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Kl. 9-11  Morgenmad i Centeret 
Sponsoreret af Centerforeningen med 
underholdning i løbet af dagen.

Kl. 11-16  Diverse Forlystelser 
Prøv kræfter med Rodeotyr eller Powerjumper. 
Eller tag en tur med Karrusellen, Cirkusslottet 
(hoppeborg) eller Futte (tog). Eller få en airbrush 
tattoo.

Kl. 12  Taler i festteltet 
Officiel åbning af festdagen med taler af 
Borgmester Jesper Würtzen og vores formand 
Jette Fesner.

Kl. 12.30-13.30  Sørens Safarishow i Kulturhuset 
Børneunderholdning for de 2-11-årige og 
forældre i Kulturhuset Ind I Varmen.

Kl. 13.30-16.30  Klaus og Servants 
Det kendte band med over 400 sange på 
repertoiret underholder i festteltet.

Kl. 16-20  GFC Klubben børnediskotek i Salen
Kl. 17-20  Spisning 

Køb mad til fornuftige priser fra boderne fra 
palace Garden, Diva eller fra Pølsevognen.

Kl. 18.30-20.30  Western Times 
Country/Rock inspireret musik i festeltet.

Kl. 19.15  Line Dance 
Vores egen Lokalmotion underholder.

Kl. 21-24  Happy Feet 
Festbandet som spiller gamle og nye numre, 
som går lige i fødderne.

Kl. 0.30  Festen slutter på festpladsen 
og rykker i Salen.

Kl. 23.30-04.00  Midnatsdiskotek i Salen

Madboder på festpladsen
Kl. 12-17  Danish Dynamite Pølsevogn
Kl. 20-02
Kl. 17-20  Café Diva
Kl. 17-20  Palace Garden

Grantoftecentret
Kl. 9-11  Morgenbord
Kl. 9-16  Spillemand
Kl. 10-12.30  Ballonmand og popcorn
Kl. 13.30-16
Kl. 14-16  Rapmusik på Kirkepladsen

Det er 50 år siden, at Grantoften tog sin start helt ude på de nøgne
marker i Ballerup, hvor kragerne allerede var vendt. De første flyttede
ind i 1968, mens der stadig blev bygget. På imponerende 2 år var de

tre blokke og rækkehuse opført.
Vi fejrer Jubilæet med stort festprogram.

Lørdag d. 25. august 2018
PROGRAM

Vi glæder os til at se dig. 
Med venlig hilsen 

Centerforeningen og Afdelingsbestyrelsen

Ændringer til programmet kan forekomme
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Åbningstider
Mandag  10.00-15.00
Tirsdag  10.00-15.00
Onsdag  Lukket
Torsdag  10.00-17.00
Fredag  10.00-13.00

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Telefon 4477 2000

www.ballerup.dk

Fra fredag den 10. august skal du bestille tid, 
når du skal på rådhuset for at forny dit pas 
eller kørekort, have hjælp til selvbetjening fx 
til at søge boligstøtte og skifte læge m.m.

Målet er at gøre servicen på rådhuset mere 
målrettet og effektiv, så du straks får den 
hjælp og vejledning, du har brug for. Desuden 
er det med tidsbestilling lettere for dig at plan-
lægge din tid og undgå ventetid på rådhuset. 

Hvad betyder det for dig?
Du får en endnu bedre service, fordi du bliver 
betjent af en medarbejder, der ved, at du 
kommer, og som derfor er klar til at hjælpe 
netop dig. 

Har du ikke bestilt en tid, når du møder op i 
Borgerservice på rådhuset, vil du blive tildelt 
den næste ledige tid. Vi kan desværre ikke 
garantere, at du får en tid med det samme, 
men vi hjælper dig gerne med at finde en tid, 
der passer dig.   

Du bestiller tid til at forny pas eller kørekort, få 
hjælp til selvbetjening m.m. på 
ballerup.dk/tidsbestilling eller ved at ringe 
på tlf. 4477 2000.

Spring
køerne over 
-bestil tid

Ballerup Kommune, Ældresagen og Alzhei-
merforeningen holder caféarrangementer for 
alle, der ønsker at vide mere om demens.

Næste arrangement er den 6. september, 
hvor der er oplæg om forskning i det tidlige 
stadie ved Alzheimers sygdom. 

Tid og sted
Sundhedshuset, Gl. Rådhusvej 13, 2. sal 
(Lokale 2.03 og 2.04). Kl. 15.00-17.00.

Tilmelding er ikke nødvendig. 
Se alle de planlagte demens-arrangementer
for efterår/vinter 2018 på ballerup.dk/demens

Caféarrangementer om demens

Vision 2029 er Kommunalbestyrelsens vision 
for, hvordan det skal være at leve, bo og 
arbejde i Ballerup i 2029. 

Tag med på cykeltur, og debatter visionen 
om fremtidens Ballerup med borgmester og 
lokalpolitikere.
 
• Cykeltur 1: Søndag den 9. september 
2018. Cykelturen starter foran Ballerup 
Rådhus kl. 10.00, hvorfra der cykles en rute 
gennem Måløv og Ballerup Midt.

• Cykeltur 2: Onsdag den 12. september 
2018. Cykelturen starter foran Ballerup 
Rådhus kl. 16.30, hvorfra der cykles en rute 
gennem Skovlunde og Ballerup Midt.

Undervejs gøres stop, og borgmester Jesper 
Würtzen fortæller om nogle af de steder i 
Ballerup Kommune, der har en særlig 
historie. 

Cykelturen varer cirka 2-2½ time. Turen 
afsluttes med sandwich, vand og en politisk 
snak.  

Alle er velkomne. Tilmelding på 
tlf. 4477 2004 eller på mail 
borgmestersekretariatet@balk.dk. 
Husk at skrive dit tlf. nr. i tilfælde af aflysning.

Læs mere om Vision 2029 på 
ballerup.dk/vision2029

Tag med på cykeltur og få en politisk snak

Hvem skal løbe med Sundhedspriserne 2018?

Gratis rygestopkursus

Der er mange gode sundhedsindsatser i 
Ballerup Kommune, og vi vil gerne anerkende 
de bedste. Vi uddeler derfor to sundheds-
priser til lokale indsatser, der er med til at 
højne sundheden. 

Hvem synes DU, der skal vinde? 
Du indstiller kandidater på ballerup.dk/
sundhedspriserne senest fredag den 
14. september. Begge priser bliver uddelt til 
Frivillig Fredag den 28. september.

”Kom og kvit” er et gratis, fleksibelt og indivi-
duelt rygestopkursus, som kan tilpasses dig. 

Når du tilmelder dig ”Kom & Kvit”, bliver du 
ringet op af en rygestoprådgiver, og I aftaler 
et individuelt møde, hvor I lægger en plan for 
dit rygestop. 

Herefter kan du deltage i rygestopmøder, der 
holdes mandag eftermiddage i Sundheds-
huset i Ballerup.

Tilskud til rygestopmedicin
Når du deltager i ”Kom & Kvit”, har du sam-
tidig mulighed for at få tilskud til rygestop-
medicin, hvis du er over 18 år, ryger over 
15 cigaretter dagligt og har en årsindtægt på 
under 250.000 kr. 

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til 
rygestop@balk.dk eller ved at ringe eller 
sende en sms til tlf. 2252 9142.
Læs mere på ballerup.dk/rygestop.

Kommunalbestyrelsen holder møde mandag 
den 27. august kl. 18.00 i mødesalen på 
Ballerup Rådhus.

Fra onsdag den 22. august kl. 16.00 er dags-
ordenen for Kommunalbestyrelsens møde 

tilgængelig på ballerup.dk/dagsorden-og-
referat. Referatet vil efterfølgende også 
kunne ses på denne side. 

Kommunalbestyrelsens møder bliver optaget 
og vist på ballerup.dk/NetTV.

Busterminalen på Banegårdspladsen i Balle-
rup er ved at være færdig, og de første bus-
ser rykker efter planen ind i denne uge. Det 
drejer sig om buslinjerne 350S mod Dragør, 
400S mod Hundige og 500S mod Ørestad 
samt linje 400 mod Hundige.

De øvrige busser vil indtil videre fortsat holde 
i den midlertidige terminal.

Alle busser forventes at være flyttet ind i den 
nye busterminal inden jul.

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august

De første busser rykker ind i den nye busterminal

Spring køerne over – bestil tid

års jubilæumstilbud
Gælder lørdag 25/8

VI SES I 
GRANTOFTECENTRET

Find  
os på

-50%
På ALT 

i butikken
Tlf: 44 97 78 40

CHERRY

GÆLDER KUN FREDAG d. 24. august på kringlen fra kl. 18.00-kl. 00.00
3 alm flaskeøl: 50 kr.  (samlet køb)
2x ½ fadøl: 50 kr.  (samlet køb)

2 x drinks á 2 cl. 50 kr.  (samlet køb)Gælder kun rom og cola, eller vodka og juice
Tlf: 40 51 35 85

KRINGLEN

Pokémon Pikachu 
Pakke 50.-

(spar 99,-)
Tlf: 31 15 90 71

SLICE N DICE

Åbningstilbud(gælder til og med d. 30. september 2018)-30%Ad Libitum & Take awayTlf: 44 66 88 86

SAKANA SUSHI

Spar 15%  
på din fodbehandling

Ved bestilling på selve 

jubilæumsdagen d. 25/8-18

Tlf: 44 66 80 90

GLAMOUR

Peter Larsen Kaffe (blanding 66)
15.-

NETTO

Chinabox

40.-
Tlf: 44 66 88 89

PALACE GARDEN

Køb gavekort værdi 500,-
for 400.-
Tlf: 44 61 07 08

TATTOOART GALLERY

Lørdag d. 25/8-18 fra kl. 8-16

Dameklip 
Køb 1 gavekort for 300.- 

-og få 1 klip/føn på pålydende 

pris 430.-
Herreklip 

Køb 1 gavekort for 250.- 
-og få 1 klip/føn på pålydende 

pris 330.-
Tlf: 44 65 48 92

JANNIES
HAIRDESIGN

Sodavand halv liters, coca cola -coca cola zero fanta –sprite
3 FOR 2 35.-(eksl. Pant)(tilbuddet gælder t.o.m 30. september 2018)

Q8

Pizza slice

25.-
Tlf: 44 66 66 22

CAFE DIVA
 PIZZERIA

Tlf: 42 45 02 42

ROYAL BAZAR
Viking 

kalkfjerner 
2+1 

30.-
Finish 

Powerball 
Opvasketabs 

40.-
Toiletpapir 

4 ruller pr. pk  

7.-


