
TIDENDE
Herringløse

Dyrelivet omkring os - side 13

TIDENDE
Herringløse Februar 2020

Juletræstændingssucces - side 15

Udsigt til flere p-pladser - side 13 Arbejdsweekend på skolen - side 6



Herringløse Tidende Herringløse Tidende

Side 2- Februar 2020 Side 3- Februar 2020

Så er vi i Landsbyrådet (LBR) klar med årets 
første udgave af Herringløse Tidende, og du 
kan godt forberede dig på en hyggelig stund 
med bladet! 
Selvom der er en tendens til, at byen går lidt 
ned i gear i vintermånederne, er der masser 
af planlægning frem imod de kommende par 
måneder.

I de seneste måneder er der afholdt LBR 
møde med de ældre, juletræstænding, banko, 
aktiviteter i alle foreninger, borgermøde om 
solceller – og så har nogle skubbet på for 
endelig igangsætning af parkeringsprojektet 
i Veksø.

I forrige udgave af Tidende definerede LBR 
nogle primære fokusområder, hvor vi løbende 
vil opdatere, der hvor vi ser noget udvikling. 
Disse er kort beskrevet på denne side. 
Alt dette kan du naturligvis blive klogere på i 
bladet, samt blive inspireret af de mange an-
noncører og deres ydelser, i vores blad.

Skal vi have solceller i  
Herringløse/Hvedstrup ?
LBR blev kontaktet af Peter Hansen og Lars 

Thygesen i november med et ønske om at 
mødes omkring et solcelle projekt. Der blev 
holdt et møde med deltagelse af de to lodse-
jere, Henrik Lauridsen (LBR), Poul F. Chris-
tiansen (Venstre) og undertegnede (LBR).
På dette tidspunkt var planerne lidt løse, og 
der var ikke nogen konkret beskrivelse af pro-
jektet eller grafik til at vise eventuel beliggen-
hed.

To ting blev dog meldt klart ud allerede her: 
At man regnede med et areal på 40-60 ha, 
og at man kun ville arbejde videre med pro-
jektet, såfremt ideen ikke mødte for meget 
modstand på et borgermøde.

Borgermødet blev afholdt 25. januar, hvor Eu-
ropean Energy præsenterede konceptet og 
planerne for et eventuelt projekt. Repræsen-
teret var desuden de to lodsejere, politikere, 
Danmarks Naturfredningsforening og ca. 80-
90 borgere.

Debatten kørte intenst i de to timer, der var be-
rammet, og der var mange kritiske spørgsmål 
til initiativtagerne og politikerne. Selvom der 
egentlig var overvejende modstand mod pro-
jektet, er der nu etableret en projekt gruppe, 
som skal arbejde med at se på muligheder i 
vores område. Første møde i den nye projekt-
gruppe er 7. marts kl 0930.

Se iøvrigt vores Facebook side ”Herringløse 
Landsby – Dueslaget” for referat fra mødet.

Ældre i Herringløse
Den 18. november havde vi et hyggeligt 

Christian Gervø
Eva-Carina Nørskov
Jørgen Brieghel

mail: Tidende.redaktion@gmail.com
Oplag: 300 stk
Tryk: Jungersen 43641000
Udgives: Fire gange årligt

Modtagere:
Samtlige husstande i Herringløse og omegn. 
Dagbladet og andre aviser.
Roskilde Kommune.
Biblioteker i Roskilde Kommune.
Annoncører.

Deadline til næste blad: 
1. maj 2020

møde med en lille, men stærk, gruppe æl-
dre for at få deres bud på relevante tiltag for 
denne gruppe i byen.

Der blev diskuteret over kaffebordet hos Eva-
Carina, og konklusionen var, at der arbejdes 
videre med følgende:

• Bogklub – lille lokalt initiativ med lejligheds-
vis samarbejde på biblioteket og bognørder
• Madklub – et sted for madelskere hvor man 
kan lære mere i hyggeligt samvær med andre
• Petanque – vi fik konstateret, at dette faktisk 
er meget relevant (og jo ikke bare for ældre!)

Andre mere ”eksotiske” og niche-prægede 
muligheder blev også vendt, men de tre oven-
nævnte er klart værd at arbejde videre med. 
Disse vil blive drevet af driftige borgere, der 
ønsker at gøre noget for byen, og I vil høre 
mere om dette i løbet af foråret.

Hjertestarter
Processen omkring dette blev sat lidt på 
pause, da LBR erfarede, at man kan søge 
midler til dette – her tænkes på Tryg-fonden. 
Vi har derfor ansøgt om dette slut november, 
men har siden erfaret, at der udover at være 
måneders svartid, som regel kun gives støtte  
til mere almennyttige foreninger og sports-
klubber... 

Samtidig med at vi lige giver det et par uger 
mere, vil foreningerne i byen igen kigge på 
vores eget budget for dette, da jeg tror det 
bliver modellen.

Uanset hvad skal dette projekt afsluttes heno-
ver sommeren 2020.

Byjord
LBR ser det stadig som en naturlig og vigtig 
opgave at interessere sig for administration 
af vores fælles byjord. Vi har modtaget en 
henvendelse fra en borger, der ønsker at lave 
en leje-aftale med byen om et mindre stykke 
jord, og det ser vi meget positivt på. Vores 
overbevisning er, at det giver mere mening 
at holde ejerskabet hos byen – og dermed 
alle os borgere – end at mere og mere jord 
”forsvinder” i de kommende år, da folk vinder 
hævd over større tilstødende arealer.
Jvf. vores proces for dette vil der snart være 
mere omkring emnet på vores Facebook side.

Håber at du finder denne udgave af Tidende 
interessant – der bliver lagt rigtig mange gode 
kræfter i for at producere dette blad.
God fornøjelse med læsningen – og husk nu 
at komme til Herringløse Landsbyråds or-
dinære generalforsamling, torsdag den 16. 
april kl. 19-21.

Med venlig hilsen
Herringløse Landsbyråd

Christian Gervø

Aktivitetskalenderen
• 27/2 kl. 18,30: Generalforsamling i  

HIF, skolen. 
• 3/3 kl. 17-19: Fællesspisning, skolen. 
• 5/3 kl. 19,30: Generalforsamling i  

Vandværket, skolen.
• 16/4 kl. 19: Generalforsamling i  

Landsbyrådet, skolen.

Landsbyrådets 
sider....

Indhold
Landsbyrådets sider
Generalforsamling i Landsbyrådet
Arbejdsweekend Amba
Generalforsamling i HIF
Nye p-pladser ved Veksø station
Invitation til fællesspisning
Nyt fra HIF
Nyt fra arkivet
Dyr i vores natur: Pindsvinet
Juletræstændingen en succes
Generalforsamling i Vandværket
Få en flagallé
Nyt i arkivet
Kontaktlisten
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020 I LANDSBYRÅDET 
TORSDAG D. 16. APRIL KL.19-21 PÅ SKOLEN.

Dagsorden for Generalforsamlingen
Valg af dirigent.

• Valg af referent og stemmetællere.
• Formandens beretning forgangne år.
• Forelæggelse af årsregnskab forgangne år til godkendelse.
• Fremtidigt arbejde og budget samt fastsættelse af kontingent.
• Indkomne forslag.
• Valg af Kassér.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer.
• Valg af kritisk revisor.
• Eventuelt

HUSK AT FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTY-
RELSEN SKRIFTLIGT I HÆNDE SENEST 1 MÅNED FØR GENERALFOR-
SAMLINGEN!
 
Gældende regler for afstemning og stemmeret ved generalforsamlin-
gen – ”klip” fra vedtægterne:
§ 14  Stk. 1 Alle fremmødte medlemmer (1 stemme pr. husstand) 
har stemmeret ved generalforsamlingen. Medlemmer i restance har 
ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 2: Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagt undtaget dog stk. 
3.

Stk. 3: Der kan stemmes med fuldmagt i forbindelse med afstemning 
om fremsatte forslag under følgende betingelser:

Både fuldmagtsgiver og –haver skal være gyldige medlemmer af lands-
byrådet.

Fuldmagten gives til et konkret forslag på dagsordenen. Forslaget skal 
fremgå af fuldmagten.

Fuldmagtshaver kan kun medbringe én fuldmagt pr. forslag på dagsor-
denen. Fuldmagtshaver kan medbringe flere fuldmagter, så længe de 
vedrører forskellige forslag på dagsordenen.

Generalforsamling

I ”gamle dage” var der et lille sødt andehus i 
vores gadekær. Det synes vi fra ni-gruppen, 
at vi skal have igen. Vi står for den økono-
miske del, men vi kommer til at mangle et 
hold ”viceværter”. Nogle der holder øje med 
husets stand og har mulighed for at tage det 
op engang imellem og give det en gang hove-
drengøring.

Er det noget for dig så henvend dig til Tine 
Svitzer, tlf. 26151478 Du kan selv være med 
til at bestemme, hvilket et vi skal købe.
P.S. Hvis der er en derude, der har lyst til selv 
at bygge et hus, så betaler vi selvfølgelig ma-
terialeudgifterne.

Med venlig hilsen
Ni-gruppen

Andehus i byens gadekær v/busstoppestedet
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Herringløse Dyreklinik v. Dyrlæge Lotte Kofod

Tid 
til 

omsorg
Moderne og 

veludstyret klinik for 
alle mindre husdyr.

Mulighed for 
hjemmebesøg, aften-

konsultation og 
lørdag formiddag, 

dog kun efter aftale.

Vagtdyrlæge.

Skolegyden 3, Herringløse, Tlf.  2979 0609

Herringløse Dyreklinik

Denne gang fik vi malet den store sal og vas-
ket lamper og gardiner, så vi glæder os til at 
vise det frem for byen til næste fællesspisning 
den 3. marts.
Ligeledes kan vi glæde os over, at en af vores 
mest langtrukne sager nu er i ved at blive re-
aliseret.

Jeg kender ikke helt årstallet for, hvornår vi 
første gang blev lovet, at man ville færdiggøre 
fugningen af ydermurene, men det er mindst 
20 år siden. 
I de mellemliggende år har vi med jævne mel-
lemrum søgt penge til projektet - og nu er det 
så bevilliget.
Arbejdet er i gang.

Med venlig hilsen
Leo Holm

Nyt fra Amba: 

Arbejdsweekend og udsigt 
til nye fuger på ydervægge
I lighed med sidste år har bestyrels-
en igen haft arbejdsweekend.

Der gås grundigt til værks. Den store sal males.

Leo fortæller, at man nu glæder sig til at vise den store hal frem for byen. Det sker i marts.

Lamper og gardiner blev taget ned og vasket.
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Nu er det godt to år siden, vi begyndte at 
skrive og tale om p-pladser syd for Veksø 
S-station. Dette har således været længe un-
dervejs, men nu er det endeligt besluttet, at 
der anlægges 41 p-pladser, så man ikke skal 
parkere på græs og i mudder.
Dette indlæg er baseret på en opsummering 
fra Ole B. Hovøre, Venstre, der har kæmpet 
vores og andres sag på rådhuset i Egedal.
Vendepunktet i denne lange proces blev, da 
der efter længere forhandlinger med DSB var 
mulighed for, at de nu finansierer halvdelen 
af udgiften på godt 4 millioner. Siden er der  
handlet hurtigt for at få aftalen på plads, og i 
tirsdags blev der truffet endelig beslutning om 
frigivelse af midlerne på et byrådsmøde.
Det kan måske virke som en formssag, efter-
som projektet var i kommunens 2020-budget 
og godkendt i Teknik- og Miljøudvalget. Ikke 
desto mindre er dette en sejr, og noget lokale 
brugere i området vil få stor glæde af!
Anlægget har været omtalt som dyrt og "to-
tal vildt" med en udgift lige over 100.000 pr. 

p-plads, men det skyldes at det er et kom-
pliceret sted at lave anlæg. Det er ikke "bare 
lidt grus eller asfalt" - der er rigtig meget med 
planering og ikke mindst kloak, afvanding osv.

Stor tak til Ole for vedholdenhed og pres på 
for at dette bliver en realitet – det er vi mange 
der er super glade for.

Christian Gervø

Parkeringsløsning på vej: 

Nu kommer der 41 pladser

Ole B. Hovøre. Privatfoto

Snart bliver det lettere at parkere, når man pendler til og fra Veksø Station. Foto: Kenneth TanzerTorsdag den 27/2 kl. 18.30
i arkivet på Herringsløse skole.

Vi har hårdt brug for nye bestyrelsesmedlemmer,
som kan puste lidt gang i aktiviteterne og

for at HIF stadig kan fortsætte.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Regnskab/kassererens beretning.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 8. Valg af 1 suppleant for bestyrelsen for 1 år.
 9. Valg af revisor for 2 år.
 10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
 11. Eventuelt.

Glæder os til at se nye og friske kræfter
hilsen HIF

Det kræver max. 6-8 timer om året at være i bestyrelsen i HIF.

Generalforsamling

i Herringløse Idræts Forening

NØDRÅB
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OPRÅB!
Herringløse Idrætsforening er truet på sin ek-
sistens!
 
Vi mangler akut medlemmer til vores besty-
relse, da vi ikke kan opfylde kravene til besty-
relsens størrelse!
 
Har du lyst til at hjælpe med dette og være 
med til at bevare vores solide forening med 
130 medlemmer. 
Desuden  lyst til at være med til at sætte ret-

ningen for de kommende år, så må du meget 
gerne melde tilbage til Lars Feldstedt (23 38 
00 68) eller Lisa (20 42 41 65).
Indsatsen er begrænset – ca. 5-6 timer om 
året, så vi håber meget, at I vil bidrage.
 
Der holdes iøvrigt generalforsamling den 
27. februar kl 18.30 i Arkivet på Herringløse 
Skole. 

Her håber vi så mange medlemmer som 
muligt har lyst til at deltage.

Med venlig hilsen 
Herringløse Idrætsforening

Lisa & Lars

Herringløse Idrætsforening 
er truet på sin eksistens!
Der mangler frivillige til besty-
relsen i den 130 medlemmer store 
forening

 

 

Fællesspisning 
 
Hvor : Herringløse Skole, selskabslokalerne 
 
 
Hvornår  : Tirsdag den 3.3   -   Kom mellem kl. 17 - 19 
 
Hvorfor : Det er hyggeligt at møde andre fra byen –  

så kom og vær med. 
 
 
Hvordan : Tilmelding sker ved betaling 
 
  Pris:  Voksne   50 kr. 
   Børn under 8 år gratis 
   Børn til og med 15 25 kr. 
 
 
  Betaling kan ske ved overførsel via mobilpay. 
   

SKRIV hele nr. incl box og tjek, at der står NI-gruppen som  
modtager 

 
   ”box25809” 
 
 
   

Vi glæder os til at se jer.     MVH   Ni-gruppen 
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Nyt fra arkivet
Genforeningen
Den 9. juli 1920 blev den mindesten afsløret, 
der står i anlægget i Hvedstrup. Wiktor Niel-
sen fra Gammelsøgaard var initiativtager, og 
sammen med oldermandslauget havde han 
forfattet indskriften: Tak til dem som stred / 
Tak til dem som led / 1864 – 1920 / Rejst af 
Beboere i Hvedstrup.

Kirsten Roslev fra Gammelsøgård har doneret 
denne genforeningspude til arkivet.

Herringløsegården
Herringløsegården, Hvedstrupvej 18, 
(tidligere navne ”Paradisgården” og ”Kors-
bjerggården”) var arvefæstegård under Bis-
trupgård og blev ikke flyttet ved udskiftningen 
i 1786. Korsbjerg Bakke vest for gården er nu 
næsten jævnet ud. Fra bakken gik en kirkesti 
tværs over gårdens jord til Hvedstrup Kirke.

Fotoet fra 1987 er doneret af Åse Hansen 
og gårdens nuværende ejer Lars Hansen. I 
øverste venstre hjørne ses Pilekærgård og i 
spidsen af højre hjørne ses gavlen på side-
bygningen i Den Gamle Skole, Skolegyden 2.

Åbningstider
Arkivets faste åbningstid i 2019-20 er første 
torsdag i måneden kl. 17-19. Besøg i arkivet 
kan desuden aftales ved henvendelse til 
Christian Sørensen (46769166) eller Helle 
Simonsen (20325363).

Christian og Helle

Wibholm Aut. El-Installatør er 
en nyetableret virksomhed som er 
startet op i 2013. Vi er 2 ansatte.

Virksomheden ejes og drives af 
Peter Wibholm som er den au-
toriserede El-installatør i virksom-
heden. For os er kvaliteten, det 
gode håndværk og den person-

lige service det vigtigste.

Private.
Alle typer el-entrepriser udføres. 
Skal du bygge nyt hus, nyt køk-
ken eller måske bare have et par 
nye lamper i haven, gives gerne 
et uforpligtende tilbud på el-arbej-

det. Al el-arbejde laves!

Erhverv.
Har din virksomhed brug for 
en seriøs el-installatør som er 
løsningsorienteret og service-
mindet. Så henvend dig til Wib-
holm Aut. El-Installatør og få et 

uforpligtende tilbud.

Alle el-entrepriser udføres
Din lokale el-installatør
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Nu kommer foråret snart og om ikke mange 
måneder også de lyse aftener og nætter.
Jeg ved ikke om I har fornemmet det samme 
som jeg – at vi har fået flere pindsvin her i de 
smukke naturomgivelser, vi har i Herringløse. 
De sidste par somre har jeg oplevet at komme 
hjem fra en aftentur, og så kan man høre mø-
flen og smøflen (hvis det er sådan det lyder, 
det synes jeg) fra et pindsvin på vej hjem fra 
en fourageringstur i nabolaget.

Det er så hyggeligt at have den lille ven på 
besøg og man kan selv gøre meget for at få 
pindsvinet til at synes at din have er rar at 
være i. 
Har du børn eller børnebørn kan det at ind-
rette et hjørne af haven til et pindsvin være 
en hyggelig aktivitet – og stor vil glæden være 
hvis I kommer til at møde det lille stikkende 
væsen med de små sorte øjne og den fine, 
dygtigt snusende næse.
Hvis du gerne vil have pindsvin i din have er 
det en god ide at at lade et hjørne i haven 
være et ’rodehjørne’. 
Der må gerne ligge kvas og grene, så hvis du 
skal til at gøre forårsklart i haven, så kan du 
reservere et område til et sted hvor du smider 
gamle staudegrene og kvas hen. 
Du kan også bruge en gammel palle som du 
lader ligge og dækker til med kvas. 
Så vil pindsvinet måske bruge den som sit 
vinterhi og et sted at få sine unger. 
Det er også vigtigt at du stiller en flad skål 
med vand (ikke mælk) et eller flere steder i 
haven. Især i eventuelle tørkeperioder er det 
vigtigt for pindsvinet, og du hjælper også en 
masse andre dyr som fugle og sommerfugle 
og insekter som også vil bruge vandingsmu-
ligheden. 
Til gengæld får du hjælp til at holde dræber-
snegle nede og et hyggeligt syn hvis du 
møder pindsvinet på din vej.

Eva-Carina Nørskov, Dyre-redaktionen

Dyr i vores fantastiske 
natur – pindsvinet

Traditionen tro var der 1. december - første 
søndag i advent - juletræstænding ved 
gadekæret. 
I år var vi superheldige med vejret.  
Der var flot fremmøde, og vi havde en 
hyggelig times tid med besøg af julemanden, 

musik, dans og sang om juletræet, uddeling 
af godteposer og mulighed for at købe gløgg 
og æbleskiver.
Tusind tak for hjælpen til Finn - Jens - Tonny 
- Ole - Mia og Annika og for tilskud fra Lands-
byrådet og Amba.

Velbesøgt juletræstænding
Traditionen tro var julemanden kommet til Herringløse, hvor juletræet blev tændt ved gadekæret.
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Husk du kan leje byens 
smukke flagallé til enhver 
festlig lejlighed.
Henvendelse til Charlotte 
Hansen, tlf. 28241512

Ordinær generalforsamling i vandværket.
Vandværkets ordinære generalforsamling af-
holdes torsdag den 5. marts kl. 19.30 i kaf-
festuen på Herringløse Skole.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i 
hænde senest 17. februar.
Ud over den i vedtægterne angivne dags-
orden, vil bestyrelsen gerne drøfte med 
medlemmerne, om Herringløse vandværk 
stadig er relevant som selvstændigt forbru-
gerejet vandværk.
Endelig vil vi gerne præsentere vandværkets 
forsyningsnet i web-baseret udgave.
Sidst, og ikke mindst, har vi en ledig besty-
relsespost, som skal besættes.

Vel mødt den 5. marts

Med venlig hilsen
Formanden

Nyt fra vandværket: 

Så er der  
generalforsamling

Var det 
noget 
med en 
flagallé?

Det skaber glæde  
med en flot flagallé
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Landsbyrådet
Formand:
Christian Gervø
Hvedstrupvej 14
28 80 80 20
christian.gervoe@gmail.com

Kasserer:
Kasper Reck-Nielsen
Østrupvej 3
31 16 51 14
kasperreck@gmail.com

Best.medlem
Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
00352 368540
h.lauridse@eib.org

Best. medlem
Peter Hansen 
Hvedstrupvej 24
40 33 86 96
lilleedelgave@yahoo.dk

Best. medlem
Lotte Vangsgaard 
Brøndbakken 9
46 76 22 82 
lmunk@mail.dk

Suppleant
Nicki Nielsen
Østrupvej 5
20 20 97 90
nickiaagaard@gmail.com

Suppleant
Eva-Carina Nørskov
Jønksvej 7. 
51934044

H.I.F
Formand:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
L.rahbeck@mail.dk

Kasserer og 
kontaktperson hockey:
Lars Feldstedt
Vadvej 5
23 38 00 68 
lsf@implement.dk

Kontakt yoga:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
L.rahbeck@mail.dk

Kontakt badminton/
sponsorater:
Lisbeth Pettersson
Brøndbakken 1
20 63 16 33
brondbakken@os.dk

Kontakt til motionsrum 
og nøgler:
Lone Steiness
lonesteiness@hotmail.com
Tlf 51516569

Ni-gruppen
  
Charlotte Hansen
Rundingen 8
28 24 15 12
cbh42@hotmail.com

Tine Svitzer
Rundingen 7
26 15 14 78
Tine.svitzer@gmail.com

Susanne Jensen
Korskær 9
20767169
korskaer9@hotmail.com

Jytte Tolstrup
jytte@arnishoej.dk 
24645198

Louise Johannessen
Louise_Johannessen@
hotmail.com
Tlf 42245995

Herringløse
Vandværk
Formand:
Lars Kim Thomsen
Herringløse Bygade 4B
46 76 87 98
larskim3171@gmail.com

Kasserer
Leif Hansen
Muldhøjvej 6
46 76 91 61
hansen.herringlose@hotmail.com

A.M.B.A.
Formand:
Leo Holm
Herringløse Bygade 36
27 15 77 50
lhoholm3@gmail.com

Næstformand:
Nicki Nielsen
Østrupvej 5
46 76 20 24
nickiaagaard@gmail.com

Kasserer:
Poul Fejer Christiansen
Muldhøjvej 7
46 76 80 24
christiansen.herring-
lose@mail.dk

Sekretær:
Kim Vangsgaard
Brøndbakken 9
46 76 22 82
ktv@mail.dk

Medlem:
Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97 
malene@herringlo-
esegaard.dk

Suppleanter:
Christian Sørensen
Skolegyden 2
46 76 91 66 
csalexander@live.dk

Jens Hansen
Korskær 29
46 76 92 55
jens@fholm.dk

Kontaktpersoner 
i Herringløse

Vagttelefon: 70 26 27 81
hjemmeside: www.hvand.dk

Arkivet 
Arkivets faste åbning-
stid er første torsdag i 
måneden kl. 17-19. 
Besøg i arkivet kan 
desuden aftales ved 
henvendelse til Christian 
(46769166) eller Helle 
(20325363).

Hjemmeside
http://herringloeseportal.
wixsite.com/portalen

Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
+352 621 368 540
h.lauridse@eib.org

Facebook
Herringløse Landsby - “Due-
slaget”: www.facebook.com/
groups/1085798388134343/

Herringløse på godt og godt: 
www.facebook.com/groups/
herringloese/
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  M.L.Larsen Entreprise ApS  
        

Vi udfører opgaver for bland andet. 

CPH Lufthavn, HusCompagniet, DSB,   

Eurodan-huse, Milton-huse og HHM.  

  

Specialist i nedrivning og miljøsanering 
                 www.mllarsen.dk 
 

  
 
 
 


