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VVS

Tømrer / Snedker

Auto- og Dækservice

Fagmand

         C. Waterstradt ApS
 VAND H VARME H SANITET

 Blikkenslager
 Fjernvarme
 Nyinstallationer
 Rep. og
 vedligeholdelse

Vibeholms Allé 16 • 2605 Brøndby • Tlf. 43 96 15 82

HRH AUTO & DÆKSERVICE A/S
43 43 77 29

www.hrh.dk - email:auto@hrh.dk
Fabriksparken 41 • 2600 Glostrup

Tlf.: 43 43 77 29

HURTIG BETJENING
DÆK OG FÆLGE • SERVICEEFTERSYN
FORSIKRINGSSKADER & KLARGØRING TIL SYN
ALT I AUTORUDER
- VI KLARER ALT • STORT OG SMÅT

Revisor

Revisionsfi rmaet
  N.K. MORTENSEN A/S
    REGISTREREDE  REVISORER

                 Hovedvejen 94
                 2600 Glostrup

                 *43 45 40 00

Alt tømrer og snedker-
arbejde udføres

Hurtigt og godt. Nye vinduer og døre.
Tømrermester Bjarne Hansen

TLF. 43 96 60 63 Bil 40 10 60 63

•	Solvarme
•	Fjernvarme
•	Varmeanlæg
•	Badeværelse	

køkken,	bryggers	m.m.

•	Tagarbejde	
•	Entrepriser
•	Ejendomsservice
•	Og	meget	mere

Ring til os eller besøg os på nettet
www.nordicvvs.dk  • e-mail: mail@nordicvvs.dk 
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Vi tilbyder
stor erfaring
indenfor branchen, bl.a.

Møbelpolstrer

MØBELPOLSTREREN
LAUGSMESTER

TOMMY RAAGAARD HANSEN
Tlf. 36 17 71 28
Hvidovrevej 89A

Alt i møbelpolstring udføres

Haven

TRÆFÆLDNING/TOPBESKÆRING/
FLIESHUGNINGS/STUBFRÆSNING

Tidl. skovløber Peer L. S. Larsen

43 45 63 21
21 42 63 21

RING I DAG
MALEREN KOMMER I MORGEN

for uforbindende overslag 

Malerfirmaet KURT HANSEN A/S
Sydvestvej 65 • Glostrup

43 96 21 94

Malerfi rmaet
KURT HANSEN A/S
Alt malerarbejde udføres
--

Ring på telefon

43 96 21 94

GARANTI  PÅ  KVALITET

Sydvestvej 65 · 2600 Glostrup
Jørgen Hansen · Bil 20 43 90 03
Fax 43 45 38 30 · khas@khas.dk

Maler

Køb 

ANTIKHUSET
Køber spise stel

Musselmalet, Offenbach, 
Sommerfugl andre kan

også have interesse.

Figurer
Aluminia, Dahl Jensen, 

Kongelig og Bing & Grøndahl.

Sølv bestik / Korpus
Georg Jensen, Hans Hansen,

Evald Nielsen

Antikhuset Glostrup
Hovedvejen 120, 2600 Glostrup 

Telefon 43 43 25 35

Sundhed 

TandlægerFodterapi

Tandlæge Keld Overgaard
klinik Søren Andreassen
Hovedvejen 158
Kons. 8-19, Lør. 8-13
Tlf. 43 96 12 16 kl. 9-15
www.tandklinik.com

Tandlægerne
Park Allé 199
2605 Brøndby
Tandlæge
Kirsten Ehlers
Tlf. 43 96 01 39
Tandlæge
Per Norlin
Tlf. 43 45 11 30

Glostrup Tandplejecenter
v/ Tandlæge Jacob �ougaard
Hovedvejen 61
Tlf. 43 45 48 48

Klinik for 
Fodterapi  v/Elisabeth 
Ege Brandt

Ejbydalsvej 18,
2600 Glostrup 

TLF. 29 90 49 89
www.fodbutikken.dk

Hansens Tagdækning
Glostrup

 
• Alt i tagpap
• Villa/Garage

Tlf. 60 24 72 28

Tagdækning

:-)
Du kan se priser samt taste din annonce på

Deadline fredag kl. 11.00

UGENS MARKED
Det lokale marked
for private

Annoncer
dtp@folkebladet.dk

Annoncer
dtp@folkebladet.dk

Nybolig
Mariann Trolledahl Vallensbæk

Vallensbæk Stationstorv 57 ·· ·2665 Vallensbæk Str.
2665@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 43542122

VALLENSBÆK STRAND - Risingevej 51

Roligt beliggende for enden af blind vej finder du denne store familiebolig
med mange spændende detaljer. Villaen der er opført i landhus-arkitektur
har både godt lysindfald og hygge og varme. Sag: 213-2504

Bolig m² 218

Stue/vær 1/6

Grund 984

Opført 1980

Kontantpris: 4.475.000
Ejerudgift pr. md: 4.825
Udbetaling: 225.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 20.074/16.772

ISHØJ - Landlyst Vænge 90

Et særdeles flot og velholdt rækkehus på 112 kvm. Facaderne er blevet
istandsat, man har skiftet vinduer og hele huset er løbende vedligeholdt.

Sag: 215-2645

Bolig m² 112

Stue/vær 1/3

Grund 163

Opført 1972

Kontantpris: 2.195.000
Ejerudgift pr. md: 2.686
Udbetaling: 110.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 9.888/8.252

Nybolig har de mest tilfredse kunder i 2665 Vallensbæk Strand

Ønsker du også at få solgt
og ikke kun sætte til
salg?
Så er Nybolig Vallensbæk,
det rigtige valg!

VALLENSBÆK STRAND - Valløvej 17

Flot & moderne
ejendom direkte til

engen!

NYHED

Bliver I de nyere ejere af denne lækre kvalitetsvilla på 184 kvadratmeter, får
I også en skøn ugeneret grund, som går i ét med fredede grønne arealer med
græssende køer ved Store Vejleå. Udsigten over det fredede naturområde
kan både nydes gennem boligens store vinduespartier og ude fra baghaven
og ikke mindst fra den store fliseterrasse. Valløvej er en fredelig villavej på

strandsiden i Vallensbæk Strand - kun få hundrede meter fra de smukke ind-
søer, Vallensbæk Havn og Strandparken.

Sag: 213-2494

Bolig m² 184

Stue/vær 1/4

Grund 986

Opført 1996

Kontantpris: 6.100.000
Ejerudgift pr. md: 6.139
Udbetaling: 305.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 27.519/22.996

Bolig

Værelser søges!
Har du en villa hvor der er
2-3 værelser ledige, med
adgang til køkken og wc,
er jeg, mand på 60 år
interesseret.
Tlf. 61 78 12 14

Dødsboer

Jeg køber dødsboer og
restboer.
Har du teak/palisander/
arkitekttegnede møbler/
keramik/sølvtøj, så send
gerne billeder eller ring.
22223979 eller 40723444
Email: lhha@outlook.dk

Haveservice

FRISK ERFAREN
HAVEMAND udfører:

- Alt havearbejde
- Belægningsarbejde
- Fliserens
- Tag- og facaderens
- Algebehandling af tag

Ring for et uforpligtende
møde på:

Tlf.: 29927166

IT

Dygtig IT-mand tilbyder
hjælp til alle former for IT
og elektronik: computer,
printer, tablet, telefon, TV
m.m. i Glostrup og omegn.

Ring til Henrik og hør
nærmere:
tlf. 71 200 375.

IT-support på dit niveau

www.iSupportU.dk

Loppemarked

FURESØENS
LOPPEMARKED
HVER søndag kl.9-14 på
Rådhustorvet i Farum.
Se mere info på:
www.
furesoensloppemarked.dk

loppemarked Ophørs
udsalg. Vi lukker vores
kræmmerhal sidste dag
27/8 2017 alle kræmmere
sælger ud til billige priser,
vi har mange kræmmer
borde og reoler-cafe borde
M/ stole-nyt tøj-smykker-
porcelæn-møbler-retro
varer. kom og gør en god
handel på slotsherrensvej
107,02720 Vanløse åben
lør-søndag 9.30-16
facebook Vanløse
loppemarked og
kræmmerhal

LIONS
LOPPEMARKED
Glostrup Torv v/Centret
Hver lørdag fra 9 - 14.00
Underholdning:
29. juli kl. 11.00
Hugo's All Stars
Stadebestill./reservation
www.glostrup.lions.dk
Arr Lions Club Glostrup

KØBES: Beatles og
Gasolin små plader
(ikke LP) jeg giver mindst
100 kr pr stk for dem jeg
mangler.
Min hørelse er fin, men min
stemme kan ikke tale i
telefon
DERFOR skriv til: gasolin.
beatles @mail.com

Personlige

Vi er en klub som godt
kunne tænke sig at blive
nogle flere enlige M/K 60+,
til bowling,kortspil, billard,
dans, jazz, bio, gåture, ud i
det blå/ grønne, cafe/
byture, hygge og samvær
mm. Skr. henv. til avisens
adresse billet mrk. 60+

Mand 76-172/94 Røgfri
Ønsker K/Ærlig
Dansktalende
Dejlig Pige/Dame.
gåtur/god/middag
Hjemmehygge ring på
71751310  efter kl.17

Salg

4 stk. designerstole
sælges. (Med papir på).
Kontakt Hansen på
tlf. 26 46 87 72

Emil Friss-Hansen fra 
Brøndby Bordtennis 
Club har været på tur 
med landsholdet og 
� k bronze med hjem 
fra Holland

SPORT. Brøndby Bordtennis 
Club har for nylig haft Emil 
Friis-Hansen med på sin før-
ste tur med landsholdet for at 
deltage i turneringen 6-na-
tions. Her mødtes landshol-
dene fra Danmark, Norge, 
Sverige, England, Holland og 
Tyskland i en single- og hold-
turnering for både drenge og 
piger. Turneringen afholdes 
på skift i hvert af de delta-
gende lande og blev i år holdt 
i Holland.

Bronze
Ud over Emil bestod dren-
geholdet af Christian Hold, 
Anders Reutzer Sørensen og 
Oscar Hovmøller.

Danskerne startede 
nervøst ud og tabte de to 
første holdkampe med 4-6 
mod henholdsvis Sverige og 
Tyskland, hvor fl ere af sing-
lekampene blev tabt i femte 
og afgørende sæt. I tredje 
holdkamp mod værtsnatio-
nen Holland var der kom-
met bedre styr på nerverne, 
hvilket førte til en forløsende 
sejr på 7-3. Det stærke norske 
hold blev bagefter besejret 
med 6-4, selvom danskerne 
var bagud 3-4. Emil og Oscar 
vandt en single hver samt de-
res fælles double og vendte 
resultatet til en vigtig dansk 
sejr.

Den sidste holdkamp 
mod England endte i remis, 
5-5, hvilket betød at Dan-
marks drengehold endte på 
en tredjeplads efter England 
og Sverige.

Drengene fortjente dog 

mere ifølge coach Markus 
Mikkelsen, der mente at 
kampene mod både Sverige 
og Tyskland burde være gået 
danskernes vej.

I singleturneringen blev 
Emil nummer tre i sin ind-
ledende pulje efter at have 
tabt til Hollands andenmand 
med den mindst mulige mar-
gin i den afgørende kamp om 
at gå videre til cupkampene.

JEH

Bronze med 
landsholdet

Det danske drenge-
landshold blev nummer 

tre til 6-nations. Fra 
venstre: Emil, Anders, 

Christian og Oscar.
Foto: Markus Mikkelsen

Svanholms cricketta-
lent, 17-årige Jonas 
Henriksen, har alle-
rede lavet enestående 
præstationer og skal 
nu ud på nye eventyr 

SPORT. Selv om han ikke har 
det efter fremmede, hans far 
er den tidligere professionel-
le Søren Henriksen med 65 
landskampe, og nuværende 
formand for Svanholm, er 
det meget hurtigt, at Jonas 
har formået at spille sig ind 
i den absolutte seniorelite 
både i Danmark og på in-
ternationalt plan.

Jonas, som er 17 år, har 
fået sit store gennembrud i 
år, hvor han er blevet indrul-
leret i den danske A-lands-

holdstrup med stor succes.
I de fem kampe, han 

har spillet for det danske 
udviklings-landshold, har 
modstanderne været et af 
Europas bedste hold, nemlig 
Holland, det engelske pro-
fessionelle hold Essex, samt 
Guernsey.

- Det er alle hold, som lig-
ger over det Jonas kommer ud 
for i den danske elitedivision 
og på U19-landsholdet, der 
om en uge skal spille VM-
kvalifi kation mod Skotland, 
Irland og Jersey på Jersey, si-
ger Jørgen Jønsson fra Svan-
holm. 

Jonas Henriksen har i de 
omtalte fem internationale 
kampe scoret sammenlagt 
254 points med et så fornemt 
gennemsnit som 50,8, og 
blev i fl ere af kampene kåret 
som kampens bedste spiller.

Som nævnt gik VM-
kvalifi kationsturneringen 
for U19-landshold i gang på 
Jersey den 23. juli og slutter 
den 2. august. Meget hænger 
på Svanholms Jonas Henrik-
sens skuldre, hvis Danmark 
skal have succes ved dette 
mesterskab.

- At Jonas indeholder en 
speciel mental indstilling til 
sporten, beviser hans store 
klasse, når han er ude og spil-
le internationalt cricket. Her 
blomstrer han endnu mere, 
end når han spiller hjemme i 
den bedste danske række eli-
tedivisionen, der er allerede 
fl ere internationale klubber, 
der holder øje med Jonas, og 
hvem ved, der ligger måske 
en professionel karriere som 
hans far og venter, siger Jør-
gen Jønsson.

JEH

Crikettalent på stor opgave 
med ungdomslandsholdet

Jonas Henriksen var med for udviklingslandsholdet mod Guernsey.
Foto: Martin Gray

Annoncer
dtp@folkebladet.dk
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