- en del af familien

LOKALAVISEN
17 vækket
af politiet
Greve: 17 personer i
Greve blev natten til
mandag vækket af politiet, som var sendt af
sted af fogeden.
Side 2

Ramt af
vandskader
Greve: Flere daginstitutioner i Tune er ramt
af vandskader. Børnene
passes nu i Tune Menighedscenter. Kommunen
håber, at børnene kan
komme tilbage til institutionen i dag, fredag.
Side 3

Færre
besøg
til ældre
Vallensbæk: I dag får
alle ældre i Vallensbæk
per automatik tilbudt
hjemmebesøg af sygeplejersker for at tale trivsel
og tryghed. Det gør de
ikke fremover.
Side 8
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Greveløber klar til OL
Cathrine Grage er nu ofﬁcielt udtaget til vinter-OL
Greve: Cathrine Grage
fra Karlslunde har længe
været forhåndsudtaget
til vinter-OL i hurtigløb
på skøjter, men nu er det
ofﬁcielt, at hun godt kan
pakke tasken og gøre sig
klar til at tage til Vancouver, hvor vinter-OL
bliver afviklet fra den
12. til den 28. februar.
Cathrine Grage har opfyldt de personlige kvaliﬁkationskrav i 1.500 m.,
3.000 m. og 5.000 m., og
nu har den internationale
skøjteunion bekræftet, at
Danmark får tildelt en nationsplads til at stille op
på de to distancer 3.000 og
5.000 m. DIF’s bestyrelse
har derefter som Danmarks
Olympiske Komite udtaget
Cathrine Grage til OL.
Cathrine, der er er 33 år,
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 3.000 m
løb, og 24. februar afvikles
5.000 m.
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Bilverden

WEEKEND

Debat

HVIDMALET SPISESTUE

Cathrine Grage udtaget til
vinter-OL.
Cathrine Grage løb i
weekenden ved EM i norske Hamar, hvor en plads
som nr. 16 på 3000 meter
var hendes bedste resultat.
Hun ﬁk sine første skøjter
som syv-årig og har siden
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Ishøj / Bredekærs Vænge 120

2005 sat 61 danske rekorder. Den seneste danske
OL-deltager i hurtigløber
på skøjter var Kurt Stille
ved OL i Innsbruck 1964
med en 9. plads på 10.000
m. som bedste placering.
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.
Det danske OL-holds chef
de mission Jesper Frigast
Larsen fra DIF siger:
- Det bliver spændende
at følge Cathrine Grage i
hurtigløb på skøjter. Hun
har vist så stor fremgang
i denne sæson, at en placering i top 10 i hendes primære løb, 5.000 meter, ikke
vil være helt urealistisk. På
3.000 meter handler det for
Cathrine om at yde sit bedste, siger Jesper Frigast
Larsen.
jh

Spisesedlen

En koncentreret Holger Viuf varmer foden op, inden gymnastiktimen for alvor går i gang. Foto: Hans Jørgen Johansen

100 år og i ﬁn form
Ishøj: Hver tirsdag bliver Holger Viuf hentet
af en ven, der kører ham
til gymnastik i Ishøj
Idrætscenter.
Her er han sammen med
ﬂere andre med på et hold,
der dyrker stolegymnastik,
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hvor der lidt for omløbet,
noget udstrækning og afspænding.
- Det er med til at holde
mig frisk, siger Holger Viuf,
der er 100 år gammel.
Side 4
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Ishøj / Vejledalen 62, 2.th.

- i klassisk stil og eksklusiv forarbejdning

Indbydende præsentabel lækker lejlighed

Sag nr. 138-1611
1 plan
Bolig 153 m2 Rum/vær 5 Grund 656 m2 Byggeår1970
Pris 2.450.000 Udb. 125.000 Brt. 16.002 Nt. 13.474
Afdr. fri lån: Brutto 8.638 / Netto 7.780

Sag nr. 138-2523
2. sal
Bolig 84 m2 Rum/vær 2 Nyere køkken/bad Byggeår1974
Pris 1.195.000 Udb. 60.000 Brt. 10.083 Nt. 8.852
Afdr. fri lån: Brutto 6.493 / Netto 6.076

Ishøj / Tranegilde Strandvej 86

Se møblerne i vor
udstilling
og få en brochure

EFA Møbler

Københavnsvej 218 - 4600 Køge Nord telefon 56654030

værdi for pengene

Det er GRATIS at høre
fuglene synge
Bestil dit
høreapparat nu.
Altid kvalitet til den
rigtige pris - også
indenfor det offentlige
tilskud.

Priser fra

Villa i et plan med muligheder for eget præg

0 kr.

Ishøj / Landlyst Vænge 24

Velholdt villa beliggende på ugeneret grund

Velindrettet rækkehus i 2 fulde plan.

Sag nr. 138-1530
1 plan
Bolig 127 m2 Rum/Vær 5 Grund 696 m2 Byggeår 1961
Pris 2.350.000 Udb. 120.000 Brt. 15.300 Nt. 12.811
Afdr. fri lån: Brutto 8.235 / Netto 7.348

Sag nr.
138-1471
2 plan
Bolig 116 m2 Rum/Vær 5 Grund 162 m2 Byggeår1972
Pris 1.598.000 Udb. 80.000 Brt. 10.671 Nt. 9.030
Afdr. fri lån: Brutto 5.851 / Netto 5.305

Tlf 43 530 531 www.jenslunde.dk

Gør din Swift til din Swift

Telefontider:
Hverdage kl. 9 - 17

Swift 1.3 med 92 HK og 17,2 km/l. Fra kr. 129.900

f.eks.
Delta 4000
fra Oticon

Høreklinikken i Greve
Håndværkervænget 15 • 2670 Greve • Tlf.: 43692368

med bl.a. el-ruder og spejle, centrallås, 6 airbags og ESP

Hveen Boulevard • Postboks 254 • 2630 Tåstrup • Telefon 43 99 40 45 • Fax 43 99 48 46 • www.omb.dk
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-17.30. Lørdag - Søndag kl.11.00-15.00.

Åbningstider i butikken:
Mandag og onsdag kl.16.00 - 19.00
Tirsdag og torsdag kl. 9.00 - 12.00

Derudover åbner vi gerne for dig efter aftale!
Greve Landevej 110 • 2670 Greve • Tlf. 4340 4244
www.gardial.dk

