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Kæmpe   Buffet 

I alt
Pr. kuvert

6 KØD & 6 TILBEHØR
Provence stegt svinemørbrad   
Glaseret skinke med honning, sennep 
og rosmarin
Vitello Tonnato kold kalv med tunsauce   
Hvidløgsstegt kylling med timian   
Oksefrikadeller, 2 stk rustikke   
Kalkunbryst, mar. i appelsin og hvidløg  

med rosmarinpesto   
Klassisk kold kartoffelsalat   
Pasta med basilikumpesto, rødløg og tomat
Salatbar Iceberg, tomat, agurk, ærter, 
majs, gulerod og spirer  
Olivenmix sorte og grønne
Spicy coleslaw, hvidkål, gulerod

 Sommer

I samarbejde med  
udlodder Sommerland Sjælland 4 x 4 entrebilletter.
Det eneste I skal gøre er, at sende 
en mail med navn og adresse til:

konkurrence@minby.dk 
senest fredag den 20. juni 
inden kl. 14.00. 
Vinderne får direkte besked.

Få skuldrene helt ned i Sommerland Sjælland
Skal sommerturen være i børnehøjde, er Sommerland 
Sjælland i Odsherred et godt valg for børnefamilien 
med børn op til ca. 12 år. Og ikke mindst en oplagt 
udfl ugt for bedsteforældre med børnebørnene. 

Barndommens land
Nyd at I her kan gå i barndom sammen, når mere end 
60 aktiviteter pirrer sanser, motorik, og krop til fysiske 
udfoldelser. Tag praktisk fodtøj med, så I i fællesskab 
kan prøve grænser af på klatrebane, junglesti og små 
og store legepladser.

Familieparken inviterer til minivilde aktiviteter for 
familiens yngste i MiniLegeland. Westernby, Amazonas 
jungle og Racerland byder på stemningsfulde univers-
er i naturlige omgivelser, hvor alle kan være med. 

Picnic eller lokale lækkerier?
De store grønne områder indbyder til en hyggelig 
picnic på tæppet, eller I kan købe mad i westernbistro 
og mexicansk inspireret pizzeria. Snyd ikke jer selv for 
en lokal madoplevelse i madteltet Smagen af Sommer, 
der byder på tapas, tærter og hjemmebagt brød i juli 
måned.

Den store familievenlige park ligger kun 1 time fra 
København via den nye Rute 21 til Odsherred.
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Bellahøjvej 145

Stor og meget velindrettet 1 1/2 plans villa med kælder samt 2 store ejendomme med ialt 7 garager på ialt 123 m2. Huset er meget velholdt med 

b.a. nypudset facader, udskiftet tegltag og vinduer. Endvidere en meget tør og brugbar kælder. Stueplan: Entre med adgang til gæstetoilet, stor 

opholdsstue (oprindelig 2) med videre udgang til tilbygning, som fungerer som stue/spisestue. Videre fra entre er der adgang til stort spisekøk-

ken med alt i hårde hvidevarer med åbning mod opholdsstue og spisestue. Stuerne har ingen vinduer mod Bellahøjvej og via spisestue er der 

udgang til vestvendt terrasse med adgang til baggården. 1. sal: Repos med adgang til værelse med skab, meget stort værelse med stor skabsvæg, 

badeværelse med toilet og bruseniche samt værelse. Kælder: Via baggården er der trappenedgang til kælder med stort og meget anvendeligt 

disponibelt rum, vaskerum samt toilet. Via separat nedgang er der adgang til vaskerum med fj ernvarmeanlæg.

Boligareal........................ 164 m2

Grund Areal..................... 665 m2

Byggeår............................... 1930

Antal rum................................  5

Kontantpris.................. 4.498.000 

Udbetaling...................... 225.000 

 Brutto/Netto........  25.859 / 23.364  

Energimærke............................ D

SOLGTNyhedNy pris

Sundby
tlf. 32 84 04 44

mail: sundby@home.dk

Vanløse
tlf. 38 71 33 00

mail: vanløse@home.dk

Søndervigvej 64

Skønt beliggende i eftertragtet og børnevenligt villakvarter, med få minutters gang til S-tog på Islev og Jyllingevej station er København Centrum 

ikke langt væk. Kvarteret er kendetegnet ved de grønne arealer i Krogebjergparken samt den korte afstand til Damhussøens skønne rekreative 

arealer. Fra ejendommen er endvidere kort afstand til gode indkøbsmuligheder samt Vanløse centrum. Charmerende murstensejendom opført 

i 1924 på solrig grund som byder på stor træterrasse, herunder overdækket terrasse til at nyde de gode sommerdage/aftener. Rummelig entre. 

Hyggeligt køkken/alrum i lyse elementer med god skabsplads i åben forbindelse med dagligstuen, spiseplads samt brændeovn. Godt stort 

badeværelse med badekar og vaskemaskine. Ydermere en god tilbygning fra 2007 med indlagt gulvvarme samt en hyggelig hems. Fra værelset 

er der direkte udgang til solrig terrasse, hvorfra der adgang til haven. 1. salen er med stor repos, endvidere et rummeligt soveværelse. 

Boligareal......................... 127 m2

Grund Areal....................  477 m2

Byggeår............................... 1924

Antal rum................................  5

Kontantpris.................. 2.998.000 

Udbetaling..................... 150.000 

Brutto/Netto........ 18.000 / 16.158 

Energimærke............................ E

Ny pris

Vanløse
tlf. 38 71 33 00

mail: vanløse@home.dk

Noget for læseheste  
- og andre sjæle
BØGER: Så er det snart som-
merferie med tid til hygge og 
læsning i solen. Henover som-
meren kan skolebørn komme 
op på biblioteket på Kultursta-
tionen og få et ferielæsnings-
skema, hvor der er plads til at 
skrive fire bøger på og udfyl-
de en smiley som vurdering af  
bøgerne. 

Børnene vælger selv hvilke 
fire bøger de vil læse og biblio-
teket hjælper naturligvis gerne 
dem og deres forældre med at 
finde gode sommerbøger.

Skemaet udleveres fra 20. 
juni og skal afleveres senest 
d. 8. august. Det bliver afslø-
ret hvem de tre heldige vinde-
re er, lørdag  9. august kl. 12 
ved et afslutningsarrangement 
for Forfatterspirernes Forfat-
terværksted. Vinderne bliver 
også kontaktet direkte, hvis de 
ikke er der på dagen.

Skemaet til ferielæsningen 
kan hentes på Kulturstationen 
Vanløse, Biblioteket fra 20. juni.                                                                                 
 jadi

R&M-EL jubilæum 
med pomp og pragt
JUBILÆUM:  Da R&M-EL sidste 
onsdag slog dørene op til 95 års 
jubilæumsfest, var det blandt 
andet med tale fra overborgme-
ster Frank Jensen, samt med 
spændende oplæg om fremti-
dens nyeste teknologi og ener-
gimæssige udfordringer.

Administrerende direktør 
Stig Elmvang bød velkom-
men til de små 100 fremmød-
te gæster, og i sin tale lagde 
han blandt andet vægt på det 
gode fundament, R&M El har 
fået opbygget gennem årene, 
samt vigtigheden i at uddanne 
dygtige medarbejdere, der kan 
føre virksomhedens grønne vi-
sioner ud i livet.

»Vores helt store fokusområ-
der er rådgivning og energiop-
timering. For det første fordi, vi 
er gode til det, og for det andet 
fordi, det er noget af det, der er 
behov for og efterspørgsel på. 
Derfor er vores medarbejdere 
også rigtig vigtige. Vi prøver at 
inddrage vores lærlinge mere 
og mere, så vi hele tiden kan 
fortsætte udviklingen,« sagde 
Stig Elmvang i sin tale.

Netop det store fokus på lær-
lingepladser var noget, over-
borgmester Frank Jensen kun-
ne tale med om. Siden 2010 har 
R&M El øget antallet af  lær-
linge med hele 40 %, og det er 
en af  grundene til, at Frank 
Jensen betragter virksomhe-
den som et forbillede for god og 

innovativ virksomhedskultur i 
København, og han ser gerne, 
at flere følger i deres CO2-ven-
lige fodspor:

»R&M-El’s fokus på innova-
tive, grønne løsninger passer 
godt ind i Københavns profil, 
og vores green tech cluster, 
som R&M El er en del af, er 
enormt vigtig for Københavns 
evne til at sælge grønne løs-
ninger til andre storbyer og 
tiltrække internationale virk-
somheder til byen. Det er den 
måde, vi skaber vækst og jobs 
på. Samtidig er jeg rigtig glad 
for, at R&M El har så stort 
et fokus på lærlinge. Hvis vi 
skal uddanne fremtidens kloge 
hænder, er det helt afgørende, 
at vi har et stærkt samarbej-
de mellem erhvervslivet og er-
hvervsuddannelserne, »sagde 
Frank Jensen.

Efter overborgmesterens ta-
le var der dækket op med bå-
de vådt og tørt, inden Dietmar 
Thomas fra Phillips holdt op-
læg om OLED (organisk LED 
belysning), og professor Svend 
Svendsen talte om de skærpe-
de energibestemmelser, der ud-
fordrer fremtidens byggeri.  

R&M-EL samarbejder med 
Københavns Kommune om 
nye metoder og teknologier til 
at kunne nå kommunens ambi-
tiøse målsætning om, at Køben-
havn skal være CO2-neutral i 
2025.                                  jadi 

Administrerende direktør i R&M El  Stig Elmvang får sig 
en snak med tidligere miljøminister Jens Kampmann 
og overborgmester Frank Jensen. Privatfoto

Hvem har set 
oldes cykel?
STJÅLET: »Det er simplethen for 
dårligt at nogle folk ikke kan 
kende forskel på dit og mit,« 
siger Anni Ravn. Hendes mors 
cykel blev stjålet 10. juni. 

»Olde havde stillet sin cykel  
- en hvid bedstemor-cykel med  
sort kurv ved blomsterhandle-
ren på Vanløse Station tirsdag 
10. juni  kl. 8.30 for at tage to-
get videre.« 

Da hun  kommer retur cir-
ka tre  timer senere, er den 
bare væk. 

»Så surt for hende for hun 
går ikke så godt, så den cykel 
er til stor hjælp i hverdagen,« 
fortæller Anni Ravn. 

»Så kære Vanløse borger, 
hvis du ser en hvid damecy-
kel af mærket Rocky Bellevue 
med sort cykelkurv på styret, 
stå eller ligge henslængt et sted 
så kontakt mig  på tlf  5632 6346

 
                                 jadi 
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