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UDSALGET fortsætter 
Mange varer er nedsat 
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DANSKE HANDICAPORGANISATIONER
Herlev afdeling

Torsdag 15. marts.  2012 kl. 19 – 21.30 
i Medborgerhuset

Aftenen indledes med et oplæg af lederen af 

kommunens Handicap- og psykiatriafdeling 

Henrik Otto, 
som fortæller om mål & ambitioner 

for arbejdet i afdelingen.

Herefter årsmøde efter gældende dagsorden.

Se www.handicap.dk/herlev 

Alle interesserede er meget velkomne til at møde op.

ÅRSMØDE

Bliv opdateret på din viden om implantater,

parodontosebehandling, kroner og broer m.m.

Infomødet og tilhørende traktement er ganske 

gratis - og kræver blot tilmelding.

TILMELDING NØDVENDIG

tlf: 44 94 09 20 eller email til 

herlev@colosseumklinikken.dk

Mere info: herlev.colosseumklinikken.dk

TIL NYE PATIENTER:

Få det perfekte overblik:

Fremmødte tilbydes 1 gratis 

undersøgelse  + panoramarøntgen!

Bliv meget
klogere på
de nyeste
behandlingsmuligheder!

INFORMATIONSAFTEN

Mandag 12. marts  

kl.19 - 21.00 

Herløv Kro i Herlev

På opfordring

 gentager vi  

succesen!

Herlev Hovedgade 82 · 2730 Herlev · Tlf. 33 32 55 26
Åbningstider: Man.-tors. 10.00-17.30 · Fre. 10.00-19.00 · Lør. 10.00-15.00

Sigrunsvej 18 · 3400 Hillerød · Tlf. 33 32 55 29
Åbningstider: Man.-tors. 10.00-18.00 · Fre. 10.00-19.00 · Lør. 10.00-16.00

www.sengekompagniet.dk

GRATIS KUNDEPARKERING I GÅRDEN

TEMPUR DAY ELEVATION

1 stk.Tempur Day ramme 180 x 200 cm.

Incl. 2 stk. 28 lamellers elevationer 90 x 200 cm.

2 stk.Tempur madrasser 15 cm original. 90 x 200 cm. Pris excl. ben.  

Før 25.630,-

INNOVATION SLY SOVESOFA
Ydermål 94 x 200 cm. Sovemål 140 

x 200 cm. FAST LAVPRIS

4.499.-
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UNIQUE POCKET ELEVATIONSÆT  

2 stk. Unique madrasser pocket. 2 stk. Latex toppe 6 cm tyk.

2 stk. Unique elevationer med møbel stof. Excl. ben.

80/90 x 200.Vejl. 16.994,-

KØB NU SPAR OP TIL 2.999,-

HESTBÆK MODEL 145 SOVESOFA

Dobbelt sovesofa. Bøg sæbe med springindlæg,

liggemål 140 x 200 cm. Sort møbelstof.

CAPRI SOVESOFA

Sofasofa til hverdags brug.Vælg 

imellem fjedre eller viskomadras.

Mange stoffer, 4 armlæn.

Før 13.999,-  

KØB NU SPAR 1.657

7.999.-

KØB NU SPAR 4.000

9.999.-

TEMPUR SLIDE BACK ELEVATION

Incl. Cloud 19 cm madrasser. 2 stk. 90 x 200 cm.Vejl. 35.996,-
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WONDERLAND ACCAPELLA KONTINENTAL   

Dobbeltfjedrende kontinental seng med vendbare 

madrasser. LFK fjedersystem nederst og øverst zone-

inddelt Pocket Standard fjedersystem.Topmadras H 7 

cm med 40 mm welun miljøskum. Leveres i 3 fastheder.

Normalpris inkl. 13 cm sokkel. Pris excl. ben.  Vejl.

16.890,-

WONDERLAND LENTO 302 ELEVATION

Elevationssæt med justerbar fasthed ved hoften. 2 kraftige 

motorer. Automatisk nakkeløft ved justering af hovedende.

Vendbar madras med pocket fjedre.Topmadras H. 6 cm. 30 

mm welun kerne. Leveres i 3 hårdheder. Før 28.810,-

2 stk. 90x200 cm

KØB NU SPAR 10.811,-

17.999.-

DUNLOPILLO ELEVATION SÆT 

2 stk. Dunlopillo 22 cm. memory madrasser 90x200 cm.  2 stk. 28 

lamellers elevationer 90x200 cm med møbel stof. Excl. ben, incl. 8 

cm. topmadras.Vejl. 32.996,-

KØB NU SPAR 14.997,-
17.999.-

2 stk. 90x200 cm

HMS BE CLOSE ELEVATION SENG

1 stk. Be close sengeramme Valnød 180 x 200 cm. 2 stk. 2 motors 

elevationer eller 4 motors elevationer 90 x 200 cm. 2 stk. Dunlo-

pillo Tallalay latex madrasser 90 x 200 x 18 cm.  Pris excl. natborde.

KØB NU SPAR 6.596

20.999.-
MED 2 MOTORS

KØB NU SPAR 7.596

26.999.-
MED 4 MOTORS

2 STK. 90 X 200 CM

24.999.-

KØB NU SPAR 6.891

9.999.-

KØB NU SPAR 7.995,-

9.999.-

MØNSTRET TOPMADRASSER

6 cm topmadras med vaskbar betræk. 40 mm Latex kerne.

80/90 x 200 cm

kun998.-
90 x 210 cm

kun1.198.-
120 x 200 cm

kun1.698.-
140 x 200 cm

kun1.498.-
60/180 x 200 cm

kun1.998.-
180 x 210 cm

kun2.198.-

UNIQUE POCKET BOXMADRAS

5-zonet Pocket fjedre boxmadras.Top-

madras med 40 mm latex eller Celsius.

Hårdhed: Medium eller fast.

80/90 x 200 før pr. stk. 4.499,-

2 stk. 5.999.-
90 x 210 før pr. stk. 4.999,-  

2 stk. 6.999.-
120/140 x 200 før 6.699,- 

4.699.-

KØB NU SPAR 5.631,-
19.999.-

Hver uge, 
mest om sporten i Herlev...

Der kommer snart en ’Madam’hjem til dig
Nu kommer resten af beholderne

Affald. De sidste 
beholdere til genbrug 
af papir, plast, metal 
og glas er på vej ud til 
Herlevs villaveje.

Madam Skrald ser robust ud 
og er meget rummelig. Hun er 
måske lidt klodset, men med 
fire simple rum, er hun let at 
forstå, når der skal sorteres til 
genbrug.

Og selvom hun fylder lidt i 
indkørslen, så har ni ud af ti 
herlevborgere valgt at byde 
hende velkommen.

Ambassadører banede vejen
Faktisk er det omkring et år 
siden, at de første herlevbor-
gere stiftede bekendtskab 
med den nye beholder. Et 

ambassadørkorps, som i løbet 
af året blev udvidet til 218 
borgere, har været med til at 
udrydde de første ’børnesyg-
domme’. Ekempelvis blev der 
i starten byttet rundt på nogle 
rum fordi alle havde meget 
plast og mindre glas.

Derfor skulle selve behol-
deren og den information 
der følger med gerne være så 
præcis nu, at indkøringen af 
de sidste små 4.000 beholdere 
kommer til at foregå smidigt.

Det rene affald
Et af dilemmaerne med 
Madam Skrald er, at affaldet 
skal være ret rent.

»Vi skal have relativt rene 
ting ind, for at de kan genbru-
ges. Det handler især om, at 
det her affald skal håndteres 
af personalet på genbrugsan-
læggene. Har det først ligget 
i Madam Skrald beholderen 
i op til en måned i sommer-
varmen, giver det nogle gener 
hvis der stadig er sild fra fro-
kosten i glassene«, siger Dor-
te Hvid-Jacobsen, miljømed-
arbejder i Herlev Kommune.

Men den miljømæssige 
gevinst forsvinder, hvis man 
bruger for meget vand og 
sæbe på at rengøre glassene.

Netop nu er de sidste man-
ge Madammer ved at blive 
samlet og få sat klistermær-
ker på. Det er mange låg, hjul 
og mærkater der skal være i 
orden inden Madammerne 
triller ud i de herlevske ind-
kørsler i slutningen af marts 
eller starten af april.

SAMLEBÅND. Det kræver 
ret meget plads at samle 
Madam Skrald. Der skal ind-
sættes rum i beholderen,
klistermærker, låg og hjul 
inden de er klar. Foto: Herlev 
Kommune Af Christina Otzen

MADAM SKRALD

·  218 husstande er kommet 
med i forsøgsordningen

·  Der er indsamlet 15 ton 
genanvendelige materialer

· Der sparet 30 ton CO2
· Trods mulighed for afmel-
ding deltager ni ud af ti 
husstande, når ordningen 
udbredes til april

Kilde: Herlev Kommune

FAKTA

...vi skal 
have relativt rene 

ting ind...


