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Denne uges

ClubHerlev 
-lokal handel med rabat...

÷10%
på alle vaser

Kérastase Argan Olie
100,-

Normalpris 200,-

Pilgrim smykker

÷20%

Hunneberg glaspendel
 chrome eller gold

349,- 

Lækker efterårsbuket
200,-

Normalpris 250,-

Breil ure
÷10%

Skopuds
Normalpris 40,-

ClubHerlev pris 30,-

Frokostplatte 
medlemspris 
110,-

Rødvin Belnero Toscana 2012
Normalpris 199,-

2 fl . 350,-

Sneøl 
Lille fad 28,-

stor fad 50,- /fl aske  28,-

3 ps java kaff e
100,-

Normalpris pr. pose 40,-

10%
på Hårologi Shampoo

Gratis 
Bodyscanning og 

Måltidsbar

÷10%
på ADAX

÷40% 
på hele butikken

÷10%
på Julie Sandlau smykker

10 par sokker
1 par 30,-

Club pris 100,- 
Under halv pris

Bangs Torv Blomster 10 x 100 kr. 50 kr.

Blomsterfeen 10 x 150 kr. 75 kr.

Bruun Din Tøjmand 10 x 300 kr. 250 kr.

Cafe Dig & Mig 10 x 100 kr. 50 kr.

Caféen - Herløv Kro 10 x 100 kr. 100 kr.

Change 10 x 200 kr. 100 kr.

Coco Sko 10 x 200 kr. 100 kr.

Den Lille Butik 10 x 100 kr. 75 kr.

Farfars Grill & Pizza 10 x 50 kr. 50 kr.

Holmer Guld & Sølv 10 x 250 kr. 200 kr.

Krukkerne 10 x 200 kr. 200 kr.

Min Guldsmed 10 x 200 kr. 200 kr.

Posselt 10 x 200 kr. 100 kr.

Salon Fifi  10 x 200 kr. 200 kr.

Salon Z 10 x 200 kr. 100 kr.

Siesta 10 x 300 kr. 250 kr.

Skoringen 10 x 250 kr. 200 kr.

Sundhedsklubben
Næringsvejen 10 x 300 kr. 100 kr.

Søkvist El 10 x 200 kr. 250 kr.

Vindruen 10 x 200 kr. 100 kr.

Zebra Lædervarer 10 x 200 kr. 100 kr. 

 10 x rugbrød/ 1 gratis rugbrød
Michael H. grovbrød eller grovbrød

Når du har købt for det antal stempler der er oplyst, udløses din bonus 
som kan bruges til dit næste indkøb i samme butik. 
Du skal være medlem i den enkelte butik for at benytte dig af bonus-
point i butikken. 

Butik Stempler Bonus

Våbenstedvej 1

Herlev Bymidte Butikscenter

Herlev Torv 26

Bangs Torv

GULD · SØLV · URE
Herlev Torv 19 · 44 94 27 28

www.guldsmed-holmer.dk

HOLMER

Hjortespringvej 96

Herlev Bymidte Butikscenter

Herløv Kro · Herlev Torv 9-11

Herlev Hovedgade 107

Herlev Bymidte Butikscenter

Herlev Hovedgade 70 B

Herlev Bymidte Butikscenter

Våbenstedvej 1

Herlev Bymidte Butikscenter Herlev Torv 3B

Herlev Torv 19

 BLOMSTERfeen

÷20%
på Zöl smykker

Herlev Torv 5C

Possélt

÷20%
på alt

Herlev Torv 5

frisør
Kosmetolog

fi fi 

 SØKVIST 
EL-ANLÆG A/S
Aut. el-installatør

LE KLINT Gulvlampe model 368
Design: Flemming Agger

Klassisk og tidløs læselampe med 
sortlakeret stel og håndfoldet lampe-

skærm. Vejledende pris kr. 4.595,-

SØKVIST EL-ANLÆG A/S
Aut. el-installatør

Ålekistevej 36 · 38 74 20 26
Gode parkeringsforhold

Den Lille Butik
Brugskunst & gaveartikler

Pris fra kr. 498,-  i sølv
Den viste ring er hvidguld m.pink diamant.

Forårs nyheder hos Min Guldsmed.

Pris fra Kr. 900,-
------------

                                  Vores guldsmed har som hyldest
                                 til den evigt arbejdsomme honningbi 
                                 designet et helt særligt smykke.
                                 som er en af grundstenene i økosystemet 
                                 og danner basis for al liv på jorden.

Herlev Hovedgade 113

Perronen, Herlev S-station

Salon Z

3 pizzaer
ClubHerlev medlemmer

150,-

Bangs Torv

Herlev Rugbrød

25,-

Bangs Torv

÷15%
på alle okidéer

Bangs Torv

Bangs Torv 
Blomster

Medlems-tilbud!
Gælder fra tirsdag den 8. november til og med mandag den 14. november 2016.

I disse butikker kan du også samle bonus på dit køb.
For at få bonus skal du visse steder handle for et minimumsbeløb. Visse butikker har en max grænse på bonusstempler 

pr. indkøb og forbehold for andre rabatordninger, for mere information se opslag i de enkelte butikker.

Bliv medlem og få rabat, se mere på www.clubherlev.dk

BRUUN
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Klogere på Herlev-borgerne
Borgerundersøgelse

Hvad synes borgerne om at 
bo i Herlev? Det vil Herlev 
Kommune gerne vide i en ny 
undersøgelse, hvor alle Her-
lev-borgere over 18 år, det vil 
sige cirka 22.000, via et elek-
tronisk spørgeskema bliver 
bedt om at svare på en række 
spørgsmål. Blandt andet i for-
hold til kvaliteten af de grønne 
områder, kulturinstitutioner, 
idrætsfaciliteter og servicen i 
det hele taget. 

»Det er interessant i for-
bindelse med udviklingen af  
Herlev, at vi løbende måler 
på, hvad synes borgerne er 

vigtigt, og hvordan synes de, 
det går«, forklarer borgmester 
Thomas Gyldal Petersen (A), 
der sammen med kommu-
nalbestyrelsen vil tættere på 
borgerne.

Han tilføjer, at undersø-
gelsen også skal ses som en 
naturlig forlængelse af det 
visionspapir ’Sammen skaber 
vi et stærkere Herlev’, som 
kommunalbestyrelsen har 
vedtaget, samt kommune-
planstrategien, som angiver,  
hvilken retning Herlev skal 
bevæge sig imod.

Flere undersøgelser
Det er en omfattende sag, og 
borgerundersøgelsen er da 
også den første af sin art i 
kommunen.

Udover de nævnte er en 
anden grund til, at den først 
kommer nu, teknologien, som 
via NemID gør det muligt at 
nå så mange borgere på en 
gang.

Ifølge borgmesteren gør 
den det også muligt at mål-
rette spørgsmålene.

Det vil sige, at hvis man 
for eksempel har børn, der 
går i dagtilbud, så får man 
opfølgende spørgsmål på det 
område. Og så fremdeles.

»Vi har et håb om, at op 
imod 20 procent vil svare«, 

siger en optimistisk Thomas 
Gyldal Petersen, der på de 
første tre dage allerede har 
modtaget svar fra 10 procent 
af modtagerne.

Og hvis det skulle knibe 
med at komme helt i mål, kan 
han lokke med, at der blandt 
deltagerne trækkes lod om 
tre iPads.

Der er frist 30. november, 
hvorefter svarene analyseres 
og fremlægges for kommu-
nalbestyrelsen i januar.

Derefter er det planen, at 
kommunen i løbet af de føl-
gende år vil gentage og følge 
op med lignende undersøgel-
ser.

FAKTA OM

Borgerundersøgelse

Den første i Herlev. Udsendt 
til over 22.000 borgere over 
18 år.

Håber på en besvarelsespro-
cent på 20.

Frist 30. november.

FAKTA

Hvem, hvad, hvor. Med en ud af flere omfatten-
de spørgeskemaundersøgelser vil kommunen 
komme tættere på borgerne.

 Af Kenneth Kjæp Larsen jøn/Foto: Henrik Lüthcke

KAREN ELLEMANN VAR I FRIVILLIGCENTRET. Herlev tog desværre imod i regn ved minister-
besøg nummer to på bare en uge. Fredag var social-og indenrigsminister Karen Ellemann 
(Venstre) i Frivilligcenter Herlev. Her besøgte hun projekt Unik, som er et såkaldt efterværn 
og netværksgrupper for tidligere og nuværende anbragte unge. Ministeren skulle høre om 
projektets resultater. Her sammen med bl.a. centerleder Tina Andersen Messaoudi. 

MINISTER VAR PÅ BESØG

68.000 plus det løse
Flygtningeindsamling: 

Resultat. Nye beta-
lingsformer kunne 
mærkes ved indsamlin-
gen i søndags. 

På en grå søndag og i en trist 
weekend i Herlev var der stor 
vilje til at smide penge i bøs-
sen, da Dansk Flygtnings-
hjælpe afholdt landsindsam-
ling.  Det gav nemlig 68.000 
kontante kroner i bøsserne. 

»Men der kom også lidt i 
Euro, og så var der mange, 
som betalte med Mobilepay. 

Det gav cirka 3.000«, oplyser 
Finn Conrad, som er næstfor-
mand i den lokale koordine-
ring af indsamlingen. 

Særlige bemærkelsesvær-
dige beløb ved søndagens 
indsamling var Ole Tophøj, 
som indsamlede 2.400 kroner. 
Nogle drenge fra Det Flyven-
de Korps nåede også op på  
2.500 kroner.  

Landsresultatet fra Dansk 
Flygtningehjælps indsamling 
var på 18 millioner kroner. 

 Af Jørgen Nielsen

Klar til indvielse
CreaLab bliver til virkelighed

Hvordan udfolder man sig 
kreativt på skolen og i friti-
den? Eller måske spurgt mere 
direkte: Hvordan udfylder 
man det store rum under 
Biblioteket Kilden på Kilde-
gårdskolen Vest, der i princip-
pet har stået tomt siden ind-
vielsen af biblioteket i maj, 
og som tidligere var skolens 
dramakælder i øvrigt. 

Svarene blæser ikke i vin-
den, som den Nobel-vinden-
de men ’forsvunde’ Bo Dylan 
engang sang, de bliver rent 
faktisk til en konkret virke-
lighed og bygges fra 7. til 11. 
november. 

Et lydstudie, et ...
Det er 63 elever fra syvende 
og niende klasse og fra Herlev 
Ballerup Produktionsskole, 
som har stået for projektet 
i samarbejde med kunst-

nerkollektivet Copenhagen 
Game Collective og designere 
og arkitekter fra tegnestuen 
Rosan Bosch Studio. 

Det bliver blandt andet et 
lydstudie, et gaming lab og et  
green room til videoproduk-
tion, som Creatowns CreaLab 
kommer til at indeholde.

»Vores kerneopgave som 
bibliotek er at skabe lyst til 
læring. Og den lyst hjælpes 
på vej af de fysiske rammer, 
som vi befinder os i«, siger 
bibliotekschef Linda Klingen-
berg. 

Hun betoner, at der i Crea-
Lab skabes muligheder for at 
involvere sig i blandt andet 
skabende aktiviteter. 

Fredag den 11. november 
klokken 14 til 16 bliver Crea-
Lab indviet. Blandt andet 
kommer borgmester Thomas 
Gyldal Petersen og holder 
tale. 

...at skabe
lyst til læring..

Vision.  Hvordan skal 
læringsrummet og 
mødestedet for unge 
se ud. Det ved vi faktisk 
fredag den 11. novem-
ber klokken 14. 

 Af Jørgen Nielsen

kjæp/Foto: Henrik Lüthcke

NATIONAL LUNGE- OG DIABETESDAG. 14. november er det 
Diabetesdag og 16. november er det National Lungedag. Der-
for inviterer en hel masse garvede ansatte fra  kommunen 
traditionen tro borgerne til at komme og få et servicetjek. 
Denne gang i bymidtecentret i Intersports outlet butik over 
for Føtex. Der vi også være en bod med information om god 
tandhygiejne. Håbet er, at der kommer mange, men helst 
både mænd og kvinder i aldersgruppen 30 til 55 år, da de ofte 
ikke tænker sig i risikogrupperne, men er det. 

FOKUS PÅ LUNGESYGDOMME OG DIABETES


