spillesteder, hvor publikum ikke var
forvænt med at opleve spritnye og knap så kommercielle
navne fra de nordiske lande.
Første udgave af Nordisk

Månedens menu januar
Vi byder alle
velkommen

Send en lykønskning eller en festlig hilsen til
venner, familie eller bekendte til Ballerup Bladet
Pris for farvefoto + 25 ord er kr. 150,00, som skal
forudbetales (kontanter el. check). Skal indleveres
senest torsdag inden kl. 15.00. Hvis billedet ønskes
retur skal frankeret svarkuvert medfølge.

3 retter

240,-

5*34%"(%

Dagens ret
i restauranten
Pris mandag
til torsdag

kr. 69,-

dagens ret med
hjem Pris 65,-

FAMILIE MENU
DAGENS RET

Festlig hilsen

2 retter

195,-

Forloren hare m/sauce
- kartofler - ribsgele
Tonny & Maren

Hjertelig tillykke
med fødselsdagen.
Stort knus kys & kram
Mormor

Forret: Dybstegte rejer
Hovedret: Bøf Bearnaise
m/kartoffelbåde
Dessert: Isanretning

Dagens ret fra kl. 17.00

Knus fra Natasha & Julie

Kære Benjamin

turnéen bød i januar 2013 på
otte koncerter i Danmark. I
2014 var Nordisk vokset til
at omfatte ti koncerter i Danmark, én på Færøerne og tre
i Island. I 2015 besøger Nordisk turnéen ni spillesteder
i Danmark, samt én festival
i Schweiz.
Der er fri entre til caféarrangementerne og billetter til
aftenes koncerter i Baltoppen
LIVE kan købes i døren eller
i forsalg på Baltoppenlive.dk
eller Billetnet.dk.

kr. 175,-

2 vok + 2 børn

Pri
(u/14 år)
mandsa
g
(pris kun
til
ud af huset) torsdag

0/4%"(%
Glaseret skinke m/flødekartofler og salat

5034%"(%
Brunkål m/nakkekam - kartofler

'3&%"(%
Kam stegt som vildt ,S 

-3%"(%
Stjerneskud ,S 

4/%"(%
Lukket

."/%"(%
Jægerschnitzel m/paprikasauce

5*34%"(%
Stegt flæsk m/persillesauce – kartofler
- kartofler LS  )64,CFTUJMCPSE 

Restauranten åbent for selskaber søndage og helligdage

Restaurant “Hos Maren”
Mad ud af huset/Dinertransportable
(SBOUPGUFTUSEFUt#BMMFSVQ

.PCJMt5MGtXXXIPTNBSFOEL

NYHED
Nu det også muligt at indbetale via en
bankoverførsel og maile annonceteksten og
billedet til: ann@ballerupbladet.dk
-så mailer vi kontonr samt mærkning retur.

Ballerup Bladet
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)$0,/,(785 På et loft i Måløv
er der for nyligt fundet et gammelt brev som lader til at være
skrevet af Karius og Baktus
hvor de inviterer Lars Luskebuks, Taus Tølper og nogle andre rødder til at mødes.
Finderne af brevet er overbeviste om, at det indeholder
en kode, men de kan ikke gennemskue den. Og beder derfor
alle eventyrlystne 5-9-årige om
hjælp.
Det originale brev kan ses
udstillet på Måløv Kulturhus.
Sammen med brevet var et
hjørne af et gammelt kort.
Finderne har prøvet at rekonstruere kortet og 1.C fra Måløv
Skole har hjulpet med at finde lidt af vejen til det rigtige
gamle kort.
Hjælp med at finde resten
af kortet mandag den 26. januar. Alleeventyrlystne børn
mødes på Sognegården klokken 17. Det er gratis at deltage,
men man må meget gerne sende en mail til Lohse@FDF.dk
om at man kommer, så arrangørerne ved hvor meget saftevand, de skal blande. Og man

Leg med
URERWWHU
:25.6+23 Alle 9-15-årige inviteres med til gratis
workshop om robotter på
Ballerup Bibliotek lørdag
den 24. januar klokken 1112 eller 12-30-13.30. Her er
der mulighed for at lære
en masse om robotter ved
at lege med dem - og prøve
at køre rundt på en bane
med dem.
I januar kan man også
se arrangøren Lars Budeks Lego mindstorms
robot udstilling på biblioteket.
mia

Ʈ&IUD0¤O·Y6NROHKDUKMXOSHWPHGDWƩQGHGHWI·UVWHDIƩUH
SXQNWHUS¤GHWWHJDPOHE\NRUWRYHU0¤O·YIUDƮƵƴƴ'HWVLJHVDW
Y¥UHGHWHQHKM·UQHLHQƩUNDQW,FHQWUXPDIGHQQHƩUNDQWVNXOOH
PDQNXQQHƩQGHQ¥VWHVSRUWLO.DULXVśRJ%DNWXVśRSKROGVVWHG
må gerne tage sine forældre,
søskende eller venner med, så
man har nogen af følges med

rundt til de fire steder, der skal
udforskes.
mia
9LV¥WWHUIHPGYGśHUPHGś'HW6WULEHGH6KRZś
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%LUGPDQ
LELIIHQ
),/0 På torsdag har filmen
Birdman premiere i Baltoppen
Bio. Michael Keaton løb med
Golden Globe prisen i forrige
uge og er nu Oscarnomineret
for sin hovedrolle i Birdman.
Den mexicanske instruktør
Innaratu har lavet filmen, hvor
Michael Keaton spiller den
fallerede teaterinstruktør og
skuespiller Riggan Thompson
Riggan er stadig bedst kendt
som superhelten Birdman og
møder derfor stor skepsis hos
New Yorks snobbede kulturelite. Som om det ikke var
modstand nok, må filmstjernen også slås med krævende
method-skuespillere, en datter
med selvværdsproblemer og
sit eget ego, der spøger i kulissen.

0LFKDHO.HDWRQVSLOOHUKRYHGUROOHQL%LUGPDQGHUNDQVHVLELRJUDIHQIUDS¤WRUVGDJ
»Birdman er en dybt original film, der med blot en
tromme som soundtrack, overrumpler tilskueren i både tid
og rum. Efter filmen har man
nærmest fornemmelsen af et

KÆMPE BANKO

PÅ TAPETEN MAGLEPARKEN 5

Vinterbuffet
med et twist

100,Pr. kuvert

Pr. kuvert, min. 10 kuverter. Ekskl. transport og miljøafgift.

7,'WLONRQÀUPDWLRQ

.RQÀUPDWLRQV
buffet

169,- 189,Forret + Buffet + Dessert

Lækker mad - bragt til dig

Tlf. 7015 1030

unikt fælleskab mellem dem
selv, Rune og resten af holdet.
Rune Klan har denne gang
valgt at have undertekster på
showet, for at imødekomme
interessen fra de døve, samt
engelske tekster for den lille
men voksende udenlandske
fanskare.
Ballerup Bladet udlodder
i samarbejde med Nordisk
Film fem eksemplarer af Rune
Klans ’Det Stribede Show’ på
dvd. Deltag i konkurrencen på
vores hjemmeside: www.ballerupbladet.dk under fanen ’konkurrencer’.
Sidste frist for at deltage er
mandag den 26. januar klokken 9. Vinderne får direkte besked og skal efterfølgende selv
hente filmen på redaktionen i
Ballerup.
mia

BEVAR TRYGFONDEN
- gør din stemme gældende!

BSF Ballerup-Skovlunde Fodbold BSF

For medlemmer med pårørende

Forret + Buffet

film man skal se i år,« siger
biografdirektør Jan Boye fra
Baltoppen Bio.
mia

Søndagsbanko kl. 18.30

På Tapeten Magleparken 5
Hver mandag kl. 18.30

Eksklusiv

langt take og man ærgrer sig
over den allerede er slut. Birdman er sort, skæv og selvironisk og løfter tilskueren på
sine vinger. Den Oscarnominerede film er bare en af de

.21.855(1&( I efteråret 2013
og foråret 2014 begejstrede mestertrylleren Rune Klan med
’Det Stribede Show’.
Undervejs blev det også til
en helt særlig version af showet kun for 500 døve. Showet
blev i alt opført 87 gange og
set af over 50.000.
’Det Stribede Show’ er i
tråd med Rune Klans tidligere shows, men Rune er blevet voksen og har forfinet sit
helt unikke miks af magi og
humor.
Rune Klan var ikke alene på
scenen. På hele turnéen havde
han sine gode venner med. Den
sydafrikanske guitarist Daniel
Rosenfeldt, den spanske kameramand Juan og brandmanden
’Lasse fra Lunden’. Den spøjse
teamsammensætning var med
til at binde showet sammen, og
give publikum følelsen af et

Nyt fra

Vores besøgsvenner savner nogle at besøge.
Vil du have besøg, så kontakt Hanne på 4465 0848
Vi har ledige pladser på vores IT-hold,
herunder slægtsforskning.
Kontakt Alex på 2970 2594
Søndagscafeen i Præstevænget 20 er åben sidste
søndag i hver måned kl. 14.00.
^ĞŇĞƌĞƟůďƵĚƉĊǀŽƌĞƐŚũĞŵŵĞƐŝĚĞ
www.aeldresagen.dk/ballerup

BALLERUP BLADET
CENTRUMGADEN 2A
-lige ved Kirketorvet

Stem på Jørgen Huno Rasmussen til valget til
Tryghedsgruppens Repræsentantskab.
JEG ARBEJDER FOR:
• At bevare Trygfonden
• At udvikle Tryg som Danmarks mest konkurrencedygtige
og kundevenlige forsikringsselskab
• At forsikringstagerne i både Tryg og Nordea
Liv & Pension får bonusordning
Se mere på www.valg-tryghedsgruppen.dk
STEM FRA 20. JANUAR - VALGET SLUTTER 3. FEBRUAR
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VESTKIRKEN
Lørdag, den 24. januar kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste ved Karen Mikkelsen
Søndag, den 25. januar kl. 10.00
Højmesse Ved Vibeke Fuglsang Olsson
Tirsdag, den 27. januar kl. 13.30
Eftermiddagsgudstjeneste ved Karen Mikkelsen

HEDEGÅRDSKIRKEN
Lørdag, den 24. januar kl. 16.00
Festlig nytårskoncert ved operasanger Dorthe Elsebet Larsen
og pianisten Rikke Sandberg
Der serveres kransekage og et glas med bobler – Gratis adgang

Kirkebil kan bestilles på kordegnekontoret 44 97 75 37
www.pederstrup-sogn.dk

Højmesse uden dåb
Søndag den 25. januar kl. 10.00
Sidste s. e. Helligtrekonger
Ved Michael Andersen

Svensk
jazz i
%DJKXVHW
.21&(57 Ballerup Jazzklub
har inviteret det populære
svenske jazzband ’Second Line Jazzband’ til at spille koncert i Baghuset i Ballerup på
lørdag den 23. januar.
Ole Hoffeldt, formand for
Ballerup Jazzklub fortæller
om bandet:
»Udtrykket ’enhver svigermors drøm’ er ofte brugt om
Niklas Carlsson, der med sin
ekvilibristiske trombone og sit
personlige sangudtryk, er med
til at tegne bandets umiskendelige sound.«
Om koncerten i Ballerup siger han:
»Vi skal høre musik der
spænder fra Kid Ory og Bunk
Johnson til Bob Dylan, via
Louis Prima og Irving Berlin. Af og til, sniger Niklas en

%DOOHUXS-D]]NOXESU¥VHQWHUHś6HFRQG/LQH-D]]EDQGśL%DJKXVHWS¤O·UGDJ
svensk folkevise med i bunken.
Der skal nok blive fest i det
gamle pakhus.«
Second Line Jazzband består af: Jesper Albrektsson:

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 1. februar kl. 17.00
Ved Lisbeth Hannibal og Frede Jørgensen
Efter gudstjenesten bydes der på aftensmad og
hyggeligt samvær i Sognegården.
Tilmeldingen til spisning senest 28. januar på 44 66
08 60 eller mpj@km.dk
Arr. Måløv Sogns Menighedspleje

Trompet og vokal, Niklas
Carlsson: Trombone og vokal,
Olof Skoog: Saxofon, klarinet
og vokal, Anders Wasén: Banjo, Per Bach: Kontrabas og Jo-

han Horner: Trommer
Billetter kan købes i dørenfra klokken 19.30 og musikken
spiller fra 20 til 23.
mia

*¤PHG.U¥IWHQV%HN¥PSHOVH
9$1'5(785 Lørdag den 24. januar klokken 11 holder Kræftens
Bekæmpelses lokalafdeling ’walk & talk’ i Ballerup.
Det er gratis at deltage på gåturen, hvor man kan få en snak
med de frivillige fra lokalforeningen og høre om de tilbud de har.
Det kræver ingen tilmelding, man skal bare møde op foran
Ballerup Bibliotek på Banegårdspladsen lidt i 11.
Turen går mod Jonstrup Skov og forventes at vare en times tid.
Efterfølgende vil der være mulighed for at købe en kop kaffe
eller te og et stykke kage i bibliotekets cafe.
mia

Kirkekontoret, Liljevangsvej 38A, Måløv
Tlf. 44 66 08 60. maaloev.sogn@km.dk
Kontorets åbningstid: Mandag til fredag
kl. 10.00-14.00
Kirkebil kan bestilles via kirkekontoret.

,QWHQVHIRUWRONQLQJHUDILUVNHVDQJH
Ballerup Kirke - Skovvejskirken
Strikkecafé
Både nybegyndere og erfarne ”strikkere” er velkomne.
Har du spørgsmål, kontakt Johnna Olin tlf. 26230695.
Onsdag d. 21.1. kl. 14-16.30 i Præstegården

Vinter-aftengudstjeneste
Sankt Jacobs kantori medvirker under ledelse af
Stefán Arason. Lasse Hultberg er præst.
Onsdag d. 21.1. kl. 19 i Ballerup Kirke

.21&(57 Tirsdag den 27. januar klokken 19.30 inviterer Skotsk
& Irsk Musikscene i Baltoppen indenfor til årets første koncert.
Eleanor Shanley er verdenskendt for sin unikke sangstemme og sine intense fortolkninger af traditionelle irske sange.
Hun har en fortid i irske DeDannan, og hendes solokarriere
startede i 1995.
Siden har hun udgivet soloalbums og samarbejdet med blandt
andre The Dubliners og Sharon Shannon. Denne gang kan hun
opleves med sin trio.
mia

Babysalmesang
Stimulerende sang, leg og rytmik for børn fra 0–1 år.
Det er gratis og kræver ikke tilmelding. For mere
information kontakt Lars@ballerup-sogn.dk
Torsdag d. 22.1. kl. 10.30 i Skovvejskirken

Torsdagscafé
”Bellman fra kirken til kroen eller omvendt” – et
musikalsk foredrag v. Jarl Forsman.
Pris for kaffe og brød 10 kr.
Torsdag d. 22.1 kl. 13.30-16 i Præstegården

Familiegudstjeneste
Ved Trine Brandsborg
Lørdag d.24.1 kl. 11 i Ballerup Kirke

Højmesse
Ved Trine Brandsborg
Søndag d.25.1 kl. 10 i Skovvejskirken

Nytårskoncert
“Home Opera” synger arier fra forskellige operaer
og operetter. Efter koncerten bydes der på kransekage
og vin. Gratis adgang.
Søndag 25.1 kl. 15 i Skovvejskirken

www.ballerup-sogn.dk

Kirkebilen kan bestilles på 30730012 senest fredag kl. 12

www.skovlundekirke.dk
Onsdag, den 21. januar kl. 10.45
plejehjemsgudstjeneste på Rosenhaven v/Karen Mikkelsen
Onsdag, den 21. januar kl. 12.30 Seniorklub
Torsdag, den 22. januar kl. 10.00
Babysalmesang, kræver adgangskort,
tilmelding på kirkekontoret
Torsdag, den 22. januar kl. 13.30
plejehjemsgudstjeneste på Rosenhaven v/Lars Rosengaard
Lørdag, den 24. januar kl. 14.00
Kunstgudstjeneste med fernisering v/Morten Wassmer.
Lene Astrup udstiller sin livsbekræftende kunst
Søndag, den 25. januar kl. 10.00
Højmesse v/Morten Wassmer
Torsdag, den 29. januar kl. 19.30 Sognets Aften.
Skuespiller Caspar Koch ”spiller” citater, foredrag og
prædikener af Kaj Munk og fortæller om nogle af hans sider,
som måske er mindre kendte end hans tragiske død.
Der kan bestilles KIRKEBIL på Kirkekontoret, tlf. 44 94 48 97

Nytårskoncert
Søndag den 25. januar kl. 15 i Skovvejskirken

Home Opera

Det Berlin-baserede operakompagni synger arier fra
forskellige operaer og operetter
Efter koncerten bydes der på kransekage og et glas vin
Der er gratis adgang

www.ballerupbladet.dk

.8/785_ʆʄʘʄʅʘʆʄʅʉ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʇʍ

1\W¤UVNRQFHUWL6NRYYHMVNLUNHQ
23(5$ Søndag den 25. januar
er der gratis nytårskoncert
med ’Home Opera’ i Skovvejskirken klokken 15.
Det Berlinbaserede operakompagni Home Opera, med
den danske mezzo-sopran Hetna Regitze Bruun i spidsen,
laver oftest deres optræden i
private hjem. Der forvandler
de hjemmet til en afslappet,
hyggelig og yderst intim operascene.
Men denne gang vil de ændre kirkerummet til et operahus, med tre sangere og pianist, og lave en nytårskoncert
hvor de synger arier fra forskellige opera og operetter.
Home Opera optræder i Danmark, Tyskland og Schweiz og
de fik en strålende anmeldelse
i Smagsdommerne på DR.
Mere om Home Opera på
www.homeopera.net.
mia

/// 127(5
0XVLNOHJIRU
de små

5<70,. Lørdag den 24. januar kommer rytmikpædagog Lis Balling på besøg i kulturhusene - klokken 9.30 i Måløv og 10.45 i
Skovlunde.
Her giver Lis Balling inspiration til, hvordan man
kan lege med sit barn - på
mange forskellige måder
inden for småbørnsrytmik. Alt lige fra fingerlege, rim og remser, sang og
bevægelse.
Musikleg er for de 1½
til 2-årige. Gratis billetter kan hentes i kulturhusene.
mia
ś+RPH2SHUDśRPGDQQHU6NRYYHMVNLUNHQWLO
RSHUDKXVYHGQ\W¤UVNRQFHUWHQS¤V·QGDJ

'LDEHWHVFDI¨
L6P·UXP

UHWVI·UVWHMD]]DIWHQL-RQVWUXS
.21&(57 29. januar klokken
19.30 er der koncert i Jonstrup
Jazzklub. Årets første jazzaften byder på swingende glad
New Orleans/Dixielandmusik
fra Hot Society Orchestra.
Musikken er traditionel
jazz, gospel og dixieland i lette
arrangementer så som: Second

line March, Smiles, How can
you leave me, Savoy Blues, Jazz
me Blues, Stevedore Stomp.
»Der er lagt op til en god jazzaften med glad, jordnær svingende jazz, der opfrisker både
hjerte og fødder,« skriver klubben i en mail til avisen.
Hot Society Orchestra be-

står af: John Knudsen på trompet, flygelhorn og sang, Lars
Grangaard på klarinet og saxofon, Preben Nissen på trombone og sang, Finn E. Nielsen
på banjo og guitar, Tom Folting
på bas samt Jørgen Fjeldstrup
på trommer.
Koncerten afholdes i Jonstruphus, Jonstrupvangvej
159, billetter sælges i døren, få
mere info på: www.jonstrupjazz.dk.
mia

75 ) Den 28. januar klokken 14.30 til 16.30 er der
igen diabetescafé i kulturhuset i Smørum.
Det er Diabetesforeningen, Egedal Lokalafdeling,
der står bag diabetescaféen som mødes for første
gang i år for at tale om ’bevægelse’ og hvordan man
kan få smuglet mere bevægelse ind i hverdagen.
Hvis man vil vide mere
om cafeen kan man kontakte Marie Westergaard
på telefon 44 65 03 13.
mia

/\ULNJXGVWMHQHVWH
L%DOOHUXS.LUNH
9,17(5 Onsdag den 21. januar
klokken 19 er der lyrikgudstjeneste i Ballerup Kirke. Gudstjenesten tager udgangspunkt
i salmebogens eneste rigtige
vintersalme, skrevet af digteren og kunstkritikeren Ole
Sarvig (1921 – 1981).
»Ole Sarvig var den første
danske, egentlige modernistiske digter, der med sine tidlige digtsamlinger i krigs- og
efterkrigstiden gav ord til det
moderne menneskes følelser
af rodløshed og meningsløshed,« fortæller sognepræst
Lasse Hultberg.
»Samtidig var han dybt op-

taget af kristendommen, som
det eneste reelle modsvar på
det moderne menneskes vintersind. Det er denne dobbelthed, som aftengudstjenesten
tager op gennem en stemningsfuld vekslen mellem sang, digtoplæsning og refleksion over
menneskets vintersindstilstande og håbet, som trods
alt kan spire,« uddyber Lasse
Hultberg, der også medvirker
ved gudstjenesten sammen
med Sankt Jakobs kantori
under ledelse af Stefán Arason.
mia

.ODVVLVNHPXVLNHUHWLO
VDPPHQVSLOVJUXSSH
./$66,6. »Her i Ballerup har
vi et særdeles aktivt musikliv
- vi har Big Bands og Brassbands, Mandolinorkester og
folkemusik, jazz og pop og rock
med mere samt et stort antal
kor, børne- og ungdomskor,
klassiske, rytmiske og gospelkor. Om kort tid kommer en
ny gruppe til, nemlig en klassisk sammenspilsgruppe, som
kan udvikle sig til at blive Ballerup Symfoniorkester i løbet
af en sæson eller to,« siger
Bente Hanke fra Vestegnens
Musikhøjskole, der står bag

initiativet.
Holdet henvender sig til
dem, der spiller et klassisk
instrument; violin, cello, bas,
fløjte, klarinet eller andet, og
som har lyst til at spille sammen med andre. Alder og rutine er underordnet.
Holdet spiller hver onsdag
på Lundebjergskolen i Skovlunde, med start 4. februar.
Få mere information på
Musikhøjskolens hjemmeside: www.vestmusik.dk.
mia
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SØNDAG 1. FEBRUAR KL. 16.00-21.30
KLASSISK MIDDAG & FILM

Se to fremragende ﬁlm med hver deres sorte og
skæve fjerprydede humor. Stor indbydende buffet
samt benfri underholdning

BILLETPRIS KR. 395,-

MÆND
&
HØNS

RØDOVRE MIGHTY BULLS
VS. ESBJERG ENERGY
TORSDAG D. 29. JANUAR 2015 KL. 19:00

(DVWZRRGVQ\H
2VFDUQRPLQ

Jnviterer til kampen og byder derfor på GRATIS ADGANG
I Rødovre Skøjte Arena, Rødovre Parkvej 425
Dørene åbnes kl. 18, hvor der vil være:
Konkurrencer
Events
Udskænkning

Billetter online eller
i biografens åbningstid

2VFDUQRPLQ

Vi byder op til en anderledes familieoplevelse
…I skal bare møde op!

6WDGLJSnSURJUDPPHW
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En fantastisk start på 2015 fra
Dansk fersk ovnklar svinekam
med svær uden ben

Bankekød,Gullasch
eller stroganoff

Ridset. Kg pris 37,90
Pr. ½ kg

Skåret af okseinderlår
½ kg.

95

49

Piccini Chianti
Riserva

95

18

75 cl - Italien. Literpris v/6 stk. 53,11
6 ﬂasker
Fremragende Chianti Riserva

Coca-Cola eller Coca-Cola Zero
33 cl. Afhentningspris. Literpris v/24 stk. 10,09
Højst 2 kasser pr. kunde til den anførte pris i tilbudsperioden
- derefter er prisen pr. kasse op til kr. 139,95 +pant
24 dåser i ramme

95
+ pant

79

Tilbudene gælder til søndag den 25/1

Åbningstider:

Hverdage
Lørdag
Søndag

kl. 7.30 - 20.00
kl. 7.30 - 17.00
kl. 7.30 - 17.00

Piccini formår gang på gang at lave
fremragende vine til prisen, hvilket
også gør sig gældende for
denne Chianti Riserva. Da
det er en Riserva, undergår
vinen lagring i hele 24
mdr., hvoraf 12 er på
5000 Liters egefade.
Farven er intens rubin/
granatrød. Bouquet’en
og smagen er klassisk;
ﬂøjlsblød med toner af
roser og kirsebær.
En krydret
og meget
velstruktureret
vin. Velegnet
til rødt kød,
smagfulde/
krydrede
pastaretter og
lagrede oste.
Servér vinen ved
16° C, så den ﬁne
frugt bevares.

Spar
op til

180 70

239,SuperBest Måløv
Jørgen Andersens vej 2· 2760 Måløv

Se ﬂere tilbud på superbest.dk

