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Auping showroom 
SALE

Spar op til 40%*

FORÅRS RENGØRING

NU 7.999.-
SPAR 5.000,-

180 x 200 cm

Begrænset parti

FLEMING SOVESOFA  
Udvendige mål 168 x 88 eller 148 x 88 cm. 
Sovemål 140 x 200 eller 120 x 200 cm.

NU 3.499.-
GODT KØB

NU 14.999.-
SPAR 10.000,-

2 stk. 90 x 200 cm

Begrænset parti

CAPELLO HIGH/LOW BOXMADRAS
Høj kvalitets boxmadras. High/Low fjedre med
optimal comfort. Inkl. vaskbar topmadras med 
latex eller visco indlæg. Top i 180x200 (vaskbar 
top ikke afbilledet). Ekskl. ben.
2 stk. 80x200 Før: 17.999,- NU:  9.998,-
2 stk. 90x200 Før: 17.999,- NU:  9.998,-
2 stk. 90x210 Før: 19.999,- NU:  10.998,-
1 stk. 140x200 Før: 13.999,- NU:  6.999,-

NU 9.998.-
SPAR 8.000,-

2 stk. 80 x 200 cm

SLY SOVESOFA
Udvendige mål 208 x 83 cm.
Sovemål 140 x 200 cm.
Fås i andre farver

4.498.-
FAST LAVPRIS

HESTBÆK 418 SOVESOFA 
I uld. Udvendige mål 
218 x 93 cm. 
Sovemål 140 x 200 cm.

NU 8.998.-
GODT KØB

TILBUD PÅ AUPING UDSTILLINGSMODELLER   
Vi skal gøre plads til nye Auping senge i vores udstilling.  
Besøg vores butik lige nu og gør et kup.
*Tilbuddet gælder på butikkens udstillingsmodeller og  
så længe lager haves.

Herlev Hovedgade 82 2730 Herlev   Tlf. 33 32 55 26

Sigrunsvej 18 ·  3400 Hillerød*   Tlf. 33 32 55 29

Strandboulevarden 122  2100 Kbh Ø   Tlf. 33 32 55 25

Rosenørns Allé 18 (ved Forum) 1634 Kbh V  Tlf. 33 32 55 21

Åbningstider: 

Mandag - fredag kl. 10.00-18.00 · Lørdag kl. 10.00 - 15.00

Første søndag i måneden kl. 11.00 - 16.00 undtagen ØsterbroGRATIS KUNDEPARKERING 
VED ALLE BUTIKKER

Se mere på www.sengekompagniet.dk

MADRID ELEVATION     
2 stk. 90 x 200 cm multipocket inkl.  latex 
topmadras. Medium eller fast.  Ekskl. ben. 
Før 24.999,-

ONUR KONTINENTALSENG 180X200 
5 Zone-pocket madras i fast - 40 mm Latextop - 
Incl ben. Underboxen, er af hård skum, hvilket  
giver denne model en fast komfort.
Fås kun i 180x200 og i denne farve.
Restsalg - kun så længe lager haves.     

Efterlyst dreng fundet i god behold
EFTERLYSNING: Politiet afblæste tirsdag formiddag efterlysningen 
af en 10-årig dreng fra Randersgades Skole. 

Drengen blev efterlyst mandag aften, da han ikke var kom-
met hjem fra skole. 

»Vi har mig bekendt ingen oplysninger om, at han er blevet 
mobbet i skolen eller skulle have været i klammeri med andre, 
der har gjort ham ked af det. Mig bekendt har han heller ikke 
tidligere været forsvundet,« udtalte vagtchefen til eb.dk. 

Drengen blev da også fundet i god behold, og ifølge en læser 
af Østerbro Avis, havde han overnattet hos en ven. liwe

Fuld mand klatrede 15 meter op i kran
TRIANGLEN: En mand kravlede natten til mandag over hegnet 
til metrobyggepladsen på Trianglen, hvorefter han klatrede op 
i byggepladsens kran. 

Politiet blev kaldt ud til stedet og kunne konstatere, at man-
den var fuld og »verbalt udadreagerende«. Betjentene forsøgte 
at overtale ham til at komme ned, men han klatrede længere 
op til han var 12-15 meter over jorden, på ydersiden af kranen.

Derefter tilkaldte politiet brandvæsenet, der kom med en 
springpude, og en lægeambulance. 

Efter en times tid lykkedes det dog betjentene at overtale 
manden til at komme ned fra kranen.

»Han var meget aggressiv, og betjentene måtte bruge peber-
spray for at få ham til at falde til ro,« fortæller Peter Veje fra 
Lokalpolitiet Nordøst. 

Manden blev anholdt og taget med til detentionen. Det viste 
sig, at der var tale om en 33-årig tysk statsborger, og han kunne 
ikke umiddelbart forklare, hvad der foregik.

Manden vil formentligt blive sigtet for uorden. liwe

Gangbroen mellem Strandpromenaden og Tuborg 
Havn er afspærret efter en brand natten til 
fredag. Foto: Ulrik Danneskiold-Samsøe

//// 112

Der var pakketyveri på Østerbro Posthus i 
torsdags. Arkivfoto: Michael Paldan

4-500 pakker brudt 
op på posthuset
ØSTER ALLÉ: Ukendte gernings-
mænd slap torsdag afsted med 
indhold fra 4-500 pakker fra 
Østerbro Posthus ved Triang-
len. 

Indbruddet blev opdaget af  
posthusets rengøring torsdag 
aften ved 23-tiden. 

Alarmen på posthuset vir-
kede ikke, da de ubudne gæ-
ster trængte ind tidligere på 
aftenen. 

Tyvene var kommet ind via 
en knust rude og havde åbnet 
det meste af pakkeposten.

Post Danmark erstatter som 
udgangspunkt det indhold, 
som er gået tabt for kunder-
ne, oplyser Hans Erik Lind-
kvist, HR- og sikringschef  i 
Post Danmark.

»Vi kontakter kunderne,« 
siger han og dermed forsøger 
Post Danmark at skabe sig et 
overblik over det tabte.   

Politiets indbrudsgruppe 
forsøger nu at finde spor efter 
gerningsmændene. liwe & thof

Brand i gangbro ved stranden formentlig påsat
STRANDPROMENADEN: Gangbroen mellem Strandpromenaden 
og det gamle tuborgområde er spærret af, efter den natten til 
fredag brændte. 

Brandvæsenet rykkede ud til branden klokken 1.40, og her 
var der ild i nogle plasticrør, der holder gangbroen oppe, mens 
et græsområde var blevet afsvedet. 

Politiets brandteknikere undersøger nu årsagen til branden, 
som man formoder er påsat. 

»Der kan sagtens være tændt op under broen. Det ville væ-
re underligt hvis det skulle starte op selv,« siger Peter Veje fra 
Lokalpolitiet Nordøst. 

Politiet fandt ikke umiddelbart hverken spor eller øjenvidner.
Gentofte Kommune har nu afspærret broen, da det ikke er sik-

kert at køre over den, og det lykkedes ikke at få oplysninger om, 
hvornår broen bliver genoprettet, før redaktionens slutning. liwe 

Har du noget på hjerte?
Send os en mail
red@oesterbroavis.dk


