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Dinby.dk - hvad sker der, hvor jeg bor?
• Bidrag med dine egne oplevelser, billeder og meninger

Mor, Svigermor, Mormor og Oldemor
fvhv. gymnastiklærerinde

Ulla Margrethe Jørgensen
f. Gustafsson
Duevej 98
* 4.3.1923
er stille sovet ind på plejehjemmet
Trollehøj i Svendborg
Familien

Valby Bedemandsforretning
v/Henriette Leinum & Niels-Henrik Palmelund

Medlem af foreningen

Gl. Jernbanevej 41
36 30 20 00
Begravelser og ligbrænding

Jacob Lund og Peter Skovbo står bag ølimportﬁrmaet ’Bedre Øl’, der ligger på Sylows Allé. Pressefoto

- alt ordnes individuelt smukt og økonomisk
Aftaler træffes gerne i hjemmet
Telefon efter lukketid: 36 30 20 00
www.valbybedemand.dk

Sluk tørsten fra Sylows Allé
IVÆRKSÆTTERE. Jacob Lund og Peter Skovbo har åbnet ølimportfirmaet
’Bedre Øl’ med base lige ved brandstationen, så der er basis for at slukke tørsten.
AF HEIDI ENGELUND
hee@b-l.dk

ØL: I et års tid har ølimportfirmaet med navnet ’Bedre Øl’ ligget på Sylows Allé 23. De to ejere, Jacob Lund og Peter Skovbo, brygger ikke selv øl, men
har valgt at importere øl. Og
det er ikke hvilken som helst
øl, men udelukkende tjekkisk
øl fra gamle, hæderkronede
mindre bryggerier.
Jacob Lund har boet på Frederiksberg, siden han var ti år.
Peter Skovbo har mange års erfaring fra restaurationsbranchen
og gik selv og manglede en fleksibel og prisvenlig ølleverandør.

Kunderne, der får leveret de
tjekkiske dråber, er blandt andet Kellerdirk, Sans Sousi, Café Hadi og Café Conch, der alle
ligger på Frederiksberg.
»Jeg havde i længere tid været utilfreds med min leverandør, og tænkte, at det kunne
jeg da gøre bedre selv,« fortæller Peter Skov og sådan opstod
ideen til ’Bedre Øl’, der blev en
realitet sidste år i august.

Planer og ideer
Mændene bag er to entreprenører fra Valby og Frederiksberg, der fik en ide, der hurtigt
tog kegler, og fra lokalerne på
Frederiksberg ved brandstati-

onen kører firmaet hver dag
ud med friske forsyninger til
kunderne.
Peter Skovbo har sammen
med sin forretningspartner Jacob Lund født ideen om bedre
øl for godt et års tid siden, og
så blev projekt »bedre øl, bedre
priser« søsat.

Flere mærker
Det er gået stærkt siden, den
første tjekkiske fadøl landede i Danmark for knap et år
siden. Siden er sortimentet
på Sylows Allé blevet udvidet med både flere typer øl,
lige fra alkoholfri øl til hvede- og guldøl, som nu også

bliver forhandlet i forskellige specialforretninger i hovedstaden.
De to ejere har også været
en smut på ølmesse i Tappehallerne i Valby, og glæder sig
til at kunne fejre firmaets første fødselsdag til august. Og
de to herrer er ikke i tvivl om,
at der nok skal ske mere i det
lille ølfirma.
»Vi har masser af planer
og ideer, men vi har også uhyre travlt med at levere øl til
vores kunder. Vi vil dog love,
at vi kommer til at levere noget godt at drikke,« lyder det
fra de to ølentusiaster. Du kan
se mere på www.bedreoel.dk

Bedemanden i Valby
Kildedal
v/ Ole Gundersen
Tlf. hele døgnet 2481 2151
Bisættelse fra kr. 12.000 + gravsted. Smukt og økonomisk

Hovedpersonen bor lokalt

Valby Langgade 52 - 2500 Valby
Olegundersen@mail.dk

NY BOG. Forfatteren Flemming Dyrbye har begået krimiromanen
’Metusalem’ med hovedpersonen, som ’bor’ på Frederiksberg.
AF HEIDI ENGELUND
hee@b-l.dk

KRIMI: Kriminalassistent Michael Niedermeyer bliver sat
på opgaven, da den morddømte
Christian Bjørnbo flygter fra
fængslet.
Han er dømt for det sadistiske sexmord på den smukke
Stine Jamie. Langsomt dykker
Niedermeyer ned i sagen for at
finde ud af, hvilken hemmelighed som den myrdede bar på.
Det er ikke alle sandheder, som
vil frem i lyset og snart finder

kriminalassistenten ud af, at
der mordet måske blot er en
mindre brik i et stort puslespil
med forgreninger ind i internationale forskningsmiljøer.
Resten må man selv læse i
krimien med titlen ’Metusalem’, der er kommet på hylderne hos boghandlen og på
biblioteket.
Den har fået fine anmelder med på vejen, og forfatteren bag er Flemming Dyrbye.
Forfatteren har valgt at lade
sin hovedperson bo på Frederiksberg, men handlingen fol-

der sig også ud på den internationale scene.
’Metusalem’ er udkommet
på forlaget Siesta.
Forfatteren Flemming Dyrbye er uddannet indenfor
bank, økonomi og forsikring.
Han har i de sidste 25 år arbejdet med salg, ledelse og rådgivning. ’Metusalem’ er hans
debutroman.

Flemming Dyrbye. Pressefoto

Fem topbosser gæster Eva Jørgensen
RADIO: I fem personlige portrætinterviews de
næste fem uger i P1 Sommerbusiness går journalist og forfatter Eva Jørgensen under huden
på en håndfuld af dansk erhvervslivs mest markante og betydningsfulde spillere.
Hvilke drømme og visioner har de? Hvad gør
de, hvis drømmen forvandler sig til mareridt?
Og hvor høj en pris betaler de for at besidde
et job, andre bare kan drømme om?!
Hør topcheferne fortælle om sociale, psykiske og fysiske omkostninger - og om, hvordan
arbejder man med sig selv og sin personlige

udvikling, når firmaet kræver sit fjorten
timer i døgnet.
Torsdag 7. juli: LEGO-koncernchef Jørgen Vig Knudstorp,
14. juli: koncernchef
for Sydbank, Karen
Frøsig, 21. juli: adm. direktør Mikkel Vendelin Olesen, Pandora, 28. juli: tidl. direktør i DI,
Hans Skov Christensen og 4. august: Jette Egemorj
lund, bestyrelsesformand VIPP.

Vi træffes døgnet rundt og
aftaler gerne et møde i hjemmet

33 21 75 40
Falkoner Allé 16,
2000 Frederiksberg
Henning Greve

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk

BEDEMANDEN
• Omsorg, nærvær og personlig service
• Altid skriftligt prisoverslag
• Gratis advokatrådgivning om arv og testamente
Ring eller kom ind og få ” min sidste vilje” og
vores pjece ” det sidste farvel” gratis.

Nyelandsvej 12
Tlf. 38 19 02 70
Hanne Riis

Peter Bangs Vej 77
Tlf. 38 19 07 15

Vi svarer personligt hele døgnet...

Peder Nordahl

