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New Care Clean udbyder eksklusiv 
rengøring til private og erhverv
NewCareClean har en aktiv miljø profil, og anvender 
derfor kun miljø venlige produkter.

Vores medarbejdere har:
�  Fagligt kompetencer og sikre at vores kvalitetsstandard 

altid overholdes. 
�  Oplæring og får løbende kurser. 
�  Rene straffeattester og er servicerende.
�  Fokus på høj sikkerheds- og kvalitets standard og 

udviser stor omhu i forbindelse med rengøring

RING: 25 721 721 for at få et tilbud eller 
skriv en e-mail til mail@newcareclean.dk

www.newcareclean.dk

Vil du være min voksenven?

Mange drenge af enlige forældre med et spinkelt familie-
netværk har brug for en mandlig voksenven.  
Er du mand for, med dit engagement og dine personlige 
ressourcer, at gøre små smil større?  
Ring til os eller besøg os på nettet.
Børns Voksenvenner er støttet af bla. TrygFonden

www.voksenven-kbh.dk mail:

kbh@voksenven.dk
Tlf. 33 15 19 48

SILVER LUKSUS
Vægmaling 5
Flot kalkhvid maling med ekstrem
dækkeevne. Nem at påføre. Anvendes i 
stuer og værelser. Kan tones gratis i
utallige farver.

49850
9 liter

Bestil online på www.roverkob.dk

HALV PRIS PÅ UDLEJNING
HALV

PRIS
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FLYTTEKASSER
SENIOR
55,6 x 37 x 36,9

10 stk. kun

8950

HALV
PRIS

VINYL-
FLISER
Kraftig kvalitet.
30 x 30 cm. Skakternet.

Pr. kvm.

GLASVÆV/
GLASFILT
1. sort. grundet glasvæv.
v. 25 meter

1. sort. grundet glas�lt.
v. 25 meter Pr. meter 795

Pr. meter 795

HALOGENLAMPE SILVER LUKSUS
Træ og metal 50
Halvblank vandbaseret maling til træ og
metal inden/ udendørs. Extra dækkeevne 
med super�ot halvblank �nish.

21/4 liter

34950
2 stk. 9900

SPAR

300.-

VÆVFYLDER/
KLÆBER
DANA vævfylder

DANA vævklæber

10 ltr. kun

15950

15 ltr. kun

12950

500W

DANA LETSPARTEL
Medium. Til bredspartling af vægge og lofter. 
Super let og nem at spartle og slibe på.

10 liter

8500

GulvsliberTæpperenser

KantsliberFlex

Girafsliber

7450

5000

5000

2500

2500

SILVER LUKSUS
Vægmaling 25
Helt enestående robust maling til køkken, 
bryggers, vådrum.  Extra dækkende og giver
en �ot silkeblank �nish.

2 x 4 1/2 liter

59850

SPAR

500.-
VÆG 10 SILKEMAT
Væg og loftmaling, hvor der
bliver stillet høje krav til
kvaliteten. God dækkeevne
og �ot �nish.

9 liter

49850

SPAR

349.-

SPAR

200.-

Lejepr. døgn

Lejepr. døgn
Lejepr. døgn

Lejepr. døgn

Forbehold for trykfejl. Tilbuddene er gældende til lørdag d. 12. november 2011. 

JULEBAZAR
i Lille Birkholm I - II
Lørdag den 3. december

kl. 10 - 14
og søndag den 4. december kl. 11 - 15

Boder opstilles ved stamhuset Peberhaven 33

Har du nisser, strikvarer og andre juleting du vil sælge, 
kan du reservere en bod hos 

Anne-Marie Jensen tlf. 21 64 18 64 • bedst ml. 15-18
Depositum kr. 200,00

Hvordan kan man...?
Læserbrev fra:
Elisabeth Jahn Andersen
Sekskanten 2
2630 Taastrup

TAXAKØRSEL
Onsdag den 26.10.2011 kl.
15-15.30 forlod min gamle,
demente mor Herlev Hospi-
tal iført et par åbne sandaler,
med bare fødder.

Iført et par trusser og en 
hospitals t-shirt og en halv-
lang lyserød morgenkåbe og 
med en bog i hånden, gik hun 
ud til taxaholdepladsen, og 
her tog hun en taxa.

Hun kan til alt held huske 
sin adresse i Skovlunde, hvor 
hun bad om at blive kørt til,
hun havde intet med sig, ud 
over en bog.

Da de kommer hjem til 
opgangen går taxachaufføren 
med min op for at få betaling,
men ingen nøgler.

Til alt held er der en i 
opgangen, som har en ekstra-

nøgle, og hun var hjemme, og 
der kunne min mor så også 
låne til betaling af taxa, og så 
kørte chaufføren igen.

Hvorfor undrer han sig ikke 
over, at en gammel dame kun 
i morgenkåbe beder om at 
blive kørt hjem?

Hvis han havde fulgt min 
mor ind på hospitalet igen,
ville jeg have været lykkelig 
og ledt efter ham for at takke 
mange gange.

Så pas på, der er åbenbart 
nogle chauffører, som vil tje-
ne penge for en hver pris.

...hvorfor 
undrer han sig ikke 
over, at en gammel 
dame kun i morgen-

kåbe beder om at blive 
kørt hjem...

Vil du også ha’ ordet?
Herlev Bladet modtager gerne læserbreve om 
lokale forhold. Skriv kort og send os et brev eller 
en mail på: redaktion@herlevbladet.dk

”Debat... Vi skal alle sortere mere
Svar på Keld Andreasens indlæg i sidste uge

Læserbrev fra:
Teknisk Forvaltning
Herlev Kommune

MADAM SKRALD
Kære Keld Andreasen
”Madam Skrald”, gør det 
nemt og bekvemt at genbruge 
mere.

De 100 ambassadører som 
deltager i forsøgsordningen 
har givet meget positive til-
bagemeldinger på, at affald 
til genbrug nu ikke længere 
skal opbevares indenfor, og at 
mængden af dagrenovation 
er skrumpet.

Andre kommuner er på vej 
med lignende ordninger for at 
imødekomme krav fra EU og 
regeringen om mere genbrug,
og flere af dem kigger mod 
Herlev for inspiration.

Som du nævner, er Madam 
Skrald for husstande med 
villa og have. Vi arbejder også 
med at øge sortering i etage-
bebyggelser og har sidste år 
besøgt alle etagebebyggelser 
- og de er godt i gang.

Du nævner den eksisteren-
de ordning, som du ønsker 
at bibeholde. Det har længe 
været et ønske at ændre 
storskraldsordningen for at 
begrænse de mange mindre 

løft, der giver arbejdsmiljø-
problemer for skraldeman-
den.

Vi håber dog, at du bliver 
glad for at høre, at ordnin-
gen vil fortsætte – blot vil 
glas, papir, småt metal og 
plast fremover ikke afhentes 
i storskraldsordningen, da de 
kan puttes direkte i Madam 
Skrald.

Med hensyn til at bruge 
penge fra genbrugsordnin-
ger på veje og fortove er det 
sådan organiseret, at de to 
områder er separate budget-
ter. Pengene, der opkræves 
hos grundejerne til behand-
ling af affald, må således ikke 
anvendes til at reparere for-
tove eller lignende. Det ville 
være ulovligt.

Hvis du vil snakke med os 
om din individuelle situation,
er du meget velkommen til 
at kontakte os på madams-
krald@herlev.dk – vi kigger 
også gerne forbi til en snak.

bs/Foto: Henrik Lüthcke

PÅ VEJ MOD ET AF EUROPAS STØRSTE SQUASHANLÆG. Spærrene er forlængst placeret i tagkonstruktionen og de indvendige 
arbejder kan for alvor gå i gang på den nye squashhal på Skinderskovvej. I fredags blev der så sagt tak til håndværkerne 
til det traditionelle rejsegilde, som bød på både tale af borgmester Kjeld Hansen og klassiske pølser. Hallen kommer til at 
rumme seks helt nye baner og vil sammen med den eksisterende squashhal blive et af Europas aller største squashanlæg.
Ifølge tidsplanen skal hallen være klar til brug i starten af det nye år, idet der er aftalt afleveringsforretning i uge 3. Det oplyser 
Christian Holm fra Børne- og Kulturforvaltningen i Herlev Kommune.

REJSEGILDE PÅ NY SQUASHHAL


