
Borups Allé 130, 2000 Frederiksberg
Åbningstider: Man - fre 8.00 - 21.00 lør: 8.00 -21.00 søn: 8.00-21.00
Bager åbner hver dag kl. 7.00

Tilbuddet gælder fra 29. - 1. april 2016

FAXE KONDI, PEPSI 
ELLER PEPSI MAX  

6995
Literpris v/1 pakke 8,83
Afhentningspris
Sælges kun i rammer 
24 x 33 cl dåser i rammer

+ pant

Tænker du af og til over 
hvordan dit smil 

klarer sig om 15 år?

TANDLÆGE CHARLOTTE LEBAHN

DET GØR JEG!

Professionelle, 
skånsomme
og lyttende....

BOOK MIG ONLINE!

TESTAMENTER M.M.
Advokaterne Osbak elsker jura !!!!!

Vore MINIPRISER er følgende:
4.375,00

9.900,00

10.400,00
20.000,00

7.800,00

2.000,00

Ring nu og få et hurtigt møde!

IKKE GRATIS, MEN BILLIGT!!!!!
4.375,00

9.900,00

10.900,00
15.000,00 

7.800,00
2.000,00 

Normalt kan du få møde indenfor 24 timer!

Efter vi har sat vores præg på denne fantastiske fredede 
bygning, er vi nu klar til at servere mad fra et traditionel 

italiensk køkken med et moderne tvist. 

Så kom og besøg os.

Med venlig hilsen 
Trattoria La Libertà.

Åben søndag til fredag 11-22 lørdag 11-23 
køkkenet lukker klokken 21.00 alle dage

Telefon 38151000 
e-mail trattorialaliberta@gmail.com

Marguerite Vibys Plads 1 2000 Frederiksberg

La Libertà

Peter Bangs Vej 59 . www.Deleuran.dk . Telefon 38 88 11 11

Testamente
Fortæl os om du er enlig, samlevende, gift,
enke eller enkemand og om der er børn.

Derefter får du gratis og skriftligt oplyst,
hvilke arveregler der gælder for dig og
hvorfor du bør oprette et testamente.

frbc-shopping.dk

FREDERIKSBERG
CENTRET 10-19 10-17

MANDAG - FREDAG WEEKEND

Fordi  
det nye  
magasin er 
på gaden
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Springedition
 Mere at komme efter

100 siders inspiration med sæsonens hotteste fashiontendenser til dig

FRBC_0116-01-Cover.indd   1

Uge . /-/ Til samtlige husstande

Hans Pilgaard giver 
efter for fristelser  /15

FrederiksbergBladet

 » Debat: Nej til salg af svømmehal /18-19
 » Sport: FIF-herrer nedlagde førerhold /20
 » Navne: Hugo Vandet har jubilæum /23
 » Kultur: Plant et træ med familien /24

På to hjul. Cyklistprøven kører snart igen /3

Renovering. Krøgers Have bygger nyt /4

GRØNNE FINGRE: Godt gemt væk et stenkast fra Pile Allé ligger 83 skønne kolonihaver, der ejes af Haveselskabet. En af de heldige haveejere 
er Else Løkkegaard, der er ved at gøre sin lille bid af paradis klar til forårets komme /8

I haven. Forårstegn i kolonihaverne

TYVE:  Lommetyve er hurtige og lydløse, og så har 
de en tendens til at stikke hænderne dybt i lom-
merne på tilfældige ofre på Frederiksberg. En af  
de mest populære steder for lommetyve er Fal-
koner Allé, hvor der sidste år var ikke færre end 
190 anmeldelser af lommetyveri. På andenplad-
sen er Nordre Fasanvej med 87 anmeldelser, og 
på Godthåbsvej var der 57 tilfælde af lommetyve 
på spil sidste år. /2

Lommetyve kan 
godt lide at stjæle 
på Falkoner Allé

FOTO: STEVE SCHAEFER/SCANPIX

ZOO: Dyrepasser Rasmus Pedersen har været i 
Kina for at hilse på pandaer. Han skal være klar 
til at tage imod nye beboere i Zoo næste år. /6

Nye beboere. To pandaer 
flytter ind i Zoo næste år

FOTO: MARTIN SØRENSEN
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VIND BIOGRAFBILLETTER

Tilmeld dig på

Tilmeld dig nyhedsbrevet
og vind to biografbilletter

Kom med under jorden i Kommandocentralen
RÅDHUSET: Du kan komme helt tæt på historiens vingesus, hvis du kigger forbi rådhuset lørdag 2. april 
kl. 12, hvor der er rundvisning i kommandocentralen under rådhuset. En rundviser fra Beredskabs-
forbundet fortæller om stedets historie og brug. Interesserede skal møde op i rådhusets forhal senest 
kl.12, hvorefter rundvisere vil føre de fremmødte i samlet trop ned til kommandocentralen. Den første 
rundvisning i marts var lidt af et tilløbsstykke med 92 gæster. Der er gratis adgang.  hee/pr-fotorundtrundt

Byen
HAR DU HØRT...?

AF HEIDI ENGELUND & CHRISTIAN M. OLSEN
PR-FOTO: CARSTEN NORDHOLT

Send os gerne tip om, 
hvad der sker i byen på 
byenrundt@minby.dk

... at kommu-
nens gart-
nere har lagt 
BLOMSTERLØG ved 
statuen på Femte 
Juni Plads, så det 
snart pibler frem fra 
jorden med smukke 
blomster. Et skilt 
fortæller lige nu, at 
man ikke skal be-
træde jorden rundt 
om den liggende 
kvindefigur.

... at der er åbnet en nyt og 
funky galleri i Pile Allé 25. 
GALLERI OXHOLM har hidtil 
ligget i Ravnsborggade på 
Nørrebro, men er nu rykket ind 
i lokaler over for Søndermar-
ken. Den første udstilling 
byder bl.a. på tyske Kinki 
Texas, der med sine syngende 
cowboys, mumificerede 
korsriddere og fem-benede 
hunde vækker opsigt. Se også 
Niels Corfitzens mytiske uni-
vers, fyldt med sirener og rav-
ne. Udstillingerne kan ses til og 
med 3. april. Der vil løbende 
være skiftende udstillinger 
med moderne kunst i galleriet.

Veras Market indtager Bispeengbuen

AF HEIDI ENGELUND
hee@minby.dk

BISPEENGBUEN: En god idé be-
høver ikke at blive droppet ba-
re fordi, det ikke var en succes 
første gang. Det gik ikke sær-
ligt godt med loppemarked un-
der Bispeengbuen ved Nordre 
Fasanvej. 

Folk havde ikke lyst til at 
købe en stand, heller ikke da 
en stadeplads blev givet væk 
gratis. 

Det endte med at den gode 
idé med et loppemarked hver 
søndag blev droppet helt. 

Men Områdefornyelsen for 
Nordre Fasanvej giver ikke så-
dan op, så nu har nye ansigter 
meldt sig på banen med et nyt 
marked. 

Lyt til baggrundsmusik 
Denne gang gælder det ikke 
loppenips, men derimod gen-
brugstøj. Markedet har navnet 
Veras Market og vil dukke op 

under Bispeengbuen en gang 
om måneden, nemlig den før-
ste søndag i hver måned fra kl. 
11-17. Der vil være plads til om-
kring 40 stande med tøj, sko og 
mindre sager til både kvinder 
og mænd. Veras Market er et 
tøjmarked med god stil, lyder 
det fra folkene bag. 

Markedet dukkede op første 
gang i maj sidste år på Papirø-
en på Christianshavn, og er nu 
rykket til Bispeengbuen, da der 
er andre planer for Papirøen. 

Mens du shopper eller blot 
oser, så vil der være elektro-

nisk baggrundsmusik leveret 
af Sound of Copenhagen. 

Det er gratis at kigge forbi. 
Har du lyst til at få fingrene i 
en stand, så koster den 400 kro-
ner. Du kan købe en stand lige 
her: http://bit.ly/1XXWUcG

Har du spørgsmål til Veras 
Market, så kan du smide en 
mail til: verasmarket@gmail.
com. 

Veras Market finder sted 
søndag 3. april. Det er gratis 
at kigge forbi. 

MARKED. Med forårets komme dukker et nyt marked, Veras Market, op under Buen. 
Første gang bliver 3. april. Der er plads til omkring 40 stande med bl.a. tøj og sko.

 ■ Veras Market 
finder sted under 
Bispeengbuen 

 ■ Markedet er 
åbent fra -

 ■ Første gang er 
søndag . april

Veras Market er det nye koncept under Buen med genbrugstøj. Første gang er søndag . april. Arkivfoto: Klaus Sletting


