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Grønbaks gulve & tæpper

Tlf. 2091 6591

– ALTID BEDST OG BILLIGST 
Berber 100% syntetisk 
400&500 cm bred kun kr. 98,- pr. m2

Flot laminat gulve fra kr. 98,- pr. m2

Vinyler 2, 3 + 4 m bred fra kr. 98,- pr. m2

Gulv & Tæppebussen venter kun på dig ... 

www.groenbak.dk
Mail: salg@groenbak.dk eller fgodk@hotmail.com

• Fjernvarme
•  Renoveringsopg.
• Ejendomsservice
• Nye badeværelser

Lunikvej 26 C • 2670 Greve   
Tlf. 3684 5050 • www.blc-vvs.dk

Kontakt os 

gerne og få et 

uforpligtende tilbud
ALT I EL-INSTALLATIONER 

& VARMEPUMPER
AUT. EL INSTALLATØR

TLF. 43 90 42 40

en del af TS-Gruppen.dk

Alt havearbejde udføres ...

List Haveservice • tlf. 2225 3229

• Beskæring af træ/buske. 
• Klipning og plantning af hæk.
• Fræsning af have.
• Anlæg af græsplæne.
• Opgravning af rødder/bambus.
• Fældning af træer.
• Levering af granitskærver/jord.
• Bortkørsel af affald.

TIL 
SMÅ 

PRISER

Greve Strands Tømrer- 
og Snedkerværksted 
Grundlagt 1920

* Total- og hovedentreprise
* Glarmester arbejde
* Døre og vinduer efter mål
* Renoveringsarbejde

* Om- og tilbygning
* Forsikringsskader
* Boligselskabsservice
* Alle typer tag

Medlem af Dansk Håndværk, Stort som småt - vi gør det godt!

Tlf. 43 69 13 60 - Havnevej 6, 2670 Greve
www.gsts.dk    e-mail: gsts@gsts.dk

FAGMANDEN
Hjælp til det meste...

Få kontakt med din lokale fagmand her på siden.
Her får du muligheden for at vælge en fagmand, som kender dit lokalområde.

Har du brug for hjælp til f.eks. vinduer, havearbejde, el, en bedemand, en hundefrisør, en tandlæge, 
rengøring eller andet, så kan alle fi rmaer her på siden tilbyde deres arbejdskraft.

Bliv en del af 
Sydkystens Fagmand
BOOK EN ANNONCE:

 Pris 700,- pr. indrykning hveranden uge
 Pris 600,- pr. indrykning hver uge

Priserne er inkl. farve, ex. moms.
Annoncen vil samtidig kunne ses på Sydkysten.dk 

med direkte link til din hjemmeside.

Bordtennis: Vestegnen 
Bordtennis skal nu i 
kamp for overlevelse i 
landets bedste række.

Efter klø 0-5 i kampen 
mod Roskilde var det en 

kendsgerning, at Vesteg-
nen sluttede sidst i Stiga-
divisionen.

Vestegnen sluttede sidst 
i grundspillet som nr. 8 
og skal nu lige som Kvik 

Næstved ud i kvalifi kati-
onskampe mod hold fra re-
spektive 1. division øst og 
vest for at blive i rækken.

jh

Batfællesskab i kamp 
for overlevelse
Vestegnen Bordtennis sidst i Stigadivisionen

Håndbold: Tunes bedste 
damehold nærmer sig 
stadig mere oprykning.

Efter 11 spillerunder fø-
rer Tune Dame serie 1 pulje 
2 med 19 point foran Ishøj 
med 15 point og KGF Vippe-
rød samt Raklev G&I begge 
med 14 point.

Det er netop Raklev, som 
8. marts kl. 17.40 kommer 
på besøg i Tunehallerne, og 

14. marts kl. 19.15 kommer 
KGF Vipperød, så der er 
nogle spændende aftener i 
vente.

28. marts kl. 17.15 mødes 
de to førende hold, Tune 
og Ishøj. Også her har Tu-
ne-damerne hjemmebane, 
så det er et ret fordelagtigt 
program med mange hjem-
mekampe for Tune IF’s da-
mehold.

Tunes bedste herrehold 
i kvalrækken har et vig-
tigt topopgør 8. marts kl. 
15.00 mod Team HK Køge 
i Tunehallerne. Tune ligger 
på 2.pladsen ét point foran 
Køge på 3.pladsen.

1 Føroyar fører med et 
point foran Tune IOF.

jh

Tune-damer er nu
tættere på målet
Tune Håndbolds bedste damehold ligger til oprykning

Tune IF’s bedste damehold, der kommer stadig nærmere oprykning, møder fl ere af de øvrige 
tophold på hjemmebane i Tunehallerne. Til venstre holdets træner, Kristian Bøkman.

Gymnastik: En af årets 
helt store dage i Tune 
nærmer sig hastigt.

Det er opvisningen, som 
sidste år trak 560 betalen-
de tilskuere, hvilket var ny 
rekord. 

Opvisningen, der samti-
dig er sæsonafslutning, bli-
ver afviklet i Tunehal 3. Det 

foregår kl. 13.00-16.00.
Ved sidste års opvisning 

var der flotte præstationer 
og super fl otte rytmeserier, 
spring og gymnastik fra sto-
re som små, ligesom der tra-
ditionen tro også blev uddelt 
pokaler.

Gymnastik er den 3. stør-
ste afdeling i Tune IF, kun 

overgået af svømning og 
CBL. 

jh

Stor dag i Tune Gymnastik
Opvisning søndag 22. marts
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