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Menighedsråd
har ondt i
økonomien
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Ny sejr spiller
SC Egedal
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SMØRUM UNDER LUP:

Jagten
sættes
ind mod
hærværk
SMØRUM Egedal Kommune
og brandvæsen har fået nok
af hærværk og indbrud ved
Søagerskolen i Smørum.
“Senest blev en hund
brændt inde i en bil ved skolen. Den episode får os til at

SPORT/SIDE 18-19

livet leves lokalt - online: w w w.lokalavisen.dk/egedal

"Ja Ja, nu kommer jeg"

skride til handling,” siger Thomas Emil Hammerum fra Egedal Brandvæsen.
Kommunen vil nu sætte
overvågning op på skolen.
LÆS MERE SIDE 2

Vandplan er klar
Ny plan skal stoppe oversvømmelser i Jyllinge
Nordmark. Borgerne er positive
EGEDAL En ny plan på tre punkter skal være med til at stoppe
oversvømmelserne i Jyllinge
Nordmark.
Det er Roskilde Kommune,
der har lavet planen, som nu er

blevet præsenteret for beboerne i området. De første reaktioner fra borgerne er positive. To
ud af tre punkter siger man ja til
med det samme.
LÆS MERE SIDE 6

Care4you (RAB)
Smerteklinik
(Godkendt af sundhedsstyrelsen som behandler)

 
    
     
 
 

 

50 glade børn havde en herlig dag med leg og musik, da de private dagplejere
inviterede på "Dagplejernes Dag" i strålende solskin
LÆS MERE SIDE 24

Avensis Limited Edition
Celcius bageren tilbyder

   

     

Kun 9.995 kr. i merpris 1

Othello lagkage til mors dag
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Vind et gavekort
til tøjbutikken Today
på 1000,00

5000
SPAR 2900

toyota.dk

Avensis 2.0 diesel 22,7 km/l.
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ligger i den ene kage
V/Købmand Jens Bank
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SuperBest i Egedal Centret 93
DK-3660 Stenløse
Butik tlf: 7020 7005
Tilbuddet gælder fra onsdag til lørdag

Bagerens åbningstider:
Mandag - fredag 7-20
Lørdag
7-17
Søndag fra kl.
7:00

Toyota Frederikssund
Pedersholmparken 4 · tlf. 70 10 22 72
Åbent 8.30-17.30, lørdag lukket, søndag 11-16
www.erabiler.dk
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Solen skinnede
på de private
dagplejere
50 børn og 14 private dagplejere hyggede sig
torsdag med leg, musik og forrygende vejr
Af Kenneth Tanzer

EGEDAL Perfekt solskinsvejr, glade børn og god
underholdning.
De private dagplejere fra
Jyllinge, Gundsømagle, Egedal
og Jægerspris havde en herlig
“Dagplejernes Dag” torsdag
formiddag.
PÅ det grønne område ved
Ølstykke Bibliotek kunne børnene fornøje sig med sæbebobler og en kravletunnel,

men besøget af “Jungle Jim”
fik også smilene frem hos de
små purke.
“Han sang en masse sange
om dyr. Vi sang med, og det
var rigtig underholdende, så
det kunne ikke være en bedre dag,” siger Camilla Vestergaard Jensen fra dagplejen
Smørblomst.
Torsdag var den landsdækkende dagplejedag for de private
dagplejere, som tæller knap
100 medlemmer på Sjælland.

Både dagplejere og børn nød det herlige solskinsvejr.

Officielle

Naturen registreres
Land- og skovejendomme i Egedal Kommune kan
få besøg i maj – september
Naturstyrelsen skal undersøge naturen. En medarbejder
vil derfor besøge nogle udvalgte arealer for at registrere
planter og dyr, og om arealet skal registreres som
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Denne purk havde en sjov torsdag i Ølstykke.

Vi kan desværre ikke kontakte hver enkelt lodsejer inden
besøget, men tag godt imod vores folk, hvis de kommer
forbi. De medbringer alle et legitimationskort.
Se mere på www.beskyttedenaturtyper.dk
Se mere om opdatering af § 3 natur, inkl. en udvidet
annonce samt et kort over, hvor langt eftersynet er nået i
de enkelte kommuner.
Yderligere oplysninger: Cand. scient. Christian
Bertelsen, Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3008,
chrbe@nst.dk

“Jungle Jim” leverede den musikalske underholdning.

Service Centret
GRATIS SYNSTJEK
(visuelt)
Vi har det sidste nye i

Alle
autoreparationer udføres,
også forsikringsskader

serviceeftersyn

OBS!

Stort service iflg. bilens
serviceskema

fejldiagnose testudstyr

Nu giver vi op til

Bliv bonuskunde

3 ÅRS
GARANTI
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1 års

på alle autoreparationer

Fordel din
værkstedsregning efter dit
behov. Få oprettet en
værkstedskonto

GRATIS

Se mere på vores
hjemmeside

AUTOUDLEJNING TILBYDES - SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE

Erhvervslejemål

Advokater

ERHVERVSLOKALER
Tlf. 47 17 57 57

Her koster et godt råd ikke noget!
Advokatvagten giver dig GRATIS
juridisk førstehjælp. Du får
mundtligt råd, og behøver ikke at
opgive navn og adresse.
Kun personlig henvendelse!
Advokatvagten træffes torsdag
i denne uge kl.16.30-17.30 på
Stenløse rådhus. Der udleveres
max. 6 numre fra kl.16.

ADVOKATER
STENLØSE
ADVOKAT

Eli Heckscher
Bistand ved:

Åbningstider:
Man.-tors.
kl. 9-16
Fredag
kl. 9-12
I øvrigt efter aftale

9 Køb/Salg af bolig
9 Ægtepagt og bodeling
9 Testamente/arveforhold
9 Dødsbobehandling
9 Lovpligtigt ansættelsesbevis
9 Generationsskifte
9 Handelsaftaler
9 Import/Eksport
9 Erhvervs- serviceaftale

Jyllinge

ADVOKATKONTORET

Advokat og Mediator
Birte Refsbech (L)
Stenløse Center 3C
3660 Stenløse
Tlf. 47 17 00 17

FORLANG TILBUD
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Frederikssundsvej 169
(Hjørnet Byvej)

auto@service-centret.dk · www.service-centret.dk

www.EUROLAW.EU

7027 8888

Advokatfirmaet
Niels-Jørgen Svinth
Saturnvej 1
4040 Jyllinge
Tlf. 46 73 01 81

Stenløse

