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NYE AFDELING.
50 ÅRS
ERFARING

GRATIS
MÅLTAGNING

GARDINMANDEN Du KAN hA’ tILLID tIL
MIDt I GÅGADEN • 48794052 • M. 40747052
MAND - tORS - FREDAG 12-17.30 • LØRDAG 10-13

GARDINMANDEN DU KAN HA’ TILLID TIL
MIDT I GÅGADEN • 48794052 • M. 40747052
TORS - FRE 13-17.30 • LØRDAG 10-13

Måltagning og montering man- tirs- & onsdag, samt tors- & fredag formiddag

Vi fremstiller tandproteser og det
gør vi med så stor præcision, at
de ikke blot ligner, men også
føles som naturlige tænder.
Vi tilbyder også behandling
i eget hjem.

| Slotsgade 21
| Hovedgaden 55 C
| Holte Midtpunkt 30
| Lyngby Hovedgade 47
| Rødovre Centrum 1, R207
| Spinderigade 5

Der er ingen undskyldninger
Af Anders Gerner Frost - NytGribskov
Pernille Søndergaard - NytGribskov
Astrid Recinella -NytGribskov
Pernille Kromann Sams - NytGribskov

Vi gir’ dig smilet igen

Hillerød
Hørsholm
Holte
Kgs. Lyngby
Rødovre
Valby

Foto: Nicklas Thorup Clausen

| Tlf.: 48 24 80 10
| Tlf.: 45 86 78 08
| Tlf.: 45 42 49 16
| Tlf.: 45 93 31 13
| Tlf.: 32 22 31 13
| Tlf.: 38 80 31 13

VI HAR
ÅBENT HELE
SOMMEREN

Tilfredshedsgaranti • Betaling op til 5 år • ISO 9001 kvalitets-certificeret • www.tpt.dk

- DET HANDLER OM TILLID

Kæledyrsklinik
Hesteklinik
Operationer
Scanning
Røntgen
Tandbehandlinger
Hjemmebesøg til kæledyr
Udkørende praksis
Fodersalg
Døgnvagt

Dyrlægen på landet

Dyrlægegruppen Laugø

Dyrlægegruppen Laugø har eksisteret i 20 år.
Vi er 4 dyrlæger på gården i Laugø. Her har vi klinik
for heste og kæledyr i trygge rammer samt vores
base for den udkørende praksis. Vi lægger vægt på
en rar atmosfære for dig og dine dyr.

www.dyrlaege-gruppen.dk
info@dyrlaege-gruppen.dk

Følg os på Facebook - Dyrlægegruppen Laugø

mulighed for at understøtte
biodiversiteten. Derfor er der
i det nuværende udbud arbejdet med minimering af græsslåning i grøftekanter etc., men
der er ikke arbejdet - så vidt vi
er orienteret - med ikke at fjerne ukrudt i vores gågader, at
skilte skal kunne ses samt at
der skal være tilgængelighed
på vores cykelstier og fortorve.
Det vi ser lige nu er ikke vild
med vilje, men cykelstier der er
svært fremkommelige, vejskilte der ikke kan læses, skrald i
vores gader etc.
Vi har bedt om en orientering på næste udvalgsmøde
om situationen, lad os håbe
at der er andre end os, der kan
se nødvendigheden i at gøre
noget andet på området fremadrettet.
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Dyrlægen
til alle dine dyr

Nemme tilkørselsforhold og stor parkeringsplads
lige ved indgang.

DEBAT Der er ingen undskyldninger for at vores kommune
ikke holdes pæn, ren og fri for
ukrudt på fortove, cykelstier
etc.
Serviceniveauet for renhold
og ukrudtsbekæmpelse er det
samme i år som de foregående
år, der er skiftet leverandør og
der er i budgettet afsat økonomi til at der også kan tjekkes
op på vores leverandør - alligevel er der meterhøjt ukrudt på
cykelstier, fortove, gågader etc.
Det er ikke vild med vilje,
det er manglende indsats.

Vi har allerede sidste år
foreslået, at man igangsætter
en undersøgelse af en eventuel hjemtagelse af Park og
Vej-område, samt naturligvis
en gennemgang af serviceniveauet for vores grønne områder. Det vi ser lige nu modsvarer ikke de ambitioner, der lå i
det seneste udbud.
Vi må konstatere, at det
lige netop på dette område
kan være en god ide at se på
omkostninger og fleksibilitet således, at vi sikrer, at vores
kommune fremstår ren, pæn
og klar til glæde for både os
der bor her til daglig og for
de mange tusinde gæster der
besøger vores smukke kommune.
Vild med vilje handler
om græsrabatter, og dermed

V. Klavs Alexander
Laugøvej 11, 3200 Helsinge

Tlf: 70 20 40 18
Telefon- og åbningstid
hverdage 8 – 17
Dyrlægerne træﬀes 8-9
Konsultation efter aftale

ALT I HAVEANLÆG
OG BROLÆGNING

• Rydning af træer, buske og hække
• Rod opgravning,
rodfræsning & stubfræsning
• Traktor fræsning
• Mosbekæmpelse

• Græsslåning
• Anlæg af haver (rullegræs),
indkørsler & terrasser
• Opsætning af hegn
• Dræn, faskiner & planering
• Levering af spagnum & barkflis i løs vægt
• Bortkørsel af affald

3250 Gilleleje - Tlf.: 40 17 60 04 - esben@ekbentsen.dk

www.bb-Ejendomsservice.dk

