
Butikker i Vangede
Det glæder mig, at vi har fået en
“ny” butik i Vangede, da det vi-
ser, at der stadig er nogen, der
tror på mulighederne og har
mod på at gå mod den megen
snak om krise. Selvfølgelig er
der krise, men det hjælper jo ik-
ke, hvis ikke der er nogen, der
tør at gå foran og vise, at der sta-
dig er muligheder. Og i Vange-
de er der stadig muligheder; for
det første er der stadig lukkede
butikslokaler, og for det andet
er der ubrugte butikslokaler,
som “bare” venter på, at der
kommer mere gang i butikslivet
til glæde for alle i Vangede.

Den nye butik er endnu et
spisested, utroligt at der kan væ-
re så mange på Vangede Byga-
de, Villabyernes Grill, Vangede
Pizza og Grill, Pølsevognen, La
Vie, PizzaMed (La Spezia) og
nu Mezzaluna. Hertil kommer
Miao Sushi og Diligensen på
Brogårdsvej, McDonald og Ike-
as cafeteria på Nybrovej, den
kinesiske restaurant Ny Zi Yang
på Vangedevej og op mod Van-
gede station La Sirena.

Man kan blive bekymret over,
om der er kundegrundlag nok til
alle disse spisesteder. Der
mangler ihvertfald ikke kon-
kurrence.

Vi skal så bare have gang i den
gamle cykelsmed, det gamle
posthus og kælderbutikken “Sid
ned”. Jeg ved godt, at der alle
steder er forskellig forhindrin-
ger, der gør det svært at komme
igang. For at nye kan komme til,
håber jeg, at dem der kan ændre
forholdene, viser ansvarlighed
for at bevare butikslivet i Van-
gede og finder nogle løsninger,
så der igen kan komme gang i
de tillukkede butikker.

Bygadefornyelse
og Dan Turèlls plads
Planerne begynder at tage form,
og det kan ikke vare længe, før
kommunen kan fremlægge en
detalieret plan bygaden, jeg hå-
ber at bygaden kan være klar til
en ny juleudsmykning her i
2010 – følg med på hjemmesi-
den www.vangede.dk

I ønskes et glædelig forår
(når det kommer)

Allan Andersen

Forår 2010
62. nummer · 17. årgang

Vi planter et frø

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation

i samarbejde med Vangede Bycentrum.

Sats og tryk: AU-Kommunikation.

Historisk medarbejder: Niels Ulrik K. Hansen

Annoncekonsulent: Allan Andersen

Redaktør: Allan Andersen

Deadlinie til sommerens avis er den 1. maj 2010

Læs denne gang om
Vangedes planteskole
Politistation i Vangede

Dan Turèll-prisen
og meget mere

Dan Turèll-
prisen

19. marts
læs mere på side 4
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør

Ali er tilbage

Middelhavsudsigt til Vangede
Bygade.

Bygaden har fået en ny butik
med alt godt fra Middelhavet.
Ali Kürtür har, efter en periode
med butik på Frederiksberg,
genetableret sig i Vangede med
Mezzaluna. Konceptet er hjem-
melavede og økologiske delika-
tesser, som vi alle kender fra
ferierejsen til midelhavsområ-
det. Det er dejligt, at der nu er
aktivitet i butikken, som ellers
har stået tom et stykke tid, og
Mezzaluna er en kærkommen
forsmag på Bygadens snarlige
modernisering.

PR-

Nyhed på Vangede Apoteks-
udsalg
Klorane er en fransk hårplejese-
rie, der er baseret på ekstrakt fra
planter. Planterne udvælges ef-
ter deres aktive indholdsstoffer
og bliver derefter kontrolleret

fra såning til høst for at garante-
re en ensartet, optimal sikkerhed
og kvalitet.

De ekstrakter, der anvendes, er
udvalgt specielt til den enkelte
hårtype. Der findes i alt 6 for-
skellige:

Citron giver nyt liv, glans og
energi til normalt og glansløst
hår. Kamille frisker naturligt,
lysnet og farvet blondt hår op.
Shampoo og balsam. Granatæb-
le bevarer farven efter hårfarv-
ning. Shampoo, balsam og hår-
maske. Mango reparerer og be-
skytter tørt og ødelagt hår.
Shampoo og balsam. Kinabark
stimulerer hårvæksten og giver
ny fylde til tyndt og livløst hår.
Havre-ekstrakt tørshampoo ide-
el til en hurtig opfriskning af
håret, efter sport, på rejser og
ved langvarigt sengeleje.

Kom ind på apoteket og få en
Klorane brochure og en prøve
(så længe lager haves).
PizzaMed
At gå på pizzeria er ikke bare et
spørgsmål om at købe et hurtigt
måltid – det skal også være
friskt og af god kvalitet.

Filosofien: “Én utilfreds kun-
de er én for meget, tusind gla-
de/tilfredse kunder er ikke nok”
– er det, der driver PizzaMed.

Hos PizzaMed lægger de stor
vægt på kvalitet, service og
hygiejne.
Stoplehøj – Vangede Nord
En ny boligsocial medarbejder
skal være med til at skabe tryg-
hed og trivsel for beboerne i bo-
ligkvarteret Stolpehøj. Hans
navn er Mustafa Baser. Et sam-
arbejde mellem Gentofte Ejen-
domme og Gentofte Kommune
har skabt et fristed på Stolpehøj,
kaldet Vangede Midtpunkt.

Midtpunkt er et sted, hvor du
kan lufte tankerne eller søge råd-
givning og information om store
og små spørgsmål og bekymrin-
ger. Mustafa er mellemmand
mellem beboerne og kommu-
nen. I stedet for at have alle løs-
ningerne, tager han problemerne
videre til dem, der har kompe-
tence og ressourcerne til at løse
dem.

Selvom Mustafa kommer fra
Roskilde, og midtpunktet kun
har eksisteret i kort tid, har han
hurtigt forstået Vangedes ånd.
Selvom der er sociale proble-
mer i Stolpehøj, mener Mustafa
Baser alligevel, at borgerne er
glade for at bo der. - Beboerne
har det godt indbyrdes. De
snakker med hinanden og hjæl-
per hinanden. Det er sådan lidt
landsbyagtigt. Husk alle er vel-
komne i midtpunktet, og der er
kaffe på kanden.

Har du spørgsmål eller brug
for rådgivning, kan du kontakte
boligsocial medarbejder Musta-
fa Baser på muba@gentofte.dk
eller mobil 40 31 05 78.
www.vangedemidtpunkt.dk

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, 2820 Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget
gerne pr. email: avisen@vangede.dk. Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der ta-
ges forbehold for trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.

Vangedevej 8 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 65 82 80
www.nyzy.dk · Åbent alle dage kl. 14:00 - 23:00

Ny Zi Yang

Selskaber op til 150 personer
Dinner Tranportable
buffet fra kr. 88,-

I vores hyggelige restaurant

kan du nyde maden med

betjening ved bordene eller

med delvis selvbetjening

ved ta’ selv bordet

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 98
fre-søndag kr. 118

Mad ud af huset
20% rabat
på alle a la carte

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Comet
Rens

Comet
Rens

alt i reparationer
Skrædderservice

Vangedevej 137 · 39 67 08 47

Miljøgodkendt
renseri!

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

10 skjorter
vasket og håndstrøget

kr. 200,-

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49



Nummer 62 · februar 2010

... se flere billeder på www.vangede.dk

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60Gentofte Tlf. 39 40 80 90

Ring til områdets

mest sælgende

ejendomsmægler,

og bestil en gra-

tis og uforpligti-

gende salgsvur-

dering.

Jeres sikkerhed

for en realistisk

pris og et salg.
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Ole mindes Dan Turèll
Ole Erdmann har sendt Turèll-samlingen denne samling anekdoter og billeder:

Kære Dan
Jeg genlæste forleden Vangede
Billeder for mindst 120. gang -
og nød det.

Så kom jeg i tanke om et par
ting fra vores barndom, den-
gang du bare var en forfatter i
frø.
Skolekammerater
Du var enormt høj, havde snot i
næsen og viste sig ikke bare at
være dygtig, men en god kam-
merat i både medgang og mod-
gang, hvad der jo var en del af på
Bakkegårdsskolen.

Du var utrolig dygtig til alle
fag – undtagen gymnastik.

Vi gik i klasse sammen i 8 år,
før jeg fik overtalt min far til at
flytte mig væk fra dette absurde
skolemiljø, som du beskriver så
rammende i Vangede Billeder.
Jeg kom på Munkegårdsskolen,
og livet blev helt anderledes.
Året efter kom du også på Mun-
kegårdsskolen, men du var vist
blevet smidt ud, formentlig på
grund af den “vidunderlige op-
sætsighed”, der senere blev dit
varemærke.
Din fascination af bøger
Og du læste ikke bare Anders
And som knægt (selv om det jo
også var en vigtig kilde til lær-
dom).

Længe før os andre begyndte
du at læse “rigtige” forfattere
som Mark Twain og Tom Kri-
stensen.

Og du fortalte os alle anekdo-
terne om disse vidunderligt
“skæve” forfattere. Fx den om
Mark Twain, der fik sin nekro-
log i avisen nogle år for tidligt,

hvorefter han udsendte det nu
vidtberømte telegram: “Rygter-
ne om min død er stærkt over-
drevne”.

Eller den om Tom Kristensen,
der en overgang boede på
Thurø. Og når han løb tør for øl,
så gik han udenfor og affyrede
et skud med sit jagtgevær. Så
kom købmanden sejlende med
en kasse øl. Og hvis det skulle
være to kasser øl, så var det
selvfølgelig to geværskud!
Din debut som tekstforfatter
Kan du huske det år, hvor vi alle
sammen tegnede “Krigstegnese-
rier” i vores stilehæfter. Tanks
og kanoner og jetjagere – og du
skrev “boblerne” for os:
“Chrash, Bang, Splash og
Boom”. Og Peter, der fyldte
flest stilehæfter, hjalp du med
den meget rammende titel på
omslaget af stilehæftet: Peter

Larsen KRIG, var titlen. Og det
var jo journalistisk set helt præ-
cist. Men hans hæfte blev selv-
følgelig konfiskeret af dansklæ-
reren, og din første store litteræ-
re indsats gik dermed tabt for ef-
tertiden.
Din leg med sproget
Og du legede med sproget. Sim-
pelthen altid. Først de mere pri-
mitive sprogøvelser som fx:
Fadervor
du som bor i Klampenborg

Så senere, da du kaldte Torgny
Madsen i klassen for “Hjerne-
Madsen” – 40 år før der var an-
dre, der fandt på den samme
joke. Du var simpelthen bare
forud for din tid

Og i puberteten blev det mere
avancerede jokes som fx. dit for-
slag til et slogan for et bordel:
De ringer og kalder
vi kommer og knalder

v/Eydbjørn Løvendahl-Rasmussen
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Behandling og genoptræning
af muskler, led .

• Idrætsskader
• Rygtræning
• Knæoptræningshold
• Nakke-skulderhold
• Sclerose- og ældrehold.

og ryg

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi

Dan Turèll-prisen til
Morten Søkilde
Forfatteren Morten Søkilde
er blevet udvalgt til at modta-
ge Dan Turèll-prisen i 2010.

Morten Søkilde er født
1974. Han har udgivet
samlingerne “Pan, en fabel”
og “Landskaber”. Udover at
være digter er han også
tegner og musiker. Morten
Søkilde har tidligere
modtaget Klaus Rifbjergs
debutantlegat 2008 og
Statens treårige arbejdslegat
2009.

Overrækkelsen finder sted
på Dan Turèlls 64 års fød-
selsdag fredag d. 19. marts
kl. 15.00 i Turèll-samlingen
på Vangede Bibliotek

Prisen består af en kontant
anerkendelse på 6.000 kro-
ner samt et af Dan Turèlls
færdigbundne slips.

19. marts
Hvert år på Dan Turèlls
fødslesdag bliver Dan
Turèll-prisen uddelt. Indtil
for nogle år siden blev den
uddelt på Dans stamværtshus
på Frederiksberg. For fremti-
den vil den blive uddelt på
Vangede Bibliotek.

Har du en Dan Turèll oplevel-
se du vil dele med os andre?
Så vil Turéll-samlingen blive
glade – du kan sende den til
os på pst@gentofte.dk eller
avisen@vangede.dk

Klassebillede 1955. Dan Turèll 2.række, nr. 2 fra venstre
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Den lo vi meget af dén som-
mer.

Og nu vi er ved kønslivet. Kan
du huske den dag på Fugle-
gårdsvej, da Bo fortalte om sin
opdagelse: Hvordan man får
børn. Det var en forbløffende
horisontudvidelse. Men hans te-
ori viste sig jo at være helt rig-
tig. Og du fik Lotus, og jeg fik
Morten og Maj. Og helt efter
den opskrift. Den virkede bare.
Din første digtsamling
En gang nogle år efter skoleti-
den mødtes vi i et vejkryds i
Vangede. Du havde skrevet din
første digtsamling. Du viste mig
stolt manuskriptet. Det var ret
syrede digte, syntes jeg den-
gang. Men jeg kom sgu til at
holde af dem. For det var også
leg med sproget.
Da Vangedebilleder udkom
Kan du huske, da Vangede Bil-
leder udkom i 1976? Så skulle
alle i Vangede naturligvis læse
bogen, og alle blev i første om-
gang sådan lidt småfornærme-
de. Den ene gruppe var dem, der
var omtalt i bogen. Den anden
gruppe var dem, der ikke var
omtalt.

Jeg hørte til den sidste gruppe,
men jeg har altså tilgivet dig.
Din interesse for sport
Og der er mange, der hævder, at
du ikke interesserede dig for
sport, men det er nu en sandhed
med modifikationer. Du interes-
serede dig i høj grad for hele det
show, der var omkring spillet.

Kan du huske, dengang vi var
til svenskerkamp i Idrætspar-
ken. Vi havde lavet en transpa-
rent nede i min fars kælder, og
du fandt på et slogan og jeg
monterede det på nogle træstok-
ke. Men vi kom til at smadre en
rude i sporvognen på vej til
Idrætsparken. Og Gunnar Nu
citerede vores slogan i dampra-
dioen, og der kom et billede af
alle os drenge i Berlingeren da-
gen efter. Jeg genså engang bil-
ledet i arkiverne. Du står som
altid med lidt skæve skuldre.

Jeg hørte forleden, at Politiken
engang sendte dig til Moskva
for at referere en kamp mellem
Danmark og Sovjet. Og det
skulle ifølge sædvanligvis tro-
værdige kilder være blevet til en
glimrende artikel om klaphat-
tens mysterier. Sådan var det ba-

re. Alting fik en lidt skæv vin-
kel.
Hvorfor fik vi tæsk i skolen?
Jeg har tit tænkt over, hvorfor
Bakkegårdsskolen var sådan en
sort skole med tæv og spanskrør.

For nogle år siden hørte jeg
denne forklaring, der virker
ganske plausibel:

I 30’erne var der en nazistisk
skoleinspektør på skolen. Han
blev naturligvis fyret efter befri-
elsen, men man kan sagtens
forestille sig, hvilken type lære-
re, han ansatte. Og den slags
kulturer har det jo med at over-
leve, også længe efter at lærerne
er rejst eller er pensioneret. Og
det var eftervirkningerne efter
denne autoritære kultur, vi ople-
vede.

Kære Dan
Og vi er mange, der, mener, at
du skal have tak, fordi du lærte
os at lege med sproget

For hvad skal vi med legetøj.
Vi har jo alfabetet (citat af Dan
Turèll – as you know)

Kærlig hilsen Ole

Åbningstider
Man. - Tors. 16:30 - 20:30 / Lørd. 10 - 14 / Sønd. 11 - 14

GVI SportsCafé

GVIs klubhus
Mosebuen 28 · 41 62 10 30

Du er altid velkommen i

Sæsonens sidste Banko
Hele overskuddet går til ungdomsafdelingen

Banko starter kl. 19:00

Men kom kl 18:00 og nyd
Oksefilet, Glasseret skinke, flødekartofler
og blandet salat

Spis hvad du kan for kr.

Ring til Elvin på og bestil bord

bankobufféen

70,00
41 62 10 30

5. marts 2010

Altid mulighed for et let måltid og en

forfriskning, ring og hør om dagens ret

Sundhed for Seniorer
Åbent hus: Sundhed for Seniorers lokaler i Mitchellstræde 5

Som noget nyt holdes åbent hus. Generelt er tilmelding ikke
nødvendig, men lederne vil være glade for tilmelding af
hensyn til planlægningen. Deltagelse er gratis.

Den sidste torsdag i hver måned fra klokken
14.00-16.00. Vi synger overvejende danske
sange. Det eneste, du selv skal medbringe,
er lysten og glæden ved at synge. Det gør
ikke noget, at stemmen er lidt “rusten”.

Leder Margrethe Kristoffersen:
tlf. 39 67 20 29 efter kl. 18.00.

Den sidste mandag i hver måned fra
klokken 14.00-16.00. Vi hygger os med
håndarbejdet og udveksler gode idéer.
Det eneste, du selv skal medbringe, er
dit håndarbejde og gode humør.

Leder Annette Christoffersen:
tlf. 39 62 53 74.

Kom og syng med! Seniorer synger

Håndarbejde – også for børnebørn

Nyt

Sundhed for Seniorers program
for 2010 kan hentes på biblioteket

Turèll-Plakat 100 kr.

Vangede Avis har i samarbej-
de med Chili Turèll og Turèll-
samlingen trykt en plakat med
citater. Den kan købes på Van-
gede Bibliotek fra den 19.
marts.

Overskudet går til Turèll-sam-
lingen.

Alfabetet er mit legetøj. Jeg vil
lege med det, lige til det bliver
for mørkt til, at jeg kan se det.
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Plantekassen – fra Vangede til Jægersborg
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, medarbejder på Vangede Avis.
Gentoftes planteskole hedder
Plantekassen. Forretningen star-
tede 9. april 1960 på adressen
Vangedevej 88 og havde tele-
fonnummer Søborg 8546. Plan-
tekassen har således 50 års jubi-
læum den 9. april 2010.
Vangedevej 88
I Vangede havde den daværende
planteskoleejer Erik Bergstrøm
rådighed over et lille areal på
Ericavej fra 1952; her produce-
rede han stauder til salg til fir-
maer og planteskoler, men ikke
til detailsalg. Da grunden ved
Nordre Enggård på hjørnet af
Mosebuen blev ledig, flyttede
virksomheden hertil på et to tøn-
der land (ca. 1 ha) stort område
og åbnede under navnet Plante-
kassen. Fra det gamle areal blev
et havehus, bygget af gamle em-
ballagebrædder, flyttet med.
Grunden var lejet af Gentofte
kommune, og der var en hård
klausul: 6 måneders opsigelse.

Jægersborg Allé 172
Lejemålet blev opsagt i 1973
faktisk på Erik Bergstrøms 60
års fødselsdag, hvad der må si-
ges at være et eksempel på dår-
lig timing. Årsagen til opsigel-
sen var, at Busses skole skulle
flytte fra Strandparksvej 15 i
Hellerup til en nybygget skole,
her havde man udset sig hjørne-
grunden ved Mosebuen. Men
ved et tilfælde viste det sig, at
den gamle Jægersborg Plante-
skole, der i mange år havde væ-
ret drevet defensivt af fru Agger,
netop var sat til salg, og Plante-
kassen holdt nu flyttedag og fik
et areal af tilsvarende størrelse.
Det gamle havehus blev læsset
på en blokvogn og placeret midt
på arealet vest for gården Ib-
strup og indrammet af Schäffer-
gården, Skovmosestien og Jæ-
gersborg Allé. Genåbningen
startede med forårssæsonen
1974, og Plantekassen har såle-
des haft 35 sæsoner med stigen-
de omsætning og medvind i
mange år. Udviklingen er sket
gradvist, og sortiment og udbud
er ændret med tidens tendenser.
Årets gang i en planteskole
De kolde måneder januar og fe-
bruar er de stille måneder, natu-
ren er gået i dvale, men med de
første solskinsdage i marts og
april starter salget af indendørs-
planter. Den bedste måned er
maj, hvor havesæsonen er i fuldt
flor med udplantning og udskift-
ning af urter, buske og træer.
April og juni er også gode måne-
der med travlhed, mens efteråret
er god plantetid for flerårige
vækster. Plantekassen har spe-

cialiseret sig i Rhododendron,
Magnolia, Japansk Ahorn samt
andre sjældne træer og buske til
det kræsne marked.

Plantekassen havde i en perio-
de kælenavnet: “Guccikassen”,
men faktisk prismærkes varerne
af leverandørene, og med eje-
rens egne ord er plantekassen en
af de billigere på Sjælland. I dag
har ingen planteskoler egen pro-
duktion, branchen er totalt op-
delt i et produktionsled og et
detailled.

Plantekassens salg ligger især
på udendørsplanter, men driv-
husene har også indendørsplan-
ter, der i eksperthånd passes
bedre end de tilsvarende super-
markedsplanter, så mange kø-
ber også deres indendørsplanter
her. Også salg af gødning, pot-
temuld og krukker er en væsent-
lig del af sortimentet. Plante-
kassens vartegn er tårnet af ki-
nesisk granit fra 1998. Det er
belyst om aftenen.

Generationsskifte
I 1982 blev Plantekassen om-
dannet til et anpartsselskab og
Erik Bergstrøms søn: Steen
Bergstrøm købte de første 50 %
og i 1993 resten, mens faderen
deltog med et glidende generati-
onsskifte.

Steen Bergstrøm er autodidakt
plantemand, det lå ikke i korte-
ne, at han skulle arbejde med
planter. Født i 1942, student i
1961 fra Nørre G i Gartnergade
tegnede der sig en anden løbe-
bane, men musikken trak. Fra
1960 var han guitarist i “The
Hitmakers”, der turnerede i de
gyldne pigtrådsdage rundt om-
kring i Danmark med stor suc-
ces. “The Hitmakers” levede op
til varebetegnelsen og trak fulde
huse både i København og i pro-
vinsen med et publikum, der var
helt euforisk med den nye Li-
verpool-musik. “The Hitma-
kers” toppede 4. juni 1964, hvor

Vangede afdeling

Tlf. 39 65 17 20
39 65 60 18

Fax 39 65 16 59

Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

Tlf.

Holte afdeling
Tlf. 45 42 05 30
Hellerup afdeling
Tlf. 39 62 36 39
Gentofte afdeling
Tlf. 39 76 00 02

Forsiden af Brochure fra midten af
1960-erne visende tidens havestil.

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Læs mere på www.demantkiropraktik.dk

Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01

Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39

Kiropraktik · Massage Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg

·

Forsiden af CD med “The Hitmakers” complete collection 1963-1968.
Det er Steen Bergstrøm længst til venstre.
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de var opvarmningsband til The
Beatles-koncerten i KB-Hallen.

Steen Bergstrøm havde nok
tænkt sig en karriere i plade-
branchen med sine gyldne ører,
men loyaliteten overfor Plante-
kassen gjorde, at han gradvist
gik ind i firmaet, som han slut-
telig overtog. “The Hitmakers”,
der blandt andet har spillet i
Vangede, blev opløst i 1968,
men deres musik lever endnu,
idet der i 2008 er blevet udgivet
en dobbelt CD af Jørgen de My-
lius og Claus Hagen Petersen
med deres gamle numre.
Plantekassen lever videre
Da Steen Bergstøm trådte ind på
scenen i 1968 i Plantekassen,
blev han bidt af det fascinerende
arbejde og har siden været sjæ-
len i foretagendet. Plantekassen
overtog en eksisterende plante-
skole i Herlev i 1988, som var en
del af virksomheden frem til

1993. Steen Bergstrøm fortæl-
ler, at mens kunderne i Herlev
generelt var mistroiske og følte,

at de blev påduttet varer, så er
Gentoftekunderne “Verdens
bedste publikum”, og de har til-
lid til den rådgivning, som er en
naturlig del af virksomhedens
image.

Plantekassen lever på lejet
grund, men nu har lejekontrak-
ten to års opsigelse. Plantekas-
sen er kommunens sidste plan-
teskole, så Steen Bergstrøms
håb er, at kommunen ønsker at
bevare en hæderkronet virk-
somhed indenfor egne grænser.
I kommuneplanen er arealet
henlagt til offentlige formål.
Steen Bergstrøm har hørt rygter
om, at der måske skulle anlæg-
ges en krigskirkegård!

Det store drivhus er fra 1972,
men personale og kontorhuset
er flyttet med fra Ericavej og fra
Vangedevej.

Velkommen til planteriget.
Fra en koncert i Fyns Forum stammer dette tidstypiske foto, det er Steen
Bergstrøm længst til højre med kontrollørkasket.

Plantekassens butiksfacade set fra parkeringspladsen.

frisør

KONRAD
Åbningstider:
Mandag
Tirsdag 11 - 19
Onsdag
Torsdag 10 - 19
Fredag 8 - 17
Lørdag 9 - 13

Lukket

10 - 17

Mosegårdsvej 1
2820 Gentofte

Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen

Adolphsvej 25

Tlf. 39 77 44 39

Tlf.tid hver dag
kl. 8.30-13.30

Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling

Massage

www.kjeldhansen.dk

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

AU-
Kommun kationi
Snogegårdsvej 49
2820 Gentofte
Tlf: 39 65 74 41
E-mail: au@vangede.dk

Alt
i firmatryksager
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Visuelle glæder i Gentofte Kino!
Det er tidligere sket, at Vangede Avis hårde med retfærdige re-
daktør har måttet indskrænke omfanget af Kinos nyheder, der el-
lers ville have fyldt for meget i spalterne af dette vigtige lokale or-
gan. Denne gang er faren igen overhængende, thi det vrimler sim-
pelthen med spændende danmarkspremierer i enhver kvalitetsgen-
rer, og herudover kommer der også snart nye LIVE operaer på
Gentofte Kinos store lærred.
Af det fremtidige righoldige
filmudvalg, vil jeg f.eks. tillade
mig at nævne:
Parterapi
For Anders og Puk er en drøm
gået i opfyldelse. Et håndværker-
tilbud af et hus, men man har vel
lidt talent for at slå søm i – og ik-
ke mindst en god ven, Bo, som
gerne hjælper til (Det viser sig
hurtigt, at Bo’s eneste værktøj er
en muggert. Den bruger han til
alt!). Måske kan teenage-datte-
ren Bitten blive lidt mere positiv
af at få sit eget værelse i kælde-
ren. Men huset er pilråddent og
skal have gennemgribende pro-
fessionel håndværkerbehand-
ling. For at få råd til den, må de
leje Bitten’s kælderværelse ud til
Ulrik, der er parterapeut. Han
kan, ud over at være en kærkom-
men lejer, hjælpe Anders og Puk
med at glatte de ujævnheder ud,
der er opstået i kølvandet på de-
res forfejlede huskøb. Især Puks
problemer er Ulrik meget opsat
på at ‘glatte’ ud...
Invictus
Den inspirerende historie om,
hvordan Nelson Mandela med
én skelsættende begivenhed fik
samlet en splittet nation.

Nelson Mandela overtog i 1994
præsidentposten i Sydafrika, og
han stod dermed overfor den
enorme opgave at samle den
apartheid-splittede nation. Men da
Sydafrika i 1995 skal være vært
for VM i rugby, øjner Mandela

muligheden for, igennem sportens
universelle sprog, at samle natio-
nen, og dermed opfylde hans
drøm.
Alice i Eventyrland
En magisk og nytænkende gen-
digtning af to af litteraturens
mest elskede eventyr. Alice ven-
der tilbage til den eventyrlige
verden, hun første gang opleve-
de som en ung pige og hvor hun
igen møder sine barndomsven-
ner: Hr. Kanin, Di og Dum, Syv-
soveren, Kålormen, Filurkatten
og selvfølgelig Den gale Hatte-
mager. Alice kaster sig ud på en
fantastisk rejse for at finde sin
sande skæbne og bekæmpe den
krigeriske Dronning af Eventyr-
lands brutale regime. Med hjælp
fra den nyeste teknologis fanta-
stiske visuelle landvindinger og
nogle af litteraturhistoriens mest
karismatiske figurer fra Lewis
Carrols børnebøger, “Alice i
Eventyrland” (1865) og “Gen-
nem Spejlet” (1871), kommer
eventyret snart i Gentofte Kino.
Lovely Bones
Susie er blot 14 år, da hun bliver
offer for en forbrydelse. Forbry-
delsen er så grusom, at hun flyg-
ter fra den. Hun nægter at erken-
de, at det er slut, at hun er død.
Frem for at forlade denne ver-
den og gå videre forbliver hun i
sin egen verden, hvorfra hun kan
følge med i, hvad hendes efter-
ladte gør; hvordan de håndterer
sorgen over hendes forsvinden

og uvisheden om hendes skæb-
ne. Hun kan med forbitrelse se,
hvordan det lykkes gernings-
manden at undgå afsløring. Hun
kan se, hvordan familien netop
derfor har svært ved at slippe
oplevelsen, og hvordan det ef-
terhånden truer med at splitte fa-
milien.

Fortalt fra den afdødes per-
spektiv er “The Lovely Bones”
på en gang en thriller og et dra-
ma om kærlighedens forløsende
magt. Instruktøren Peter Jack-
son har samlet det fascinerende
puslespil af et jordisk plot og
den overjordiske verden, hvor-
fra Susie iagttager verden.
Ørkenblomst
Dette er den virkelige historie
om Waris Dirie, en somalisk pi-
ge med et helt usædvanligt livs-
forløb. I en alder af blot tre år
blev hun omskåret med deraf
følgende livslange ar på sjæl og
krop. Da hun var 13 blev hun
solgt ind i ægteskab og efter sin
flugt til Storbritannien, hvor hun
levede for minimumsløn uden
gyldig opholdstilladelse, før
hun blev opdaget af en kendt fo-
tograf og endte som verdensbe-
rømt fotomodel. Nu i dag – som
38-årig – er hun talskvinde for
FN mod omskæring af piger. En
stærk, vedkommende men også
smuk oplevelse.
Brothers
Deres far undrer sig over, hvor-
dan hans to sønner kunne falde
så forskelligt ud. Grace undrer
sig over, at hendes mand, Sam,
gider bruge så megen energi på
sin uduelige bror Tommy, der er
røget ud i kriminalitet og først li-
ge er kommet ud af fængsel.
Sam er den perfekte bror, der al-

tid har gjort alt efter bogen og er
fulgt i sin fars fodspor som offi-
cer i marinekorpset. Tommy er
ham, der aldrig er lykkedes med
noget, aldrig har taget ansvaret
for noget. Men da Sam meldes
død under sin seneste mission til
Afghanistan, viser Tommy sig
fra en ny side. Han træder til
som Graces største støtte og
hjælper hende med børnene og
med alt det praktiske. Han træ-
der bogstavelig talt i sin brors
sted.

Men når Tommy pludselig har
overtaget Sams ansvarsbevidste
rolle, hvilken rolle er der så til-
bage til Sam, da han mirakuløst
bliver fundet i live, oven i købet
bærende på en frygtelig hem-
melighed fra sin tid som fange
hos Taleban?

Derudover kan du glæde dig til
Sådan træner du din drage,
Karla & Jonas, Submarino,
Skyggen, Date Night, An
Education, Wall Street 2

... og der er mange, mange fle-
re!

Vi ses i Gentofte Kinos store
mørke!

Bedste hilsener,
Erik Hamre

Vi kan på det varmeste anbefale
en biograftur i vores lokale Ki-
no. Endnu en gang må vi, af hen-
syn til andre tekster og annon-
cører, se os nødsaget til at be-
skære kraftigt i Erik Hamres in-
spirende indlæg; men på hjem-
mesiden ww.vangede.dk kan du
læse indlæget i sin fulde længde.

red.

F i lm  kan  s e s  i  d i n  l oka l e  b i og ra f

G e n t o f t e g a d e  3 9  · Te l e f o n  3 9  6 5  3 3  5 0

Køb/bes t i l  b i l l e t te r
på  ne t te t
www.gento f tek ino .dk

Vi åbner 45 min. før første forestillig, kom i god tid og hyg dig i vor dej-
lige café. Nyd kaminildens buldren og Galleriets skiftende udstillinger.

Parterapi Invictus Alice i Eventyrland Lovely Bones
Ørkenblomst Brothers Sådan træner du din drage
Karla & Jonas Submarino Skyggen Date Night

An Education Wall Street 2

H H H

H H

H H H

H

se mere på

www.gentoftekino.dk
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KONTORLAGERET
NYE OG BRUGTE KONTORMØBLER www.kontorlageret.dk

Nybrovej 87
2820 Gentofte
Man. - Fre. 9 - 17:30
Lør. lukket

Tlf. 45 35 00 14

Restparti
Kvalitetskontor-
stol,

Max 3 pr. kunde

med gråt
stof (RBM-310)

normalpris
kr. 1561,25

kr. 875,-
(incl. moms)

Danske Bank informerer om skattereformen
med stor effekt i Gentofte Kommune
Glæd dig til din næste lønsed-
del, for nu skulle den være god
nok. Skatten falder. Det betyder,
at langt de fleste borgere i Gen-
tofte Kommune kan se frem til
flere penge mellem hænderne.
Det viser helt nye beregninger
fra Danske Bank.

Sammen med vinteren kom
der en skattereform, der samlet
set giver danskerne 20 mia. kro-
ner i skattelettelser. Langt de

fleste får en glædelig overra-
skelse, når lønseddelen for
januar måned studeres. Hvor
meget mere du kan forvente
at få udbetalt afhænger af,
hvordan din økonomi som
helhed ser ud.
Fuld effekt af skattere-
form
Skattereformen indeholder
mange generelle skattelettel-
ser.

Der er gode nyheder, når lønseddelen i det nye år studeres. På grund af
skattereformen vil langt de fleste danskere opleve, at de får mere udbetalt.

Tilbud
Buffalo Burger
300 gr. bøf,
pommes frites,
½ ltr. sodavand

kr. 99,-

Alle vore burgere er med foccaciaboller
og alle brød og boller er hjemmebagte

Dan Turèll Plads
Vangedevej 2, 2820 Gentofte

Åbent alle dage: 11-22

3965 0212 / 3965 0262
www.pizzamed.dk

Miao Sushi

Brogårdsvej 100 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 09 65 · Mob. 28 10 46 30

Forårsmenu100,-

-15%
på retter

fra
Miaobox

Mandag
til

torsdag
har vi

Dagens
tilbud

www.miaosushi.dk

Åbent
alle dage

14-22

Arrangementer på Vangede bibliotek
Hans Historier
Lørdag den 27. februar kl. 11

Hvis du kan lide at høre sjove
historier, så kom og oplev denne
dygtige og underholdende for-
tæller Hans på Vangede Biblio-
tek. Fortællingerne er bedst til
børn i alderen 4 - 10 år. Tilmel-
ding er ikke nødvendig. Gratis
adgang.
Skrammelworkshop med Sil-
le Kongstad
Lørdag den 20. marts kl. 10-12

Workshop hvor børn kan byg-
ge sjove figurer af skrald,
skrammel og gammelt legetøj.
Gå på opdagelse derhjemme og
find dimser, dutter, dukkehove-
der, monsterfødder osv. som
børnene ikke længere bruger.
Tag det med til workshoppen og
giv det nyt liv på en sjov måde.
Børn fra 3 år kan deltage. Børn
under 8 år skal have hjælp af
forældre til limpistolerne. Til-
melding er ikke nødvendig. Er
der plads, kan man bare sætte
sig. Gratis adgang.

Rytmik for de yngste
Onsdag den 19. maj kl. 9.30-
10.15 og 10.15 -11

Sang, dans, leg og bevægelse
med rytmiklæreren Annette
Kibsgaard fra Gentofte Musik-
skole for de yngste børn i alde-
ren 1-3 år. Der er to rytmiklekti-
oner denne formiddag. Man
skal melde sig til én af de to ryt-
miklektioner. Tilmelding på
Vangede Bibliotek tlf.: 39 65 38
47 fra onsdag den 12. maj kl.
11. Gratis adgang.

Frisør Koca

Man. 9.00-17.00
Fre. 9.00-18.00 · Lør. lukket

-tor.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102
Tlf. 39 65 34 76

Klip fra 195,-

Nej, De tager fejl:
Denne mand er ikke
ude på et sidespor.
Han bor der

Dan Turèll

Citatet er med på Dan
Turèll-plakaten – som kan
købes på Vangede Bibliotek
fra den 19. marts 2010



Nummer 62 · februar 2010

11

Gentofte Idræts Klub
Vintertræning
i salen på Nymosehave,
Stolpehøj 148

Tirsdag 17.00 - 18.30
for børn 5-10 år, start 20. okt.
Tirsdag 8.30 - 20.00
for unge 10-16 år, start 20. okt.
Kontakt
dieter.schaebethal@mail.dk

Torsdag 10.00 - 11.00,
start 17. september
Kontakt
Leif Helsted. 39 67 01 22

Torsdag 19.00 - 20.00,
start 1. oktober
Kontakt Carl Bech 39 62 76 57

Udendørs træning starter
ultimo april!

Hjerteforeningen anbefaler
motion, mindst en gang
ugentlig

Det er aldrig for sent!

Ungdomshold

Motionshold seniorer

Kom og mød nye venner

- Som vores tal dokumenterer,
vil alle i vores kommune få let-
tet indkomstskatten. Har man
en årsindtægt på eksempelvis
250.000 kroner, lettes skatten
med ca. 3.700 kroner, siger
Henrik Hagstrøm.

Det er dog især dem med de
høje indtægter, der kommer til
at få mere i lønningsposen.

- Ser man på dem, der har en
årsindtægt på 700.000 kroner så
vil de i 2010 få ca. 32.500 kro-
ner mere udbetalt. Jeg håber og
forventer, at vi vil se, at nogle af
de penge vil blive brugt i butik-
ker og til håndværkere her i om-
rådet, siger Henrik Hagstrøm.
Også mere til pensionisterne
Skattereformen indeholder også
gode nyheder til pensionister. Til-
lægget til folkepensionen forhø-
jes med 2.000 kroner. Det beløb
har Danske Bank regnet med som
en skattelettelse for pensionister.
Og der er mere godt nyt. Alle der
tjener mindre end 360.000 om
året får en ny grøn check på 1.300
kroner. Det er dog ikke en egent-
lig check, man får. I praksis mod-
tager man beløbet ved at ens skat

sættes ned med 1.300, skriver
cheføkonom Steen Bocian, der
har lavet analysen.
Mindre skat og større afgifter
Samtidig med at skatten lettes,
sættes en række afgifter op. Så-
ledes stiger de grønne afgifter
for el, brændsel og spildevand.
Også afgifterne på tobak, slik og
sodavand stiger. Men på trods af
disse stigninger vil lettelsen i
skatten betyde, at der er flere
penge til den enkelte.
Sådan lettes skatten
• Bundskatten er sat ned med

1,5 procent

• Mellemskatten på seks pro-
cent er blevet afskaffet

• Grænsen for, hvornår man
skal betale topskat, er blevet
sat op fra 347.200 kroner til
389.900 kroner

• Der indføres en særlig grøn
check på 1.300 kroner til alle,
der tjener mindre end 360.000
kroner

Pensionist
250.000 kr.
350.000 kr.
700.000 kr.

32.184
88.461

130.876
345.142

30.472
84.580

125.726
312.635

0
0
0
0

3.712
3.881
5.150

32.507

2,89%
1,55%
1,47%
4,64%

Skat i
2009

Skat i
2010

Fald i
kommune

skat

Samlet
skatte-
lettelse

Skattelet-
telse i % af
indkomst

Sådan fordeles skattelettelserne i Gentofte Kommune
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Vangede Bygade 79
39 65 31 38

Husk indlevering til rens

Forårets
modeller

Kig ind og få
forårsfornemmelser

Repeat · Miss Baron · Signature · One Two · Cream · Intown

Også mange
modeller i

cowboybukser

Vi er ikke gået i hi, så kom forbi
til en havesnak og du vil se det
summer af liv indendørs.

Jægersborg Allé 172 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 13

Vi venter på forår

Vi har også
et stort udvalg i stueplanter

Få et planteråd til din have

Mandag-fredag
8.00-17.30
Lør.-, søn.-
og helligdage
8.00-16.00

Åbningstider
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Apoteket informerer om hovedpine
Hovedpine er en af de hyppigste
former for smerter. Hovedpine
kan være invaliderende, forringe
livskvaliteten, og hovedpine er
på top-10 listen i Europa over li-
delser, som nedsætter arbejdsev-
nen. Hovedpine kan inddeles i 2
grupper. De primære, som f.eks
spændingshovedpine, migræne
og klyngehovedpine (Hortons
hovedpine) og de sekundære,
som er forårsaget af en anden
sygdom eller medicinoverfor-
brug.

Hortons hovedpine er sjælden,
den er karakteristisk ved at give
meget volsomme smerter, som
altid kræver lægekontakt.

Ved spændingshovedpine eller
alm. hovedpine, er smerten kon-
stant, trykkende, pressende og
vedholdende. Smerten er let til
moderat og forekommer ofte
flere dage i træk. Smerterne kan
føles som et spændebånd om
hovedet, eller den føles i begge
sider af hovedet. Der er ofte og-
så ømhed i nakke- og tygge-
muskler.

Migræne adskiller sig fra
spændingshovedpine ved at væ-
re ensidig og /eller pulserende.
Smerten er moderat til svær og
forekommer ofte 1-2 gange om
måneden. Omfatter ofte kvalme
og opkastninger, man foretræk-
ker mørke, stilhed og fysisk in-
aktivitet. Disse symptomer ses
aldrig ved spændingshovedpine.

Til sidst er der også hovedpine
som kommer af medicinover-
forbrug (MOH). Det er kendt
som en kronisk hovedpine, hvor
man samtidig indtager smerte-
stillende medicin daglig eller
næsten daglig (10-15 dage om
måneden). MOH ses både hos
personer med migræne og

spændingshovedpine. MOH op-
står ikke, hvis medicinen anven-
des til andre smerter end hoved-
pine f.eks. gigt- eller rygsmer-
ter. Alle smertestillende midler
kan give MOH. Det gælder både
smertestillende midler på recept
og i håndkøb. Har du mistanke
om, at du har udviklet MOH,
skal du henvende dig til lægen.
MOH er alvorlig, og man skal
vænnes fra medicinen. MOH
behandles bedst med et totalt
ophør af den smertestillende
medicin i en længere periode.
Inden for to måneder uden
medicin forsvinder hovedpinen,
eller den vender tilbage til det
oprindelige mønster.

Hvis du er i tvivl om hvilken
form for hovedpine, du lider af,
så kom ind på apoteket og få
vejledning samt få udleveret en
hovedpinedagbog, hvor du kan
skrive om, hvordan smerten fø-
les, samt hvornår og hvor ofte
du får hovedpine. Den er gratis
og et godt “værktøj”, at tage
med til lægen.

HUSK at en simpel ting som
væskemangel kan forårsage ho-
vedpine, så prøv først, at drikke
et stort glas vand, vent lidt og
mærk efter, om det har hjulpet,
før du tager medicin.

Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

Vangede Apoteksudsalg, Vangede Bygade 77, 39 65 46 00

- spørg bare os

Mandag-Fredag recepter afleveret før

Lørdag recepter afleveret før

kl. 11.30

kl. 11.00

kan afhentes samme dag kl. 16.00

kan afhentes lørdag kl. 11.30

kan afhentes mandag kl. 12.00

recepter afleveret før kl. 15.30

recepter afleveret før

Fredag

kl. 15.30
kan afhentes næste dag kl. 12.00

Tider for aflevering af
recepter og afhentning

af medicin fra 1. marts 2010
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Politiet samles i Vangede
Niels Ulrik Kampmann Hansen, medarbejder ved Vangede Avis
Den tidligere landbetjent i Van-
gede boede i Charlotteklubbens
bygning, som oprindeligt var
bygget som skole. Til sommer
åbner en ny stor politistation i
Vangede for Nordsjællands-re-
gionen og samtidig nedlægges
de to gamle politistationer i
Gentofte og Lyngby.
Politi i Nordre Birk
Politiforordningen som sådan
går helt tilbage til Christian III,
men først i 1701 kom politiet
under ordnede forhold og under
Staten. Et af de nyoprettede po-
litikorps: “Kjøbenhavns Amts
Rytterdistriks Birk” havde otte
ridende betjente til hele det
gamle Københavns Amt. Sene-
re, i 1819, blev amtet delt i to og
Gentofte kom til Nordre Birk,
som havde hovedsæde på Bleg-
damsvej nær Sankt Hans Torv. I
den købstadslignende bebyggel-
se Lyngby blev der oprettet en
lokal politistation, hvorfra be-
tjentene også havde Gentofte
Sogn som ansvarsområde.
Lyngby politi
Tidligere havde Lyngby Politi
adresse under Rådhuset, senere
flyttede ordenspolitiet til adres-

sen Buddingevej 6, mens krimi-
nalpolitiet boede på Jernbanevej
7. Disse blev sammen med
Lyngby Ret samlet i 1961 på en
ny stor politigård på Klampen-
borgvej, her troede man sig i høj
grad fremtidssikret, men det
skulle vise sig, at den nye byg-
ning kun fik en levetid på 10 år!
Årsagen hertil var bygningen af
Lyngby Storcenter, som var
bygget efter model fra Rødovre
Centrum fra 1966. Da området
omkring politistationen lå cen-
tralt og i øvrigt var ubebygget,
fik man øje på dette areal. I de
første planer indgik der, at man
lavede et trefløjet center rundt
om den næsten nyopførte politi-
gård, senere fremkom planer om
at rulle bygningen væk, men en-
den på det blev, at man i 1971
nedrev den næsten nye politista-
tion. Den lå, hvor Strøghuset er i
dag.

Til Lyngby Politi og Ret byg-
gede man en ny bygning på
Hummeltoftevej, hvor Lyngby
omfartsvej havde en frakørsel.
Lyngby politigård dækkede ud-
over Lyngby-Tårbæk Kommu-
ne også Søllerød Kommune.

Det er tanken at sælge denne
bygning til en anden statsinsti-
tution eller til kommunalt brug.
Gentofte Politi
Som nævnt hørte Gentofte poli-
timæssigt ind under Lyngby,
men i 1878 fik man egen land-
betjent i Gentofte og fra 1896 en
ny i Ordrup, senere kom der så
en landbetjent til Vangede. Be-
byggelsen i vores sognekommu-
ne ændrede sig i disse år, idet
Hellerup-området omkring sta-
tionen fik et mere bymæssigt
præg, og sogneforstanderskabet
besluttede sig så for at bygge en
ny politistation (og brandstati-
on) på Hellerupvej 5, her boede
politiet i de næste 40 år frem til
1949. Bygningen eksisterer
fremdeles, den har i mange år
været anvendt som kommunal
tandretningsklinik, men er in-
denfor de senere år blevet solgt
til et firma, der vil ombygge hu-
set til ejerlejligheder.

På Kildegårdsvej 71 lå og lig-
ger en flot repræsentativ villa,
der oprindeligt var bygget af di-
rektør Herman Siegumfeldt i
1916 som landsted. Under an-
den verdenskrig blev huset an-
vendt af Statens luftværn, men i
1948 blev huset eksproprieret
og ombygget til ny politistation
blandt andet med celler i kæl-
deretagen.

Man samlede så alt politi fra
hele kommunen i denne byg-
ning, der gjorde god fyldest i
mange år, men pladsen var for
trang i det lange løb. Mange
gentofteborgere kender mest
den midlertidige pavillion, hvor
man fornyede pas og kørekort,

ind til denne del fik en perma-
nent tilbygning i 1996. Senere
er disse funktioner overgået til
kommunens borgerservice på
rådhuset. Hvad der skal ske med
denne bygning i fremtiden er
endnu uafklaret.
Cap Gemini-bygningen
På en ledig grund mellem ræk-
kehusene på Ørnegårdvej og
Sløjfen, Helsingørmotorvejen
(overfor Ungdomsboligerne) og
afkørselsrampen for Motorring
3 mod Lyngby omfartsvej byg-
gede Cap Gemini-koncernen
omkring 1993 sit markante nye
domicil i gule mursten. Her hav-
de gasbeholderen stået frem til
1986. I december 2009 flyttede
Cap Gemini sine aktiviteter til
Vallensbæk. Dele af bygningen
er midlertidigt lejet ud til andre
firmaer. Her flytter det samlede
politi for de to sammenlagte,
døgnåbne politistationer ind fra
sommeren 2010 som en konse-
kvens af politireformen.
Politireformen
Den nye hovedpolitistation dæk-
ker således udover Gentofte
Kommune således også Ruders-
dal og Lyngby-Tårbæk. Den bli-
ver hjemsted for et personale på
over 200 personer, og det bliver
politikredsens største station.
Politigården er underlagt politi-
direktøren i Helsingør under
Nordsjællands politi og kaldes i
planlægningsfasen Station Syd.
Station Nord ligger i Helsingør,
station Midt i Hillerød, mens
station Vest er i Frederikssund.
Politifunktionen vender efter
over 60 år derfor tilbage til Van-
gede.

Vangedevej 129
2820 Gentofte

Tlf. 39 96 96 11

Åbent hver dag
kl. 11 til 22

Kalvefilet med Champignon
i gorgonzola sauce

Kalvefilet med parmaskinke,
hvidvin tomatsauce cham-
pignon, kapers og salvie

Scaloppina al Gorgonzola

ÆbletærteDessert:

Tilbud
i marts, april og maj

For- og hovedret kr. 139,- / 3 retter kr. 179,-

eller

Saltimboca

H
o
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d
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t

Forårsmenu
HvidløgsbrødForret:

Vangede
Frokost-
tilbud
hver dag
11-15

man-fredag
11-22
lør-søndag
12-22

Vangedes første Pizzaria

Vangede

Vangede
Bygade 77

(Ved Bommen)

De ringer
vi bringer
kl. 16-21
Kørsel 25,-
v/min. køb 50,-

ITALIENSK PIZZA
N
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O
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PIZZASANDWICH
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Vi har sandwich, pizza, hjemmelavede
burger, pastaretter, middelhavssalater.
Frisk italiensk brød hver dag.
Stort udvalg i italienske vine og
økologiske delikatesser.

Vi tilbyder dagligt til firmaer, selskaber
og fester. For yderligere oplysninger
kontakt venligst tlf. 39 90 25 25

Vangede Bygade 88 · 2820 Gentofte

Åbningtider alle dage 10-21
Tlf. 39 90 25 25

Mezzaluna’s

Ekstra jomfru
olivenolie fra
Toscana i Italien

1 ltr. kr.

åbningstilbud

65,-

Marts måneds tilbud
Vælg mellem 3 slags
middelhavssalat og
kylling (2 spyd eller
2 stk. bryst)

kun kr. 65,-

Cribbio is
Økologisk,

4% fedt

1 stk. kr. 45,-
3 stk. kr. 120,-

½ ltr.
håndlavet,
italiensk,

Sunde salater fra montren



Nummer 62 · februar 2010

Butikkernes åbningstider – februar 2010

mandag - onsdag
11 - 01

torsdag - fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02
søndag
9 - 01

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

Bien og Blomsten Tlf. 39 76 30 70
mandag lukket
tirsdag-onsdag 12.00-17.30
torsdag-fredag 10.00-17.30
lørdag-søndag 10.00-14.00

Colorama – Freilev
Farve · Tapet · Isenkram Tlf. 39 65 10 26
mandag 12.00-17.30
tirsdag-torsdag 10.00-17.30
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-13.00

DanBolig Tlf. 39 40 80 90
mandag-onsdag 9.00-17.00
torsdag 11.00-17.00
fredag 9.00-17.00
søndag 10.00-16.00

Danni Sko Tlf. 39 65 53 63
mandag-torsdag 9.30-17.30
fredag 9.30-18.00
lørdag 9.30-14.00

Danseskolen, EKA Dans Tlf. 39 65 31 07

Danske Bank Tlf. 45 12 13 90
mandag-fredag 10.00-16.00
torsdag tillige 16.00-17.30
Rådgivning efter aftale 8.00-18.00

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 11.00-01.00
torsdag-fredag 11.00-02.00
lørdag 9.00-02.00
søndag 9.00-01.00

Frisør Konrad Tlf. 31 36 31 36
mandag lukket
tirsdag 11.00-19.00
onsdag 10.00-17.00
torsdag 10.00-19.00
fredag 8.00-17.00
lørdag 9.00-13.00

Geisler og Rønne Tlf. 39 42 99 90
mandag & torsdag 10.00-17.00
tirsdag 11.00-17.00
onsdag efter aftale
fredag 10.00-16.00
lørdag lukket
søndag efter aftale

Glarmester Torp Tlf. 39 65 17 20
mandag lukket
tirsdag-fredag 11.00-16.00
lørdag 10.00-13.00

IKEA Tlf. 70 15 09 09
mandag-fredag 10.00-21.00
lørdag 9.00-17.00

Kirken, Vangede Kirke Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag 9.00-16.00
kontoret: man.-ons. & fre. 9.00-13.00

torsdag 12.00-18.00

Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 9.00-14.00

Miao Sushi, Sushi take away Tlf. 39 65 09 65
Alle dage 14.00-22.00

Murer & VVS Kjeld Hansen Tlf. 39 65 39 65
mandag-fredag 11.00-17.00

Netto
mandag-fredag 9.00-20.00
lørdag 8.00-17.00

NM Autoservice Tlf. 39 65 79 80
mandag-fredag 8.00-16.00

Nymose Dyreklinik Døgnvagt Tlf. 39 76 00 77
mandag-fredag 12.00-17.00
onsdag tillige 17.00-19.00
lørdag 10.00-12.00
Konsultation efter aftale

Ny Zi Yang Restaurant Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag 14.00-23.00

Skjold Burne Tlf. 39 65 34 00
mandag-fredag 9.30-18.00
lørdag 9.00-15.00

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-fredag 9.00-20.00
lørdag 8.00-16.00
1. søndag i mnd. 10.00-16.00

Sweetie Mode Tlf. 39 65 31 38
mandag 10.00-16.00
tirsdag-onsdag 10.00-17.30
torsdag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Tinna Mia Tlf. 39 65 78 91
mandag-fredag 10.00-17.30

Tyden Tlf. 39 68 26 34

Vangede Apoteksudsalg Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag 9.30-17.30
lørdag 9.30-13.00

Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag 10.00-16.00

Vangede Bibliotek Tlf. 39 65 38 47
mandag-torsdag 11.00-18.00
fredag 11.00-16.00
lørdag 10.00-14.00

Vangede Pizza & Grill Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag-søndag 12.00-22.00

Alle disse butikker er med-
lemmer af Vangede Bycentrum.
Medlemsbutikkerne kan du
kende på, at de har dette mærke
siddende i deres ruder.

frisør

KONRAD
Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte

Tlf. 3136 3136

Online booking
www.frisor-KONRAD.dk

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk


