
513. januar 2021

– en del af heating solutions

I samarbejde med

VVS og Energi rmaet   

K. Kristensen & Søn ApS
Hesse
vvs@kkristensen.dk

lager 15, 2605 Brøndby Tlf:43964861

• Svensk topkvalitet
• Superøkonomisk
• Flot design - også i bryggerset

Klimavenlig
varmepumpe?
Værs'god:

Med op til 
15 års 
Total 

Tryghed

Vi har fået VE godkendelse til
det nye varmepumpetilskud

Få det hele med

Vi griner sammen.
Vi hører sammen.

Ring nu
70 230 560

Gratis 
høretest

En sød bemærkning, en god snak eller en sjov vittighed.
Livet er lidt sjovere, når vi deler vores oplevelser med dem, 
vi holder af. Ring og få en gratis og uforpligtende høretest
hos dit lokale Dansk HøreCenter.

   www.dkhc.dk

Dansk HøreCenter, Glostrup
Jernbanevej 6    2600 Glostrup

Smil og hyggelige stunder 
hænger sammen og dårlige 
eller manglende tænder må 
ikke sætte en stopper for 
dette. 

Lige nu giver vi 1.000 kr. 
i tilskud til tandproteser 
ved bestilling inden den 
31. januar 2021.

NU 1000,- kr. tilskud

Rødovre | Rødovre Centrum 1, R207 | Tlf.: 32 22 31 13
Valby | Spinderigade 5 | Tlf.: 38 80 31 13
Kgs. Lyngby | Lyngby Hovedgade 47 | Tlf.: 45 93 31 13
Hørsholm | Hovedgaden 55 C | Tlf.: 45 86 78 08
Hillerød | Slotsgade 21 | Tlf.: 48 24 80 10

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

TYVERI ALARM

- helt sikkert 
!

Glostrup Låse & alarm
43 96 45 00

Hovedvejen 64 . www.gla.dk 
ISO 9001 certificeret

Der er nu ! ere muligheder 
for at vælge læge

2020 har været et travlt år i 

RegionH på grund af coro-

na. Foråret handlede om 

utallige nedlukninger og 

omlægninger på hospita-

lerne samt en kamp for at 

skaffe værnemidler. Dette 

fi k vi løst, og lagrene er nu 
tilstrækkelige og med stabi-

le forsyningslinjer. Vi er nu 

midt i anden bølge, og det 
ser alvorligt ud for de næ-

ste par måneder, indtil vi 
har vaccineret en stor del af 

befolkningen. Vaccine kom-

bineret med afstand og vær-

nemidler vil være den ene-

ste muligged for at komme 

pandemien til livs, og der-

for bør alle vaccineres med 
mindre specielle forhold gør 
sig gældende. Vaccinen er 

meget effektiv og med stort 

set ingen bivirkninger. Når 

det bliver min tur, er jeg i 
den grad klar til at blive vac-

cineret.

Vi har sideløbende ar-
bejdet intensivt for at løse 
manglen på alment prakti-

serende læger i hele regio-

nen, og dette er gået over al 
forventning. I Glostrup hav-

de 100% af praksis lukket 

for nye patienter i starten 

af 2019, og nu har kun 84% 
af praksis i Glostrup lukket 

for tilgang af nye patienter. 

Lukkede praksis i Brøndby 
var 84% i starten af 2019, og 
nu er kun 38% af praksis i 
Brøndby lukkede for tilgang 
af nye patienter.

Vallensbæk ser desvær-

re ikke helt sådan ud, idet 
der stadig er 100% af prak-

sis, som har lukket for nye 
patienter. Dette arbejder 

vi dog på intensivt. Der er 

aktuelt 10 praksis i Vallens-

bæk, men der er to fl ere på 
vej til etablering snarest. 

Hvis dette ikke løser pro-
blemet, opretter vi yderli-
gere praksis i Vallensbæk, 
for alle borger i regionen 

skal have tilgang til en lokal 

praktiserende læge.

DEBAT

Hvilket Vallensbæk ønsker vi?

Tak, Berit, jeg er rigtig 
glad for dit læserbrev. En-

deligt et klart billede af, 
hvad det er for et Vallens-

bæk, Socialdemokratiet 
ønsker, og hvad man som 
borger kan forvente ved et 

kryds på liste A.

I kommunalbestyrel-

sen følger vi den udvik-
lingsstrategi, som også 
socialdemokraterne har 

stemt for – og den hand-

ler blandt andet om at til-

trække ressourcestærke 

borgere.

I er imod friplejeboli-

ger, hvor ældre borgere 
kan få alternative tilbud 

til den service, som vi som 
kommune kan og må til-

byde.

Socialdemokratiet stig-
matiserer grupper af bor-

gere som sygeplejersker 

og politibetjente, som iføl-
ge jer åbenbart ikke kan 

eje et hus, men kun kan bo 
i kommunen, hvis de bor 
i en almen bolig, som er 
delvist fi nansieret af skat-
ten.  

Det er ikke et billede, 
jeg kan genkende – vi har 

masser af ressourcestærke 

borgere med ”almindelig 

indkomst”, både i ejerbo-
lig og i lejebolig.

I Vallensbæk har vi – og 

skal fortsat have – et godt 

mix af ejer-, leje- og alme-
ne boliger, som afspejler 
livets mange faser. 

Bygger vi boliger, der 
er støttet af kommunen, 
så skal det også være for 

borgere i Vallensbæk med 

behov for det. Den gode 

balance er netop en af 

grundene til, at Vallens-
bæk er en veldreven kom-

mune. 

Jacob 
Rosenberg (K)
Medlem af 

Regionsrådet i 

RegionH

Henrik 
Rasmussen (K)
Borgmester i 

Vallensbæk

Der er aktuelt 

10 praksis i 

Vallensbæk, 
men der er to 

fl ere på vej til 
etablering 

snarest. 

www.                                            .dk


