
TaastrupLokalavisen
/taastrup

Til samtlige husstande

Få en hel gardinforretning hjem til Dem
Vi kommer med over 1.200 stk. prøver.
 Gardiner
 Markiser
 Persienner
 Foldegardiner
 Lamelgardiner

 Rullegardiner
 Plisségardiner
 Panelgardiner
 Gardinvask

Overalt på Sjælland: Tlf. 70 25 35 50

www.miga-gardiner.dk

Langt under halv pris 
Ariel Traditional Pulver
688 g.

Kvickly Taastrup
Taastrup Torv 18 v/ Taastrup Station

2630 Taastrup
Tlf. 43 30 01 79

Pr. stk. kun

10,-

Spar
1495

Nybolig Mads Østergaard | 4371 4422

TAASTRUP / HEDEHUSENE
Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE 
Anne Crone A/S
Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup
Tlf. 43 99 62 60
www.home.dk

Kontakt os for en 
gratis og uforpligtende 
salgsvurdering 
på Tlf. 43 99 62 60

Intet salg - Intet salær

Taastrup Torv 22 / 2630 Taastrup / ss@boligmaegleren.dk / Tlf. 43991030

Salget går helt forrygende!
Går du også i salgstanker?

- Så lad os vurdere din bolig!

R
IN

G
 43 99 10 30

BOLIGMÆGLEREN

Skiffard & Simonsen

Taastrup & HedehuseneTaastrup & Hedehusene
Taastrup Hovedgade 115
Tlf.: 43 99 48 11

Hovedgaden 502
Tlf.: 46 57 57 57

- ellers er det gratis*

*Gælder ikke udgifter til elinstallationsrapport, tilstandsrapport og energimærke

- ellers er det - ellers er det gratisgratis**

Boligen solgt på 
90 døgn

Vi servicerer og reparerer din bil 
Baldersbuen 23 ·  2640 Hedehusene

46 59 02 16 · www.trlak.dk 
Gratis lånebil i reparationstidenwww.moelbak.dk

Tlf. 5616 7000 • info@moelbak.dk

G
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153-taa

- et godt tilbud til dig

Mølbak
VVS & Gasteknik A/S

- et godt tilbud til dig

- et godt tilbud til dig

- et godt tilbud til digNy lækker bruser
Model TEMPESTA fra
2.895,-
incl. levering og montering

Hyggelige hytter. Til leg og sjov
HEDEHUSENE: 6. klasserne på Charlotteskolen holdt indvielse for en helt ny legeplads torsdag. De har selv været med til at 
tegne og bygge legepladsen med hyggehytterne, og lokale håndværkere har ydet et vigtigt bidrag. Nu er hytterne klar til leg. /58

HØJE-TAASTRUP: »Vi elsker Høje-Taastrup« er titlen på en kam-
pagne, som den lokale turistforening har sat i gang, og kam-
pagnen er meget synlig, for der hænger plakater, bannere og 
skilte rundt omkring i kommunen, som skal få hjerterne af 
kød og blod til at banke lidt mere for byen.

Turistforeningen vil gerne gøre opmærksom på, at byen er 
dejlig at bo i, at her er skøn natur, mulighed for oplevelser 
og et blomstrende fritids- og foreningsliv.

Selvom det er oplagt at tænke, at det er udenbys borgere, 
der har brug for at få alle de gode historier om Høje-Taastrup, 
så de kan komme hertil som turister, er det kun indenfor 
kommunegrænsen, at kampagnematerialet er hængt op.

Det skyldes, at turistforeningen har begrænsede ressourcer, 
og i høj grad består af frivillige kræfter. De mener dog, der 
er sund fornuft i at sende de positive budskaber om kom-
munen til de lokale borgere. Meningen er, at de skal fungere 
som ambassadører for byen, så der kommer flere 
turister hertil. /4

Hjerterne skal 
banke for Høje-
Taastrup

Foto: Kenn Thom
sen

Spil mod Gade /14
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  Bankede kæresten igen igen /5
  Samlede masser af skrald /12
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  Lungesyge træner /28
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HEDEHUSENE: Lejerbo Høje Taastrup er nu så langt med de 
syv nye familieboliger på Hovedgaden i Hedehusene, at det er 
tid til rejsegilde. Rejsegildet holdes fredag den 9. maj kl. 12 
på byggepladsen ved Hovedgaden 375.

Rejsegilde på familieboliger

Rutchebanen på 16 meter ville alle gerne prøve. 
Foto: Kenn Thomsen

Eleverne fra 6. klasse holdt selv talerne ved indvielsen. 
Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen

AF PERNILLE ROHDE
Pernille.Rohde@sn.dk

HEDEHUSENE: 6. klasserne på 
Charlotteskolen var værter, da 
legepladsen med hyggehytter-
ne torsdag blev indviet. Og det 
var med god grund nogle stolte 

elever, der bød velkommen. De 
kan tage en stor del af æren 
for at det nu er blevet endnu 
sjovere at være barn i Char-
lottekvarteret. 

Eleverne har sammen med 
lokale håndværkere designet 
og bygget legeplads og hytter. 

Det hele begyndte med en 
demokratisk afstemning på 
skolen, hvor man skulle 
beslutte, hvad der skulle byg-
ges.

Herefter er dansk, matema-
tik og sløjd-timer blevet brugt 
på at beskrive, tegne og ud-

regne, hvordan hytterne skulle 
bygges og placeres. 

Det er sket sammen med 
skolens lærere og lokale hånd-
værkere fra Jernkunsten, 
Træmanden, Verner Petersen 
& Søn samt TR Auto & Ska-
decenter.

Udover at hygge i hytter-
ne, kan man rutche på en 
16 meter lang rutchebane, 
så der er lagt op til mange 
timers leg på legepladsen, 
der ligger på Grønningen 
mellem Charlottekvarteret 
og skolen. Alle er velkomne til 

at lege på legepladsen.
Ved indvielsen spillede et 

band fra Klub 5’eren, og det 
fi k stemningen endnu mere 
i vejret.

Fuldt hus i hyggehytterne
LEG OG LÆRING. Der var fest og glæde i Charlottekvarteret, da hyggehytterne blev indviet torsdag.

HEDEHUSENE: Lørdag den 3. 
maj ruller de store udryk-
ningskøretøjer i katastrofe-
beredskabet ud hos Bered-
skabsstyrelsen Hedehusene, 
hvor der bydes på en masse 
aktiviteter med beredskab som 
omdrejningspunkt. Anlednin-
gen er, at det er Katastrofebe-
redskabets Dag 2014.

Gæsterne kan prøve at klip-
pe i en bil med hydraulisk 
værktøj, tjekke strålingsni-
veauer med avanceret måleud-
styr, lave en beredskabsplan 
for deres hjem, gå på efter-
søgning med redningshunde 
og at fi nde vej i røgdykker-
containeren. Og meget mere.

Katastrofeberedskabets ma-
teriel

Næsten alt katastrofebe-
redskabets materiel er repræ-
senteret. Fx det elektroniske 
søgeudstyr, der kan finde 
overlevende i sammenstyrtede 
bygninger, HazMat-beredska-
bet, der rykker ud ved udslip 
af farlige stoffer, behandlings-
pladser beregnet til tilskade-
komne, det landsdækkende 
SINE-radiosystem og termiske 
kameraer.

Ved alle publikumsinvol-
verende aktiviteter er der 
uddannet personale, og re-
levant sikkerhedsudstyr ud-

lånes. Arrangementet holdes 
lørdag den 3. maj kl. 11-15 
på adressen Hedelykken 10, 
2640 Hedehusene.

Til Katastrofeberedskabets 
Dag 2014 i Hedehusene del-
tager Beredskabsstyrelsen 
Hedehusene og Beredskabs-

forbundet.
Læs evt. mere på Bered-

skabsstyrelsen Hedehusenes 
Facebookprofi l: https://www.
facebook.com/beredskabssty-
relsenhedehusene eller Bered-
skabsstyrelsens hjemmeside, 
www.brs.dk.

Klip i en bil og mød 
en redningshund
KATASTROFEBEREDSSKABETS DAG. Beredskabs-
styrelsen holder åbent hus og lader gæsterne stifte 
bekendtskab med materiel og redningshunde.

Thomas Sonne Nielsen tegner afdøde-portrætter ved klarsyns-eventen. Arkivfoto

HEDEHUSENE: Medierne  Annet-
te Bobjerg Hansen og Thomas 
Sonne Nielsen inviterer igen 
til mega klarsyns-event i He-
dehuset.

Det foregår mandag den 
5. maj, og dørene åbner kl. 
18.30. Kl. 19.15 begynder 

klarsynet med medieskab, 
musik og kunst.

   De to medier vil forsøge 
at skabe kontakt til afdøde og 
tegne åndernes portrætter.

Der vil være 10 boder med 
udstillere, hvor du kan snuse 
og handle både inden klarsy-

net og i pausen til tonerne fra 
en stemnings-pianist. 

Der er plads til 250 delta-
gere, og billetter kan købes i 
forsalg til 100 kr. via www.
tsnielsen.com, eller i døren til 
150 kr.

Klarsynsevent med 
åndeportrætter

Beredskabsstyrelsen lukker dørene op for en verden, som 
de færreste kender til. Arkivfoto: Kenn Thomsen


