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Alt i lækre kvalitetsoste, stort udvalg i pølser 
og pateer samt osteborde ud af huset.

PARKERING 10 METER FRA BUTIKKEN
OSTELADEN Taastrupvej 2, Karlslunde

Tlf. 21 73 76 06 – osteladen.dk

OST OST OST 
Åben: tirs.-fre. kl. 10-17 · Lør. kl. 10-15

ÅBEN Rosenmark

Gadstrup Rosenplanteskole
Tyrsegårdsvej 6, 4621 Gadstrup

Tlf. 46 19 08 25 - Mobilnr. 20 12 85 25 - www-gproser.dk

Hver dag, også weekender fra 21. juli - 15. oktober
Se 7.500 haveroser i blomst,
ca. 100 sorter med navneskilte.
Der kan bestilles roser indtil den 5/10-2021
Fodtøj efter vejret

NÅR BILEN SKAL SKROTTES 
Aflever din hele bil her og få 

kr. 2.300,- totalt i skrotpræmie.
Vi afmelder nummer plader 

gratis samme dag.  
Vi afhenter den for kr. 300,-

K.B.AUTOOPHUG 
Vandmestervej 40, Taastrup 

tlf. 43 99 70 89 www.kb-auto.dk
Miljøcertificeret ISO 14001

SOMMERFERIE 2021
LÆGERNE VED BRØNDBY STRAND 

OG VALLENSBÆK STRAND

Ursula Brøndum og Lise Dyhr 
tlf. 4373 1030 ......................  fra 26/7 til 13/8 incl.

Niels Otto Nielsen
tlf. 4373 9373  ........................ fra 9/8 til 27/8 incl.

Henrik S. Ravn  
tlf. 4373 1166  ...................... fra 21/6 til 16/7 incl.

Ege Schultz  
tlf. 4373 8383 + 4050 8383  ....fra 14/6 til 25/6 incl. 
................................................og fra 26/7 til 13/8 incl.

Tine Sonne-Holm  
tlf. 4354 2160  ........................ fra 2/8 til 27/8 incl.

Kim A. Thiessen  
tlf. 4373 1174  ........................ fra 5/7 til 30/7 incl.

Mette Heerfordt og Solveig Roug
tlf. 4373 1141  .......................... fra 5/7 til 23/7 incl.

Khalifa Musawi og Soulat 
tlf. 4373 1010  ........................ fra 19/7 til 6/8 incl.

Husk at bestille medicin hos egen læge

ISHØJ: Pladsen foran Ishøj Sta-
tion er ét af de mest befærdede 
steder i byen og et knudepunkt 
for borgere og udefrakommen-
de. Derfor er det vigtigt, at ste-
det viser sig fra sin bedste side 
og det har Ishøj Kommune sør-
get for, blandt andet ved afrens-
ning af en stor del af pladsens 
belægninger for tyggegummi 
og andet besværligt snavs.

Knudepunkter i Is-
høj rengjort
Nogle mener, at det tager fem 
år at nedbryde tyggegummi, 
andre siger 20-25 år, mens den 
britiske fødevarestyrelse går ud 
fra, at tyggegummi slet ikke er 
biologisk nedbrydeligt. Hvad 
end der er tilfældet, er tygge-
gummi en meget synlig plage 
i byrummet. Grimme sorte ud-
trådte klatter skæmmer pladser 
og fortov. De går ikke væk med 
hverken vand, sæbe, kost eller 
højtryk og de forsvinder ikke 
ved hjælp af vind og regn. Man 
kan dog gøre noget ved proble-
met og det har Ishøj Kommune 
gjort ved at hyre virksomheden 
GadeRens.dk. 

Områderne, der er blevet 
renset, er fliserne ved 7-Eleven 
umiddelbart foran indgangen 
til Ishøj Station. Det er busøen 
længere ude på pladsen og gra-
nitfliserne ved de handlende på 
torvet i syd. Et mindre område 
ved rådhuset er også renset for 
tyggegummi, olie fra fast food 
og andet af den mest genstri-
dige snavs. Det er alt sammen 
sket med en miljøvenlig dam-

prenser og det vil gentage sig 
både til næste år og næste år 
igen.

Klar til åbning 
Rensning af områderne sker 
til almindelig pleje af udea-
realerne ved Ishøj Station og 
rådhuset, men det er også et led 
i åbningen af den nye kunststi 
ARKENWALK, som forbinder 
stationen med museet ARKEN. 

- Det betyder meget for os 
som kommune, at vores gader 
og pladser fremstår rene, så vi 
arbejder målrettet med rengø-
ring og indsamling af affald. 
Især områderne omkring sta-
tionen har vi fokus på, fordi 
det ofte er her, at gæster ude-
fra får deres første indtryk af 
Ishøj, når de ankommer med 
tog eller bus. Vi vil også gerne 
have, at stationsforpladsen vi-

ser sig fra sin bedste side, når 
vi indvier vores nye kunststi, 
ARKENWALK, i august og 
formentlig får en masse nye 
gæster, siger driftsleder Me-
rete Ancher van Leeuwen fra 
Center for Park, Vej og Miljø i 
Ishøj Kommune.  

Den 2,2 km lange kunststi er 
blevet til i et samarbejde mel-
lem Ishøj Kommune, Realdania 
og ARKEN.

Kommunen dæmmer op for en 
plage i byrummet

Rensningen af området sker i tide til indvielse af Arkenwalk. PR-foto

FAKTA

GADERENS

Godt 1.500 kvm granit- og 
betonfliser er afrenset for 
tyggegummi, olie fra fast-
food og andet genstridigt 
snavs ved stationsforplad-
sen og under overdækket 
ved Rådhuspladsens 
indgang til Ishøj Bycen-
ter. Det er virksomheden 
GadeRens.dk ApS, som har 
udført fliserensen.

ISHØJ: Sengül Deniz (Ishøj 
Listen) og Merete Amdisen 
(Socialdemokratiet) var på 

besøg hos Ishøj Golfklub, der 
for fjerde år i træk har haft et 
golfforløb for personer med en 

kronisk sygdom.  
Vejret kunne ikke have været 

bedre, da det var sidste dag på 
dette års golfforløb for personer 
med en kronisk sygdom. 

Forløbet er resultatet af et 
samarbejde mellem Ishøj Golf-
klub, Diabetesforeningen, Hjer-
teforeningen Ishøj/Vallensbæk 
og Ishøj Kommune. Formålet 
er at introducere golf som en 
fysisk aktivitet, der gavner både 
det fysiske helbred og humøret. 

Ligesom de foregående år 
har forløbet været en succes. 
Holdet blev hurtigt fyldt, og 
forventningen er da også, at 
rigtig mange af deltagerne vil 
forsætte med at holde sig aktive 
ude på golfbanen. 

Nogle der også fik oplevet, 
hvad golfen kan bidrage med, 
var formand for Social og 
Sundhed, Merete Amdisen og 

formand for Kultur og Fritid, 
Sengül Deniz. De var begge 
mødt op for at høre mere om 
initiativet, og de erfaringer man 
har gjort sig. 

Men derudover fik de to po-
litikere også rykket ved deres 
opfattelse af golf.  

- Som mange andre har jeg 
nok set golf som lidt af en over-
klasse-sport. Den vildfarelse er 
jeg blevet hevet ud af i dag. For 
jeg kan se, at det er noget alle 
kan være med til, og som har 
rigtig mange gode ting at byde 
på. Man får gået en masse og 
hygget sig med hinanden, mens 
man er ude i det fri og lytter 

til fuglefløjt. Det er ikke forbe-
holdt nogen i vores samfund. 
Det er noget vi alle sammen 
kan være med på og få glæde 
af, fortæller Merete Amdisen. 

Det samme gør sig gældende 
for Sengül Deniz, der samtidig 
blev bekræftet i, hvor vigtig 
foreningslivet og dets mange 
frivillige er for samfundet: 

- Dette forløb er et godt ek-
sempel på det jeg som formand 
for Kultur og Fritid tit har sagt. 
Det at være en del af en idræts-
forening, det er ligesom at få en 
recept i hånden. Du bliver en 
del af et fællesskab, og du får 
det rigtig godt med din krop. 
Efter en lang dag var jeg faktisk 
lidt træt, da jeg kom, men bare 
det at selv at spille en 5-10 min. 
gjorde, at jeg fik energi igen.

De to politikere er ikke de 
eneste, der er blevet inspireret 
af initiativet i Ishøj Golfklub. 
De seneste to år har Dansk Golf 
Union og Diabetesforeningen 
med støtte fra Friluftsrådet 
arbejdet for at starte lignende 
forløb op i resten af landet. I år 
er der 45 golfklubber, der følger 
Ishøj Golfklubs gode eksempel. 

Udvalgsformænd besøgte golfforløb for kronikere 

Som noget nyt i år var der sørget for ekstra underholdning 
til deltagerne: nemlig en putte-konkurrence mellem de to 
politikere. Dysten var en sand gyser, der bølgede frem og 

tilbage, men til sidst kunne Sengül Deniz trække sig sejrrigt 
ud af opgøret. 


