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Områderedaktør Stina Felby Egerup ( felby), direkte telefon
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28579831
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telefax 43521518.
Lokal sport: Steffen Kristiansen (fen) privat 43628661 og e-mail:
fen@post7.tele.dk.
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Udebliver avisen, ring telefon 46358500 mellem 17-18 på hverdage og lørdag mellem 8-10.
Bor du i Hedehusene så ring telefon 20745817.

TID OG STED
GREVE
Onsdag
19.00: Greve Museum: Fremvisning af Hedebodragter
Udstillinger
Greve Museum: »Den gamle jul på landet«, »Hedebodragten«,
»Kampen for kulturen«, »Greve i Quilt«
HØJE-TAASTRUP
Tirsdag
19.00-21.30: Taastrup Kulturcenter: Martinus - hvordan
skaber vi et lykkeligt liv?
21.00: Taastrup Teater: Bartendere
Onsdag
13.00-13.30: Blaakildegaard: Pottemageren drejer
14.30: Fløng Kirke og Sognets Hus: Sogneeftermiddag: Diakonissestiftelsen i dag og i går
19.30: Hedehusene Bibliotek: Sommer hele året v/ Lise Frellesen
20.00-22.00: Kroppedal Museum: Stjerneaften - nat på museet
21.00: Taastrup Teater: Bartendere
BioCity
Alvin og de frække jordegern 2: 12.00, 14.15, 16.20
Arthurs og Maltazars hævn, dansk tale: 12.15
Avatar: 12.00, 15.10, 18.20, 20.45, 21.30
Did you hear about the Morgans?: 12.00, 14.15, 16.30, 19.00,
21.30
Luftkastellet der blev sprængt: 18.30, 21.30
Oldboys: 16.20, 18.45, 21.00
Planet 51: 12.00, 14.15, 16.20, 18.45
Sherlock Holmes: 13.00, 15.45, 18.30, 21.15
Superbror: 12.00, 14.10, 16.20
The First Time: 14.15, 19.00
The Twillight Saga: New Moon: 21.00
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Faste tider for
sagsbehandlingen
Fremover kan borgere og virksomheder forholde sig
til faste tider for
sagsbehandlingen
i Høje-Taastrup
Kommune.
HØJE-TAASTRUP: Hvis
carporten skal bygges til,
jorden skal ﬂyttes, eller
drivhuset rejses, så skal
man fremover vide, hvor
lang tid det tager at få tilladelse fra kommunen.
Det er ideen bag nye sagsbehandlingstider for Teknik- og Miljøcentrets arbejdsområde, som byrådet
vedtog på sit seneste møde
i december.
Formålet er at give borgere og virksomheder klar
besked i forhold til, hvilken
sagsbehandlingstid
der
kan forventes i konkrete
opgaver.
Indenfor plan-, bygge- og
miljølovgivningens område
er der allerede fastlagt nogle lovbestemte sagsbehandlingstider. De siger blandt
andet, at borgere skal have
svar på en anmodning om
aktindsigt inden for 10
dage, svar på sager om carporte og garager inden for
to uger, og svar på sager om
jordﬂytning på for eksempel forurenede ejendomme.

Sagsbehandlingstider i Teknik- og Miljøcenteret
 Straks: Håndhævelse af overtrædelFakta ser, hvor straks-indgriben er nødvendig for ikke at forspilde muligheden for
håndhævelse
(affaldsafbrændinger,
ulovlig jordhåndtering, ulovlig indgreb i naturbeskyttede/fredede områder,
overskridelser af drikkevandskrav, farligt byggeri
m.ﬂ.).
 1-3 dage: Klager over støj og gener i øvrigt, Standsningsmeddelelser ulovligt byggeri.
 5 dage: Svarudkast til borgmesterklager vedrørende sager hos Teknik- og Miljøcenter.
 2 uger: Afrapportering af miljøtilsyn (virksomheder, vandværker, vandløb, §3-naturområder m.ﬂ.).
 4-6 uger: Tilbygninger, udestuer, parcel- og rækkehuse o.lign. byggeri, Større byggeri, omfattende
byggesag aftales med tidsplan, Dispensationer fra
lokalplaner (kræver politisk stillingtagen og høring).
 8-12 uger: Landzonesager (kræver politisk stillingtagen og høring), Udstykningssager og matrikulære sager.
 7-8 mdr.: Lokalplaner.
Disse tider gælder, hvis
projektet er det man kalder
fuldt belyst, altså hvis kommunen har alle relevante
oplysninger.

Faste tider
På en række hovedområder
har Teknik- og Miljøcente-

ret fastlagt mål for sagsbehandlingstiden.
Man
skal reagere straks i sager
om for eksempel affaldsafbrændinger, farligt byggeri eller ulovlige indgreb i
fredede områder, man skal
reagere inden for en-tre
dage ved klager over støj og
gener, og inden for ﬁre-seks

uger i sager om tilbygninger og andre større byggerier.
Administrationen i HøjeTaastrup ﬁnder, at mål for
sagsbehandlingstider
er
formålstjeligt, idet der på
den måde kan ske en afstemning af forventninger
mellem kommunen og borgeren/virksomheden. Men
administrationen anbefalede ikke, at målene blev
til egentlige krav. De frygter, at en stor del af opgaver således ikke vil kunne
planlægges, da kommunen
ikke på forhånd kender
antallet af indgående byggesager, antal lokalplaner,
ansøgninger om miljøgodkendelser og lignende. Bemandingen på de enkelte
opgaveområder søges derfor løbende afstemt i forhold til antal opgaver og
opgavernes karakter. Fra i
år reduceres bemandingen
på plan- og byggeområdet
desuden med et årsværk,
hvilket har betydning for
serviceniveauet og dermed
sagsbehandlingstiden. Flaskehalse er derfor vanskelige at undgå, påpeger administrationen og anbefalede,
at der fortsat arbejdes med
mål for sagsbehandlingstider frem for faste sagsbehandlingstider.
Byrådet besluttede dog,
at der skal indføres faste
sagsbehandlingstider.
felby

KARLSLUNDE: Det er
nu en kendsgerning, at
Cathrine Grage fra Karlslunde kan pakke tasken
for at deltage i vinter-OL
i hurtigløb på skøjter som
den første dansker siden
1964.
Det skriver Danmarks
Idrætsforbund (DIF) på sin
hjemmeside.
Cathrine Grage har opfyldt de personlige kvaliﬁkationskrav i 1500 meter,
3000 meter og 5000 meter,
og nu har den internationale skøjteunion bekræftet, at Danmark får tildelt
en nationsplads til at stille
op på de to distancer 3000
og 5000 meter. DIF’s bestyrelse har derefter som Danmarks Olympiske Komite
udtaget Cathrine Grage til

ISHØJ
Tirsdag
19.30: Torslunde Kirke: Syng dig glad
Onsdag
19.30: Ishøj Kultur Café: At overkomme livet v/ Lisbeth Dahl
Ishøj Bio
Alvin og De frække jordegern 2: 16.00
Half Moon: 16.30, 19.00
Luftkastellet der blev sprængt: 19.00
Udstillinger
Arken: »Utopia: Katharina Grosse«, Oluf Høst
Ishøj Kultur Café: Ólafur Sveinsson

Vidner stoppede fuld mand

På tegnekursus med fantasi
ISHØJ: Torsdag den 14. januar præcis klokken 19.01 inviterer Ishøj Bibliotek alle drenge og piger mellem 9 og 14 år
til arrangementet »Jeg sværger at lade fantasien vinde!«.
Her kan de møde illustratoren Per Jørgensen, der har
tegnet de ﬂotte forsider til Harry Potter bøgerne. Per Jørgensen vil fortælle om sit job, hvordan det er at tegne, og
han vil give gode tegneﬁf fra sig.
Alle drenge og piger, der kan lide at læse fantasy og se på
ﬂotte tegninger i fantasy genren er velkomne.
Man kan læse mere om arrangementet på Ishøj Biblioteks hjemmeside www.ishojbib.dk eller ved at besøge
hjemmesiden www.denhemmeligeloge.dk.
Der er gratis billetter til arrangementet, og de udleveres
på Ishøj Bibliotek.

Det er blandt andet bassinet for enden af Malervej i Taastrup, der nu er klar til de skøjteglade borgere.

Foto: Stina Felby Egerup

Så er isen klar til skøjteløb
Seks steder i HøjeTaastrup er det nu
fuldt lovligt at færdes på isen.
HØJE-TAASTRUP:
Så
kan borgerne i Høje-Taastrup helt lovligt spænde
skøjterne på og begive sig
ud på udvalgte søer i HøjeTaastrup Kommune.
Isen er nemlig blevet så
tyk, at kommunens Driftsby i går åbnede seks steder
til skøjteløb.
På nedenstående seks
steder er isen over 13 centimeter tyk, og det er altså
nok til at bære de skøjteglade borgere, lyder det fra
kommunen.
På de steder, hvor der
åbnes for adgang på isen,
bliver isen fejet ren for sne,
fortæller Driftsbyen.
De seks steder er:
Fløng Gadekær
Sengeløse Gadekær

Også på Charlotte-søen ved Charlotteager i Hedehusene er isen tyk nok til at skøjte på.

Charlotte-søen
Thorsager regnvejsbassin
i Reerslev
Bassinet ved siden af Job-

og Uddannelsescentret på
Halland Boulevard
Malervejsbassinet i Taastrup.

Se også oversigten på
kommunens hjemmeside,
www.htk.dk.
felby

Tyrker undgår udvisning for vold

Et eksempel på en af Per Jørgensens forsider.

Lokal hurtigløber til OL
Cathrine Grage fra
Karlslunde er udtaget til OL i Vancouver

Udstillinger
Blaakildegaard: Brack og alle hans sønner
Hedehuset: Kunstnergruppe 2004
Kroppedal Museum: »Fyrsten fra Ishøj«, »Hvad glor du på?«
Taastrup Kulturcenter: Andre Lundquist
Taastrup Idræts Center: Janusz Tyrpak

GREVE: I går klokken 14.15 anholdt politiet på Hundige
Strandvej en 76-årig mand fra Greve.
Han blev tilbageholdt af vidner på en tankstation, hvortil han var kørt i bilen, fordi vidnerne mente, at manden
var påvirket af spiritus.
Den samme opfattelse havde politiet, så han blev taget me dpå stationen, hvor der blev taget en blodprøve af
ham.
Efter dette blev manden løsladt, mens man efventer resultatet af blodprøven.

Cathrine Grage er klar til OL i Vancouver til februar.

ISHØJ: En tyrkisk mand
fra Ishøj undgår at blive udvist af Danmark på grund
af en straffesag, hvor han
slog sin hustru og bagefter
truede hende til at holde
mund.
Retten i Glostrup bestemte oprindeligt, at den 46-

årige mand oveni fængselsstraffen også skal udvises i
seks år, men nu har Østre
Landsret frifundet ham for
kravet om udvisning.
Byretten mente, at manden havde slået sin hustru
ved to forskellige episoder,
men landsretten ser kun

bevis for ét tilfælde.
Når manden slipper for
udvisning, skyldes det
blandt andet hans tilknytning til Danmark, hvor
han har boet siden år 2000.
Der er »kun« tale om en enkeltstående voldsepisode
og vidnetrussel, og der er

ikke stor risiko for, at det
sker igen, hedder det i dommernes begrundelse.
Dommen lyder i øvrigt på
ﬁre måneders ubetinget
fængsel.
ritzau

OL.
Cathrine er 33 år og træner primært i Calgary,
Canada. Hendes træner
under OL vil være Arno
Hoogfeld og holdleder/assistant coach er Trinette Ufkes. Den 14. februar afvikles kvindernes 3000 meter
løb, og 24. februar afvikles
5000 meter.
Den seneste danske OLdeltager i hurtigløber på
skøjter var Kurt Stille ved
OL i Innsbruck 1964 med
en 9. plads på 10.000 m.
som bedste placering, oplyser DIF.
Ud over Cathrine Grage
er de to curlinghold også
formelt udtaget til OL i
Vancouver. Senere i januar
udtages de skiatleter, der
skal til OL, idet nationspladserne til Danmark
meddeles af det internationale skiforbund 18. januar
2010.
OL i Vancouver ﬁnder
sted 12.-28. februar 2010.

Betjente på Vestegnen
er mere tilfredse
Medarbejderne
hos Københavns
Vestegns Politi er
mere tilfredse med
deres arbejde end
sidste år. Det viser
Jobtilfredshedsundersøgelsen 2009.
VESTEGNEN:
Københavns Vestegns Politi har
også i år markeret sig positivt i jobtilfredshedsundersøgelsen. Den gennemsnitlige tilfredshed på skalaen
fra 1 til 4 er steget fra 2,65 i
2008 til 2,77 i 2009.
- Vi i ledelsen ser resultatet som et udtryk for, at
alle medarbejdere og ledere
til daglig yder en kæmpe
indsats for at skabe en god
arbejdsplads, der løser opgaverne til borgernes tilfredshed, siger politidirektør Henning Thiesen.
Resultatet betyder, at politikredsen har lagt sig i
helt i top blandt landets 12
politikredse.

Københavns Vestegns Politi ligger således nr. 1, når
det gælder emnerne personalepolitik, opgaver og
arbejdsgange, strategi og
mål, samarbejde og kommunikation, ledelse samt
tilfredshed generelt.
Næstbedst ligger politikredsen i emnerne ledelse
af ledere og opfølgning.
Der er dog stadig områder
med plads til forbedring.
Det gælder emnerne mål og
strategi samt opfølgning.
De emner vil der fremover
blive sat fokus på.
Hos
Københavns
Vestegns Politi deltog 75,17
procent af svargruppen.
Det er en væsentlig fremgang i forhold til sidste år,
hvor svarprocenten lå på
63,84 procent.
- Vi er meget tilfredse
med, at så mange har valgt
at bidrage i år og håber på,
at endnu ﬂere vil deltage
næste år. Jo ﬂere, der svarer, des bedre et grundlag
at handle ud fra, siger Henning Thiesen.
felby

Designer-møbler stjålet
GREVE: Designermødbler og teknik var udbyttet, da der
var indbrud i en villa på Greve Strandvej.
Gerningsmændene er kommet ind i huset ved at opbryde
et vindue, og fra stedet er der stjålet to sofaer af designer Børger Mogensen, en PH-lampe, en bærbar pc samt et
ﬂadskærms tv.
Indbruddet er sket fra tirsdag i sidste uge til mandag
morgen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Gps stjålet fra bil
GREVE: I går mellem klokken 18.30 og 20.15 var de rindbrud i en personbil på Søjlegården i Greve. Den venstre
forreste siderude er knust, og fra bilen er der stjålet en gps
af mærket TomTom.

