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SØBORG, BAGSVÆRD, LYNGBY (GLADSAXE KOMMUNE), DYSSEGÅRD, DELE AF LYNGBY-TÅRBÆK KOMMUNE & HARESKOVBY
Skal vi også sælge din bolig?

Film om festkultur

Ny finanslov

1. g’ere lavede kortfilm
om druk og alkoholvaner

Gladsaxe Byråd ser både gode og mindre
gode ting i den nye finanslov.
Side 4

Side 8

Søborg Autogård
Citroën service

Hjort
Hjort Bagsværd

tlf. 39 69 52 00
Etableret 1965

Ring 4449 4444 vi er klar
ke
ak ,vp
Lo .995
11

Kort & Godt

JAN’S KØRESKOLE
6. og 13. januar 2020

www.janskoereskole.dk

Søborg Hovedgade 129 • Telefon 20 33 41 17

GladsaxeKonservative.dk

Nej til
uhæmmet,
højt og tæt
byggeri ved
Mørkhøjgaard

Lars Abel

- Det sikre valg

Læs mere side 2

Smart, parat, svar

Der var brede smil hos vinderholdet af Gladsaxe-delen af den nationale vidensquiz ”Smart Parat Svar”,
Flodhestebanden fra Atheneskolen (forrest). De var bedst til at svare på spørgsmål i kategorier som Danmark i krig, topsport 2019, sjove dyr, mytologi, hekse i Harry Potter og E-sport, og gik videre til en regional
runde, der finder sted onsdag 15. januar 2020. Her tørner de dygtigste klasser fra hele regionen sammen for
at dyste om en plads i den store finale. Foto: Kaj Bonne.

FRISØR MAJ-BRITT

LokalBolig
Nicki Albek

VÆLG DEN RIGTIGE
MÆGLER, NÅR DU SKAL
SÆLGE DIN BOLIG!

Kenn Brogaard

LokalBolig Søborg, Bagsværd & Dyssegård | Søborg Hovedgade 14

gladsaxe@lokalbolig.dk | Tlf. 3930 9310

DEN NYE MAZDA3 SEDAN
ELEGANT OG RAF F INERET

Den nye Mazda3 viser vejen for en ny generation af biler fra Mazda; endnu flottere,
mere sikker og sofistikeret. Med avanceret teknologi, skarpe køreegenskaber og en
eksklusiv udstråling ned i mindste detalje er den nye Mazda3 en stærk udfordrer i klassen.
Oplev den nye Mazda3 sedan hos din Mazda-forhandler i dag.

F.eks. klip280,- m/vask

Lyse striber 395,-

Bagsværd
Indehaver Dan Pindstrup Andersen

Bagsværd Hovedgade 83
mail 2880@nybolig.dk
Telefon 4449 2121

Indehaver Philip H. Christiansen

Real Mæglerne Andersen & Christiansen
To indehavere får solgt din bolig!
RealMæglerne Søborg, Dyssegård og Bagsværd
Søborg Hovedgade 18
Soeborg@mailreal.dk - 39 400 100

Permanent alt inkl.610,Tillæg fra 60,- for langt hår

KLIP & FØN

v/Majbritt Eisner

DAME

Buddinge Hovedgade 189 (ved Eisner Automobiler)
2860 Søborg Tlf. 3969 2036

F R I S Ø R
Stort udvalg i GLERUP
hjemmesko til damer og herrer.
Pr. par 500,-

10% RABAT VED KØB AF TO PAR I FRIT VALG

Mazda3 fra 250.000 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 20,0 – 15,2 km/l.
CO2-emission 132 - 149 g/km. Brændstoføkonomien er angivet efter den nye WLTP-norm,
se evt. mere på wltp.dk. Energiklasse

Vi fører

Gladsaxe Vandtårnsvej 81, Tlf. 3967 2622

Start dit boligsalg med
en gratis vurdering

til damer og herrer

Buddinge Centret, 39 69 30 00
Farum Bytorv, 44 92 92 10 · Ballerup Centret, 44 66 96 44

250,-

HERRE 200,BØRN

180,-

CHA CHA CHA SALON
Bagsværd Hovedgade 109 • Tlf. 81 44 22 29

INSPIRATION OG DESIGN
TIL ETHVERT HJEM

HJEMMETID
BESØG HJEMMETID.DK | KÆRLIGHED TIL HJEM OG INDRETNING
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Mette Hviid
Togsverd
Bladchef
Ansv. redaktør
mette@gladsaxebladet.dk

Peter Kenworthy
Journalist

Direkte tlf. 39535953

peter@gladsaxebladet.dk

Henrik Hvillum
Journalist

Direkte tlf. 38262165

hvillum@gladsaxebladet.dk

Anette Laugesen
Salgschef

Direkte tlf. 39535952

anette@gladsaxebladet.dk

Preben Simonsen
Salgskonsulent

Direkte tlf. 39561275

preben@gladsaxebladet.dk

Dorte Jensen
Administration

Direkte tlf. 39535950

dorte@gladsaxebladet.dk

Randi Salzwedell
Produktion

Direkte tlf. 39561275

randi@gladsaxebladet.dk

Kaj Bonne
Mortensen
Fotograf
https://kajbonne.myportfolio.com

Tlf. 39 56 12 75
Åbningstider:
Mandag 9-16
Tirsdag LUKKET
Onsdag 10-16
Torsdag 9-16
Fredag 9-14

ANNONCEINDLEVERING:
Annoncebestilling senest
torsdag kl. 16.00
Materiale som uopfordret
indsendes, returneres kun
hvis returkuvert medfølger.
Erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer og
tekst, er ifølge ophavsretten,
ikke tilladt. Abonnement
uden for området, 1.700 kr.
årligt, kan bestilles på bladets
ekspedition.
TRYK: Dansk Avis Tryk A/S

Senest kontrollerede oplag: 34.760
Periode: 1/7-2017 - 30/6-2018

Medlem af
De Lokale Ugeaviser
Medlem af
De Storkøbenhavnske
Lokalaviser
Udebliver avisen?
Ring 7010 4000

Bagsværd Avis • Søborg Avis
Folkebladet for
Gladsaxe Kommune
Søborg Hovedgade 79, st.
2860 Søborg
Tlf. 39 56 12 75
e-mail: gb@gladsaxebladet.dk
www.gladsaxebladet.dk

6.klasseeleverne måtte holde tungen lige i munden for at svare på de mange ret svære spørgsmål. Foto: Kaj Bonne.

Paratviden på programmet
Gladsaxes 6. klasser dystede på paratviden på
Hovedbiblioteket - om alt fra Kalmarunion og
Counter Strike til kimærer og Clutch Ministeren.
Elever fra Atheneskolen vandt
Af Peter Kenworthy

Traditionen tro var Gladsaxe med i den store nationale vidensquiz ”Smart
Parat Svar”, hvor over 500
6. klasser fra hele Danmark
dyster om hvem der er skarpest på paratviden.
Det lokale opgør foregik
på Gladsaxe Hovedbibliotek sidste onsdag.
Vinderne i Gladsaxe blev
”Flodhestebanden” fra Atheneskolen, der er en fri grundskole for højt begavede børn.
Eleverne skulle blandt andet
svare på spørgsmål i kategorier som Danmark i krig,
topsport 2019, Sjove dyr, mytologi, hekse i Harry Potter
og E-sport.
- Spørgsmålene var meget svære. Men vi har læst
op på alt muligt, for eksempel Illustreret Videnskab. Vi
har øvet os på paratvidenspil. Og så vidste vi, at der
var et Harry Potter-emne,
så vi kiggede på Harry Potter-Trivial Pursuit, fortalte
Alma fra vinderholdet, som
tilføjede, at hendes hold nu
gik efter at vinde det hele.
- Nu ved vi jo hvilke kategorier der er, så nu kan vi
rigtig forberede os, tilføjede
hun.
Med spørgsmål som
”Danmark forsøgte at genskabe Kalmarunionen ved

læse ved at sætte fokus på
samarbejde og almen dannelse. Quizzen tager ud-

gangspunkt i et bredt udsnit
af skøn- og faglitteratur og
hylder bogorme, læseheste

og klogeÅger – og har fokus på, at det er sejt at være
klog.

at indtage dette land. Hvilket?”, ”hvilken dansk supportspiller i Counter Strike
er kendt som ”Clutch Ministeren?”, ”en kimære er et
græsk mytologisk væsen,
der består af tre dyr. Nævn
mindst to ud af de tre”,
”hvad hedder hovedstaden
i Aserbajdsjan” og ”hvem
skrev den klassiske bog
’Anne fra Grønnebakken?”,
er det sikkert en god idé.

Viden og samarbejde
Bibliotekernes
landsdækkende videns- og læsequiz
udfordrer ikke kun børnenes viden, hukommelse og
evne til at tænke hurtigt,
men også deres evne til at
samarbejde. I de lokale opgør er der én klasse-vinder
som går videre til en regional runde, der finder sted
onsdag 15. januar 2020. Her
tørner de dygtigste klasser
fra hele regionen sammen
for at dyste om en plads i
den store finale.
Kampen om den endelige titel og en præmie på
10.000 kroner udspiller sig
onsdag den 5. februar 2020 i
Magasinet i Odense. Finalen
afholdes i samarbejde med
alle otte TV2-regioner, der
vil følge dysten tæt.
”Smart Parat Svar” har
eksisteret siden 2005. Konkurrencen har til hensigt at
styrke elevernes lyst til at

Det føg igennem luften med spørgsmål om alt fra Harry Potter til Kalmarunionen. Foto: Kaj Bonne.

Ret til seniorjob
Gladsaxe Kommune skal
betale 400.000 i erstatning til
seniorjobber

I mere end halvandet år har Hans Regner
Mogensen kæmpet mod Gladsaxe Kommune om retten til et nyt seniorjob. Den
kamp har han nu vundet og får mere end
400.000 kroner udbetalt i erstatning, skriver Fagbladet 3F.
Hans Regner Mogensen blev fyret fra
sit seniorjob på grund af langvarig sygdom, står der i hans afskedigelsesbrev fra
kommunen. Men da Hans Regner Mogensen tilbage i januar 2018 søgte om et nyt
seniorjob, blev hans ansøgning afvist med
den begrundelse, at han havde “misligholdt sin ansættelseskontrakt”.
Men kommunen havde ikke ret til at

nægte ham et nyt seniorjob, når begrundelsen for opsigelsen er sygdom, skriver
Fagbladet 3F. Dommeren lagde i afgørelsen vægt på, at når man opsiger nogen,
skal man tydeligt angive i afskedigelsen,
hvad der er den konkrete grund til opsigelsen, tilføjer bladet.
- Det er ingen hemmelighed, at kommunerne ikke kan lide dem, der seniorjobber. Hvis vi havde tabt den her sag,
ville vi se mange flere, der ville blive fyret
og nægtet nyt seniorjob. Men nu fik vi heldigvis sat en anden streg, siger Hans Larsen, faglig sekretær i 3F.
Gladsaxe Kommune har besluttet ikke
at anke sagen til Landsretten.
Da der er tale om en personsag, har
Gladsaxe Kommune meddelt, at man ikke
ønsker at kommentere på sagen.

