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C-Muld
Muldjord

Højbedsmuld
Rosenmuld
Topdressing

Spagnum
Bark- og træflis

Sten og grus
Granitskærver

NU OGSÅ I BIGBAGS!
BEREGN SELV PRIS
PÅ WWW.L-N-G.DK

Du kan også afhente  
selv hos

LYNGE  
NATURGØDNING
Slangerupvej 16, Lynge

48 18 73 50
Åben hverdage kl. 7-16
Åben lørdage kl. 9-13

www.l-n-g.dk

EFTERÅR ER PLANTETID

SHOPAMOK
 KIG IND OG GØR ET GODT KØB 

- NYE VARER HVER DAG

Fo
rb

eh
ol

d 
fo

r 
fe

jl 
i p

ri
se

r 
og

 u
ds

ol
gt

e 
va

re
r.

HERLEV TORV 2 · HERLEV BYMIDTE · 2730 HERLEV

MÆRKEVARER TIL HALV PRIS

METER RUNNING SUIT, 
WOMEN & MEN

Funktionelt løbesæt 
med refl ekser.

Før 600,-

METER RUNNING SUIT, 
WOMEN & MEN

Funktionelt løbesæt 
med refl ekser.

BASIC SHOES, MEN
Let sko til både 

fritid og træning.
Før 700,-

LINUS WIND-
BREAKER, 

MEN
Lækker vindtæt 

og strikket 
sweater.

Før 1.000,-

CRANBROOK 
JACKET, 
JUNIOR

Lækker varm 
børnejakke.

Før 1.100,-

HERO TEE, 
JUNIOR

Findes i fl ere 
farver.

Før 150,-

PIXEL/HORIZON, 
WOMEN & MEN

Lækker 
dunjakke i høj 

kvalitet.
Før 1600,-

3-PAK 
TENNISSOKKER/

ANKELSOKKER
Klassiske sokker i 
behagelig kvalitet.

Før 50,-

800,-ALTID
HALV PRIS =75,-ALTID

HALV PRIS =

500,-ALTID
HALV PRIS =

550,-ALTID
HALV PRIS = 350,-ALTID

HALV PRIS =

25,-ALTID
HALV PRIS =

300,-ALTID
HALV PRIS =

RØDE KORS BUTIK, Herlev 
Herlev Hovedgade 125

Kontakt Stig Bergmann 2254 5456
e-mail butik.herlev@rodekors.dk

Danmarks måske flotteste genbrugsbutik

Bliv medejer i Herlev’s mest  
bæredygtige tøjbutik

Du kommer til at arbejde med historiens mest  
bæredygtige tøjmærke: Genbrugstøj

• Du får indflydelse på dit job
• Du får de mest fleksible arbejdstider. 
• Du kan gå i dit eget tøj. 
•  Du får en konkurrencedygtig løn der går 

ubeskåret til socialt arbejde og nødhjælp.

KVALIFIKATIONER 
• Du skal have et godt humør. 
•  Du skal have lyst til at være en del af et 

positivt fælleskab.
•  Du skal have lyst til gøre en forskel for 

andre mennesker.

Mange har brug for hjælp, så vi har brug for alle de hænder, vi kan få.

Borgere skal deltage i 
hospitalets udvikling

Indflydelse på din sundhed

Fremover er der ikke kun 
fagfolk ansat på Herlev 
Hospital, der står for at for-
bedre patientforløb, udvikle 
behandlingsmetoder og ind-
rette hospitaler. 

Et nyt initiativ inviterer nu 
også ’almindelige borgere’, 
i det her tilfælde patienter 
og pårørende, til at deltage i 
arbejdet.

Nærmere betegnet får 
man mulighed for at sidde 
med ved bordet i ét af de tre 

mødefora: Kvalitetsrådet, 
Kostkomitéen og Netværk for 
koordinerende patientsikker-
hedskoordinatorer.

Krav om tilknytning
Der er brug for to patient-
repræsentanter og én pårø-
renderepræsentant i hvert 
mødeforum, hvor man altså 
kan få indflydelse på hospi-
talets fremtidige arbejde og 
udvikling.

Som udgangspunkt holdes 

der fire til seks møder hvert 
år, og et medlemskab kræver 
en ansøgning.

Dog skal man være 
opmærksom på, at der er krav 
om, at man skal have været 
i kontakt med sygehusvæs-
net i Region Hovedstaden 
inden for de sidste to år, som 
patient eller pårørende. Frist 
for at melde sig er 19. septem-
ber klokken 12. Læs mere på 
www.herlevhospital.dk

 Af Kenneth Kjæp Larsen

Invitation. Patienter og pårørende inviteres med 
i tre arbejdsgrupper på Herlev Hospital, som 
blandt andet omfatter patientsikkerhed og kost.

29-årig sigtet 
for narkokørsel
NARKO. Lørdag 10. septem-
ber klokken 01.07 standsede 
Københavns Vestegns Politi en 
personbil på Klausdalsbrovej i 
Herlev. Efter en narkotest viste 
det sig, at føreren, en 29-årig 
mand, var påvirket af eufori-
serende stoffer, hvorfor han 
blev sigtet og anholdt for at 
køre bil. Straffen for narkokør-
sel første gang er en bøde, der 
beregnes ud fra årsindtægten 
oplyser Københavns Vestegns 
Politi.                                   
kjæp

Går også til socialt
udsatte i Danmark

Røde Kors før landsindsamling:

Budskab. Landsind-
samling har både inter-
nationalt og nationalt 
sigte. 

Søndag den 2. oktober må 
man godt ud med raslebøs-
serne igen. Ligesom der også 
godt må puttes penge i bøs-
serne. 

Det er nemlig dagen for 
den årlige landsindsamling 
for Røde Kors, som opfordrer 
indsamlerne til at bruge cirka 
tre timer af søndagens fritid. 

’Herlev mod katastrofer - 
Herlev støtter socialt udsatte 

i Danmark’ er overskriften for 
indsamlingen 

»Det er nemlig vigtigt at 
understrege, at vi også gør 
noget for mennesker, der har 
behov for støtte her i Dan-
mark. Det er ikke bare det 
internationale, det vejer gan-
ske vist tungt, men vi støtter 
også hjemme«, siger Gunnar 
Boye Nielsen, næstformand i 
Røde Kors i Herlev. 

Man melder sig som ind-
samler på organisationens 
hjemmeside eller ved at ringe 
til 7010 0000.  

 Af Jørgen Nielsen

Søger vidner til
voldeligt overfald
Efterlysning.  Politiet 
beder om henvendel-
ser i forbindelse med 
vold mod kvinde. 

Københavns Vestegns Politi  
har beder nu offentligheden 
om at henvende sig i forbin-
delse med et usædvanligt 
groft overfald på en 51-årig 
kvinde, som fandt sted i tun-
nelen under Herlev Hoved-
gade fredag den 2. september.

Der er nemlig stadig ikke 
kommet nye spor i sagen. 

Som omtalt også i sidste 
avis, var det omkring klokken 
22, at kvinden var på vej hjem 
fra centrum af Herlev, hvor 
der blev afholdt både Herlev 
By Night og Herlev Festuge. 

Hun passerede en større 
gruppe unge mennesker, 

der stod i tunnelen. Grup-
pen bestod af omkring 15 til 
20 personer, både piger og 
drenge, der var i alderen 13 til 
17 år.

Genstand i hovedet
Da kvinden havde passeret 
dem, blev hun opmærksom 
på, at flere personer nærme-
de sig bagfra. Hun blev ramt 
af en genstand i hovedet, 
faldt og kom til skade. Sådan 
lyder forklaringen fra Køben-
havns Vestegns Politi. 

Der var mange mennesker 
i byen den aften. Har man set 
noget, skal man ringe til poli-
tikommissær Ulrik Hove på 
72 58 75 24. Det skal man gøre 
i dagtimer og på hverdage.  
Man kan også ringe til politiet 
døgnet rundt på 43 86 14 48. 

 Af Jørgen Nielsen

Vi vil gerne vide 
alt, hvad der sker 
i byen...
- Derfor hører vi meget 
gerne fra dig. Ring på 
telefon 44 94 10 10 eller 
send en mail til redak-
tion@herlevbladet.dk, 
hvis du står for et åbent 
arrangement eller har et 
tip til en god historie, der 
har almen interesse.

Creatown i gang på
Biblioteket Kilden

Nede i kælderen: 

»Giv jer selv et klap på skul-
deren«. 

Opfordringen kom fra pro-
jektleder Mia Nadia Lippert 
og var rettet til de 55 unge fra 
Kildegårdskolen Vest og Bal-
lerup Herlev Produktionssko-
le, som under Camp 1 havde 
brugt ugens arbejsdage på at 
komme med forslag til ind-
retningen af det nyistandsat-
te kælderlokale under Biblio-
teket Kilden. Kælderlokalet, 
som oprindelig var det gamle 
dramarum, skal være en del 
af det kombinerede skole- og  
folkebiblioteks område. 

Skal kunne to ting
Det hvidmalede kælderlokale 
med særlige trappetrin og et 
kig til førstesalen via monte-

ret glas, skal kunne to ting. 
Det skal bruges som under-
visningslokale på Kildegård-
skolen Vest. Og det skal bru-
ges i fritiden i forbindelse 
med bibliotekets Crealab, 
hvor der er rum til, at de unge 
selv skal skabe aktiviteter. 

Idéer til Creatown
Både deltagende unge og ’de 
voksne’ havde formentlig en 
arbejdsom uge. Til at hjælpe 
med at indrette kælderen 
var en arkitektstue koblet på, 
nemlig Rosan Bosch Studio. I 
den forbindelse var det nog-
le gange nødvendigt at tale  
engelsk.

»En af mine kolleger kom-
mer fra Australien, hun taler 
kun engelsk, bemærkede 

Rosan Bosch til den udsendte.
Også to spildesignere fra 

Copenhagen Game Collective 
skal understøtte processen. 

Bygge på næste camp
Fredag kunne man se en 
udstilling med alle idéerne 
til Creatown. Det er stadig 
muligt at byde ind med idéer, 
men når vi kommer frem til 
uge 45 i starten af november,  
handler det om at bygge nog-
le af de ting, som skal udgøre 
Creatown i fremtiden. Og det 
vender vi tilbage til.  

MASSER AF IDEER. Forslagene til Creatown kom på ’bordet’ i sidste uge. Den egentlige ar-
bejdsproces i kælderen under Biblioteket Kilden fortsætter så i starten af november, hvor det 
handler om at bygge nogle af idéerne. Eller rettere gør dem til virkelighed.  Foto: H. Lüthcke.  Af Jørgen Nielsen

CrEatowN

’De unges rum’

Et sted for alle mellem 14 
og 24 år. I kælderen under 
Biblioteket Kilden kan de 
komme og udfolde sig krea-
tivt og fagligt på forskellige 
måder. 

Få ting til at ske.

Crealab hver tirsdag, hvor 
der er rum til, at de unge selv 
skaber aktiviteter. 

Generelt designet og udvik-
let af tre teams, interaktion, 
design og media. 

FAKtA

Proces. Camp 1 blev afsluttet i fredags med 
masser af idéer til indretning af Creatown, ’unge-
rummet’ under Biblioteket Kilden. 

jøn/Foto: Henrik Lüthcke

LIu BIwEI vAR på GAMMELGAARD. Fint besøg, men så sandelig også flot dansk sommer-
vejr og et kulturcenter på stikkerne i anledning af et større kinesisk fremstød og en udstil-
ling med   samtidskunstneren tong wang, der åbner på lørdag. torsdag var Liu Biwei, Kinas 
ambassadør i København, forbi Herlev og hilste på mange lokale børn, som havde været til 
workshop på kulturcentret. 

KINAS AMBASSADøR på BESøG


