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Læs i dette nr. om:
Leder 2022. Formanden for Skødshoved Lodsejerforening Claus 
Pytlich svarer på 5 skarpe. Interview med 
Stenbækhus mad på Mols og Slagter Kruses efterfølger, gamle 
billeder fra Skødshovedgård i forbindelse med interview med 
Gurli Schmidt.

I



Leder forår 2022 

Et nyt år er startet ligesom de foregående år startede med corona og mange mennesker i sommerhusene. 

I 2024 har grundejerforeningen 50-års jubilæum. Der er ikke taget stilling til om der skal udgives et 
jubilæumsskift ligesom ved 25-års jubilæet, men vi vil her i Info allerede nu bringe nogle billeder og artikler, 
som sikkert kan samles i et jubilæums nr. Her tænker vi på, at andre også må komme med nogle input og 
billeder. Allerede da udstykningen havde 50 og 40-års jubilæum, havde vi nogle artikler, som kan 
genoptrykkes. 

I marts 2022 afholdes den årlige generalforsamling i vandværket. Det er kun et halvt år siden den sidste 
generalforsamling blev afholdt. Vi må konstatere, at der ikke er sket meget med de forhold, der blev bragt 
på bane. Der var tale om BNBO som er grundvandsbeskyttelse. Skal alle vandforbrugere fra Skødshoved til 
Skellerup ved Knebel til at erstatte landmændene for skrotning af landbrugsjord, er ikke særlig klogt. Man 
kunne med fordel sammenlægge vandværkerne på strækningen i Skellerup Enge, der har vand nok til det 
meste af Mols. På den måde  skulle man kun foretage BNBO et sted og derved spare en del 
jorderstatninger. Den frivillige sammenlægning ligger nok meget tungt, men når pengepungen bliver berørt 
for forbrugerne, kunne det tænkes, at flere kommer på den tanke at en sammenlægning af vandværkerne 
ville være det eneste fornuftige at gøre 

Det bringer mig hen på at nævne hjemmesiden til vandværket, der ikke er fornyet i over 20 år. Her kunne 
man med rette bruge og forny den og bringe informationer til forbrugerne. Der kommer ikke meget nyt fra 
bestyrelsen undtagen opkrævninger af vandforbrug. 

Vi opfordrer helt klart medlemmerne til at møde op og gøre deres indflydelse gældende. 

På Mols og i vores område har der gennem mange år været stabile virksomheder som slagter og mad 
catering. Der har i 2021 og 2022 været opbrud, men heldigvis er der kommet nye til, og vi har været på 
pletten og bringer i dette nr. et interview med de nye ejere. Brugsen i Tved udbygger forretningen, og det 
er godt at se den positivet, der hersker i sommerhusområdet.   

Skødshovedgård grundejerforening afholder i lighed med tidligere år forskellige aktiviteter, som 
medlemmer opfordres til at deltage i. Yderligere information kan læses i bladet 

Til annoncørerne vil jeg sige tak for annoncestøtten til grundejerforeningen, idet overskud fra bladdrift 
udelukkende går til støtte for Skødshovedgård Grundejerforening. 

Meninger der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for Skødshovedgård Grundejerforenings 
officielle holdning 

Annoncer og tekst Peter Kragballe tlf. 40366619 mail adr.: pkragballe@post.tele.dk 

Grafik og layout Søren Kragballe tlf. 61670271 

mailto:pkragballe@post.tele.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vi glæder os til at høre fra dig 

Stenkløvervej 7, 8420 Knebel Enebærvænget 3, 8420 Knebel 

Granvænget 24, 8420 Knebel Enebærvænget 1, 8420 Knebel 

VI SÆLGER OGSÅ SKØDSHOVED 

Overvejer du at sælge dit hus, så er vi 

som de lokale, frie og uafhængige 

ejendomsmæglere, klar til at hjælpe. 

 

Vi har altid fokus på dig og din bolig. 

Vi vægter god rådgivning, mere 

nærvær og større professionalisme.  

Vi er dét team, som tager dét ekstra skridt for at følge en handel til dørs.  

Priyanka Srither 

Ejendomsmægler MDE 

Maria L Madsen 

Indehaver og Ejendomsmægler MDE 



Skødshovedgård grundejerforening 

Indkaldelse til generalforsamling i Skødshovedgård grundejerforening lørdag den 25.6.2022 kl 11,00. 
Generalforsamlingen afholdes i det opstillede telt på fællesområdet med følgende dagsorden: 

 

1 valg af dirigent 

2 bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3 fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4 indkomne forslag 

5 budgetgodkendelse 

6 valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Peter Kragballe og Peter Søndergård 

7 valg af 2 suppleanter på valg Henning Rasmussen og Inger Nielsen 

8 valg af revisor på valg Lars Steen Mikkelsen 

9 valg af revisorsuppl. På valgr Søren Bank 

10 valg af festudvalg 

11 eventuelt 

Forslag der af et medlem ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til 
bestyrelsesformanden senest den 15. maj 2022 

Pbv. Preben Thomsen formand 

 

 

Aktiviteter i grundejerforeningen 

7. maj 2022 kl 10,00 Strandrydning Vi mødes på stranden nærmere følger 

23.6 Sct Hans aften. Nærmere følger fra festudvalget 

25.6 kl 11 generalforsamling. Nærmere følger fra festudvalget  



Holtemosegård, Teglværksgården og Skødshovedgård billeder fra gamle dage 

Der er 3 kendte gårde i vores område som har ligget der meget før, end der var tale om noget 
sommerhusområde overhovedet. Hvem ville det være naturligt at spørge selvfølgelig Gurli Schmidt som er 
barnefødt på Teglværksgården for 75 år siden. De omstående billeder er fra 1950-1960. Hun fortæller: 

Når I kommer kørende og skal i sommerhuset, møder I på venstre hånd Holtemosegård, der blev bygget 
omkring 1860. Stedet har ikke forandret sig meget, dog er gården blevet moderniseret meget siden den nye 
ejer Johnny Hansen overtog gården for nogle år siden. Den tidligere ejer hed Sofie Jeppesen, der døde som 
103-årig for nogle år siden. En del sommerhus veje for enden af Teglværksvej har navne opkaldt efter
familien fra Holtemosegård bla. Søren Jeppesens vej Esther og Sofievej.

På Teglværksvej ligger Teglgården og den har været i samme families eje siden den blev bygget i 1875. Gurli 
fortæller at første ejere var Laus Basse, der var Gurlis oldefar. Gurli overtog gården omkring 1970, da 
hendes far døde. 

Den sidste gård der ligger i området er Skødshovedgård, der er bygget helt tilbage omkring 1820-1830 
fortæller Gurli. Der har været mange ejere gennem årene, og hvem husker ikke Curt Brøgger og Jørgen 
Holst fortæller Gurli. Det var dog Carl Lawaetz der forestod udstykningen 

Som man kan se på billedet, er Skødshovedgård meget forandret i forhold til nu og ejerne hedder nu Dorte 
Jensen og Arne Fremmich. Billederne giver også et godt indtryk af hvordan sommerhusene ligger placeret 
og udmærket oversigt over strand linjen uden den nye tange 



 

 

 
 

 



Vognmand 

www.svendlaursen.dk 

Tlf. 86356056 
Kranarbejde - containere - grus- og stenmaterialer 



Formanden svarer 
Formanden for Skødshoved Lodsejerforening Claus Pytlich svarer her på 5 skarpe: 

 

Alle de vandsamlinger der er på Skødshovedvej og starten på Teglværksvej, har du nogle 
kommentarer til hvordan det løses? 
 
Skødshovedvej er helt og aldeles kommunens, men det er rigtigt, at hvor Teglværksvej munder i 
Skødshovedvej, opstår der i vinterhalvåret mange huller, og i dem står der konstant vand. 
Hvor hård asfalt møder blødere underlag, vil der opstå “problemer”. Asfaltvejen er konstrueret således, at 
den er højest på midten, så vandet kan løbe af. Hvor løber det så hen? Ud på den tilstødende grusvej, hvor 
det ofte samler sig i hjørnerne i nogle ordentlige og dybe pytter, som undergrunden ikke kan opsuge. 
Der har været og er fortsat en del byggeaktivitet i området og vejen er simpelthen ikke dimensioneret til så 
mange store tunge køretøjer og ofte med trailer. 
Så snart det er muligt, vil jeg drøfte løsningsmuligheder med vores vejentreprenør. Han har større erfaring 
med det, end jeg har. 
Vi er i bestyrelsen helt klar over, at netop Teglværksvej med samtlige sideveje er mere sårbare end andre 
veje, hvorfor vi har besluttet, at disse veje får 2 årlige eftersyn. Både forår og efterår. Men så længe der står 
så meget vand i hullerne, er det spild at hælde noget i. Der er ikke andet at gøre, end at færdes med stor 
forsigtighed, hvis man skal den vej. 

For nylig blev jeg kontaktet af en vognmand, der i over en time havde siddet fast på en af 
stikvejene til Teglværksvej. Han var helt overbevist om, at det var min skyld at stikvejene ikke 
var ordentlig vedligeholdt. Har vognmanden ret i, at der mangler stabilgrus på stikvejene? 
 
Jeg har stor forståelse for, at man som chauffør kan blive frustreret, hvis man som leverandør får problemer 
med at komme til eller fra en byggeplads. Jeg kunne tænke mig, at han var sunket i på den “grønne “ del af 
vejen. Altså udenfor selve vejbanen. 
Det er ejerens opgave at vedligeholde denne og forberede byggeriet, så der er stabile adgangsforhold. 
Da jeg selv byggede nyt hus, startede jeg med at forstærke det meste af vejen for 6.000 kr., og da byggeriet 
var færdiggjort istandsatte jeg vejen for yderligere 6.000 kr. 
Men generelt vil jeg sige: er der steder, som vi skal have særlig fokus på, så meld ind via vores hjemmeside, 
så vi kan besigtige forholdene og i god tid give besked til vores vejentreprenør. 

Vi har tit og ofte tilmeldinger til vores sommerfest og generalforsamling fra medlemmer, der bor 
i Lodsejerforeningens område. Samtidig lyder spørgsmålet, om hvornår Lodsejerforeningen 
arrangerer en sommerfest. Har du et godt bud på det? 
 
Nej, vi er ikke en selskabelig forening. Bestyrelsens arbejdsområder er fastlagt i vores vedtægter, og det 
retter vi os efter. 
Har man behov for en sommerfest, og det ved jeg foregår sektionsmæssigt i flere af de enkelte delområder, 
så må man selv i gang. Skødshovedgård Grundejerforening har vistnok et stort party-telt, man kan leje til 
formålet. 



 

 

I laver bump på jeres veje. Ved os har vi også overvejet det. Er det lovligt og hvad siger jeres 
medlemmer til det? 
Nej, der må ikke laves bump i vores område. Jeg har været i en lang dialog med kommunen om reglerne, og 
det er sådan, at alle fysiske ændringer af en vej med offentlig adgang, skal godkendes af politiet. Forud skal 
der foretages en trafikmåling omkring antal biler og fart. Opfylder det kravene, må bump ikke være mere 
end max 10 cm høje og 7 meter lange, og der skal skiltes på særlige måder. 
Den daværende chef for Mobilitet i Syddjurs Kommune sagde til mig, at han aldrig har oplevet, at politiet 
har givet tilladelse til at lave bump på grusveje. Det er også dybt godnat, som han udtrykte det. Det kommer 
jo helt af sig selv. Nogle ville kalde det “huller”, men det er jo helt naturlige bump. 
Så er det rigtigt, at enkelte har retableret bumpene, når vi har slettet dem. Det kan vi ikke forhindre, idet det 
juridiske ansvar for vejen ud for ens parcel påhviler ejeren, og det uanset, at vi jo normalt står for at 
vedligeholde selve vejbanen. 
I mit juridiske netværk har jeg en advokat med speciale i erstatningsret. Hun er dybt rystet over, 
at man overhovedet kan finde på det. 
Hun siger, at sker der noget, så er man på Herrens Mark. Den personlige ansvarsforsikring og 
retshjælpsforsikring står af, når man bevidst har foretaget sig noget ulovligt. Så giver de selvetablerede 
bump anledning til skader, som kan udløse en eller anden form for erstatning, så kan det blive rigtigt dyrt. 
Vi har haft et par småuheld på selvetablerede bump i mit område. Heldigvis kun med forskrækkelsen til 
følge, med advokaten nævner overfor mig en række eksempler, hvor det er blevet rigtigt dyrt. Loven er 
krystalklar, så det er bare at betale. 
I øjeblikket har de fokus på de mange nye elbiler, hvor batteripakken under bunden ofte kun er beskyttet af 
en tynd plastikskal. Skraber den på, skal bilen til grundigt eftersyn for at garantien på batteriet opretholdes. 
Det koster! 
I en korrespondance med den nye chef for Mobilitet, Paw Nielsen, skriver han, at der er foretaget 
trafikmåling på Skødshovedvej, og at den viser, at de krav, der stilles til etablering af et bump her, slet ikke 
er til stede. 
Kommunen har etableret vejchikaner eller bump flere steder, fx i Strands og ved Dragsmur uden tilladelser, 
og her har man måttet føre etableringen tilbage til det oprindelige, har jeg fået fortalt.   

Som revisor for Vandværket og fremtrædende medlem af Lodsejerforeningens bestyrelse føler 
du, at vi andelshavere bliver nok hørt mht. vandværkets hjemmeside og de kommende 
arealinddragelser af jord det såkaldte BNBO? 
 
Nej, jeg kunne ikke som formand for Skødshoved Lodsejerforening og revisor i Vandværket finde på at 
blande mig i andre og interne forhold i Vandværket. 
Som andelshaver kan man jo altid ytre sig på generalforsamlingen eller skrive direkte til bestyrelsen, men 
det har jeg ikke haft behov for. 
Jeg glæder mig over, at redaktøren af Info-bladet på flere generalforsamlinger har rost vores hjemmeside. 
Dejligt - vores kasserer kan den slags uden honorar. De ca. 5000 kr., vi sparer, kan så bruges til vejene. 

 

Vi siger tak til Claus Pytlich for ulejligheden og kvitterer med et par flasker vin.  
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35 AFDELINGER
SENDER KØBERNE DIN VEJ

Frederik, Rikke, Jonas, Jecith, Daniel, Mia og Troels

Vi kender køberen
til din bolig!
Skal din bolig være den
næste vi sælger? Start med
en gratis og uforpligtende
salgsvurdering af din bolig.

Ring 8634 4200

Nytorv 6, 8400 Ebeltoft · T: 8634 4200 · ebeltoft@johnfrandsen.dk



   

S.A. Jensen Vej 3A • 8400 Ebeltoft • Tlf. 8634 3344

www.ebeltoft-feriehusudlejning.dk

Har du et godt

feriehus på 
Djursland
– og vil du  leje det ud?
Hvorfor så ikke vælge 
den lokale udlejer 
med de bedste vilkår 
og den højeste service?

– dit og mit Djursland!

Otto Dolmer, Indehaver

HUSK
Vi bruger 

kun vores egne 
servicefolk!

Du får
kr. 43.200,-*
i skattefradrag, når du 

udlejer gennem bureau
*2022-takst

SOM UDLEJER GENNEM
EBELTOFT FERIEHUSUDLEJNING 
FÅR DU  BL.a.:
  ET BUREaU MED INDGÅENDE kENDSkaB TIL 

HvERT ENESTE FERIEHUS OG DETS EJER

  HøJ GENNEMSNITSUDLEJNING

  MaRkEDSFøRING aF DIT FERIEHUS pÅ 
MaNGE pLaTFORME

  GRaTIS kONTROL aF FERIEHUSET 
 BÅDE FøR OG EFTER HvER UDLEJNING

  GRaTIS FOTOOpTaGELSER aF HUSET

  STÅR DIT HUS TIL SaLG, SÅ kaN DET 
væRE EN FORDEL aT LEJE DET UD 
IMENS – FORHøR NæRMERE

 TRYGHEDSFORSIkRING aF aLLE LEJEMÅL

... OG MEGET, MEGET MERE!

250 husejere tager ikke fejl...
Ingen steder er kysten og naturen så storslået som hos os. 
Og det både ved og sætter vores mange gæster stor pris på 
– derfor er efterspørgslen efter gode feriehuse større end 
nogensinde.

du behøver kun Ét sted...
Kontakt Hanne Bach eller Otto Dolmer og få en helt ufor-
pligtende snak om dine mange fordele ved at udleje dit
feriehus gennem Ebeltoft Feriehusudlejning.

Hanne Bach, Ejerrådgiver
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HAR DU SPØRGSMÅL?
Kontakt os på:

Tlf. 8637 1080 eller tm@jons-el.dk 
Vi er altid klar til at hjælpe dig. 

Læs mere om os på www.Jons-el.dk

VI TILBYDER ALT I 
ELINSTALLATIONER, INDUSTRIELLE & PRIVATE

LANDBRUGSINSTALATIONER
HVIDEVARER

AUTOMATIK & STYRING
TELE & DATA 

VARME PUMPER & ÅRLIGT EFTERSYN AF DEM

VI ARBEJDER ALTID UD FRA 3 NØGLEORD
GOD SERVICE, GODT HÅNDVÆRK OG PRÆCISION





Stenbækhus mad på Mols en drøm gik i opfyldelse. 
Den drøm kræver nok en lille forklaring, fordi de nye ejere Brita Richelsen og Tina Jensen altid har 
drømt om at bo på Mols. Den drøm er så gået i opfyldelse med ejerskabet af en skøn villa på 
Vestre Strandvej, og overtagelse af Mols Madservice der er blevet til Stenbækhus mad på Mols. 
Virksomheden ligger lige ved siden af, så der er kun 5 meter på arbejde. Navnet Stenbækgården 
er et gammelt navn, helt tilbage fra dengang gården blev bygget 

Brita og Tina har gennem de sidste 4 år drevet Cibuz Madstudie i Randers, og de har begge stor 
erfaring fra andre kokkejob i andre virksomheder. 

Forventningerne er store inden overtagelsen 1.3.2022. Vi håber sommerhusbeboerne vil gøre brug 
af os, og kigge ind. Vi er åbne for nye ideer siger parret. 

Mols Madservice har i mange år med stor succes kørt med de samme retter, men vi kommer med 
nogle ændringer, og det kan ses på vor hjemmeside, som er under udarbejdelse. Har man nogle 
andre ønsker, end det der står på menukortet, skal man bare sige til. Stenbækhus er meget åbne 
for kundernes ønsker. 

Vi spurgte om, der stadigvæk bliver udbringning som tidligere. Ja siger de begge i et vist omfang 
som tidligere. Der er ingen ændringer 

En stor succes var også jule og nytårs menuerne samt Mortens aften og sommerbuffet som mange 
sommerhusbeboere nød godt af 

Begge indehavere er enige om, at dette fortsætter 

En stor nyhed bliver, at Stenbækhus senere vil åbne cafe på stedet, hvor der bliver serveret lidt 
forskellig mad bla. smørrebrød og andet godt. Endvidere kan man altid ringe og bestille noget 
mad, som kan tages med i sommerhuset. 

Med købet af Stenbækgården blev der også åbnet op for muligheden for forpagtning af Tved 
Forsamlingshus, hvor huset ikke havde haft en forpagter siden Elsebeth forlod stedet for nogle år 
siden. 

Et møde med bestyrelsen fil et positivt resultat og en aftale blev lavet. Der er booket de første 6 
fester 

Info og Skødshovedgård grundejerforening ønsker held og lykke med etableringen.  





TLF.: +45 86 15 83 00

MAIL: AARHUS@VILDMEDVIN.DK

ADRESSE: VIBORGVEJ 161 C,

8210 AARHUS

WEBADRESSE:

WWW.VILDMEDVIN.DK/I/BUTIK-AARHUS

99,-

VILDMEDVIN AARHUS

ABBAYE SYLVA PLANA,

FAUGÈRES LES NOVICES



Service 

0713636@minkobmand.dk 
cvr.:15178035



Slagter Kruses efterfølger ved Jeppe Kynde Solgaard   
født i 1994 

Ultimo august 2021 var det afslutningen på 130 års slagterbutik for familien Kruse, 
hvor Hans Ole sluttede familiesagaen. Man kunne ligefrem mærke sorgen på de 
sociale medier, og både TV2 og Århus Stiftstidende havde ryddet forsiden for at 
fortælle om nyheden 

Heldigvis for alle os sommerhusbeboere, gik der ikke lang tid, før en efterfølger var 
på vej. En ny indehaver, der hedder Jeppe Solgaard, havde overtaget 
slagterforretningen og slagteriet med en af de dygtigste slagtersvende ved sin side 
Anders Kristensen. Og i slagteriet bagtil manglede man en ansat, og hvem var det 
nærliggende at tage, ja rigtig gættet Hans Ole Kruse, der nu er ansat i sin tidligere 
butik.  



Fire hurtige spørgsmål til Slagter Kruses efterfølger Jeppe Kynde 
Solgaard 

Hvad slog dig efter din overtagelse og åbning den 7.10 2021? 

-Der var en meget stor interesse allerede på åbningsdagen kunderne væltede ind, og det var meget 
overvældende. -Vi fik mange flotte gaver, og det er vi dybt taknemmelige for. -Der kommer 
stadigvæk kunder og siger tillykke med overtagelsen.

Har virkeligheden overgået forventningerne? 

-Ja både på driften og på kundetilgangen. Vi går meget op i kvalitet, og det er noget kunderne 

efterspørger.

Hvor har du fået din uddannelse? 
-Jeg er uddannet i Føtex Randers siger Jeppe, men har i de sidste 5 år været i Meny og Anders er 
uddannet i Meny Viborg. Jeg så på Face Book, at slagter Kruse ville holde, og så var det bare med at 
slå til. Jeg ville gerne udleve min drøm, og blive selvstændig slagter og få min egen butik

Nu skal man jo ikke røbe alt. Dit varesortiment er udvidet. Er der nye initiativer på vej-
åbningstider mv? 

-Jeppe udtaler, at vi ønsker meget kød fra eget slagteri, idet vi slagter hver mandag, som vi altid 
har gjort.

-Og så har vi dags tilbud hver dag, hvor vi sænker priserne f.eks. på hakket kød, mørbrad, grise 
kæber og småkød.

-Info ønsker endnu engang tillykke med overtagelsen og held og lykke fremover



FESTFEUSDTULDELJENJNININGG
- det godeselskab

Din professionelle partner  
til drømmefesten

Et festtelt gør det muligt ...
Vi- IngeogHansIversen- kenderalledeudfordring-
er, dukan stødepåsomarrangør af enfest. Med30
års erfaring er vi godt klædt på til at hjælpe med at
føredinefestdrømmeudi livet.Vorestelteeri top.Det
sammeersikkerheden, for vi harbeggegennemgået
branchens uddannelse og er medlem af Foreningen
af Danske Festudlejere. Vi tilbyder pakkeløsninger
f.eks. til havefesten. Hvis du ønsker et uforpligtende
tilbud,erduvelkommentil atkontakteos.

Det gode  
selskab

Jysk Festudlejning udlejer  
telte, borde, stole og service i  
topkvalitet. Oven i giver
vi gode råd til drømmefesten.

Ole Rømersvej 20, 8670 Låsby | T: 86 95 16 65  
www.jysk-festudlejning.dk | E:kontakt@jysk-festudlejning.dk

…. at holde en personlig fest hjemme i haven eller på  plænen 
foran virksomheden. Det er indbegrebet af hygge og  elegance 

og en perfekt ramme om ditarrangement.

Ring 8 6 9 5 1 6 6 5
–så er festen godt i gang!

Brancheforeningen  
Danske Festudlejere

http://www.jysk-festudlejning.dk/
mailto:kontakt@jysk-festudlejning.dk




En lokal virksomhed med 
fokus på varmepumper

Vi hjælper vores kunder 
gennem hele processen med 
køb, montering og service. Har 
du spørgsmål eller vil gerne 
forespørge på en pris
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Anden mægler

Nybolig Ebeltoft 41
SOLGTE

Nybolig Ebeltoft

Vi sælger Mols & Skødshoved
Hvorfor ikke vælge nr. 1, når dit sommerhus skal sælges

Vi er markedsledende og klar til at sælge din bolig!

Skal vi også sælge din bolig? Ring på 8634 2111
*Boligsiden.dk – ejendomsmæglere med fritidsboliger solgt i 8420 Knebel i perioden 10.01.21 - 10.01.22, pr. 24.01.2022

8400@nybolig.dk

Tlf. 8634 2111

8400 Ebeltoft

Jernbanegade 33

Ebeltoft
Nybolig Jeppesen og Sørensen



Følle EL Service 
Aut. el-installatør 

v /Mads Frederiksen 

- Et sikkert valg

Skal du have: 

v"Bygget om 

V Udskiftet eltavlen 

V Ny varmepumpe 

V lavet andet el-arbejde 

Så RING til MADS på 8637 2000 

�� 

�&]� 

�



Aut. el-installata 
LERBAKKEN 23 • RØNDE

"/"j -

:==-��TU-.86...,3720�00
;_



Stormen Malik 2022 



Alt i skadedyrsservice
Skadedyrsbekæmpelse for både private, erhverv, offentlige organisationer, boligforeninger, 

små og store levnedsmiddel virksomheder i Østjylland.

Har du problemer med:

Borebiller og husbukke,
dræbersnegle,

duer, måger, alliker,
edderkopper,
flagermus,
husmår,

hvepse, bisværme, jordbier og murbier,
klannere (pelsklannere, flæskeklannere, husklannere) og biller (fx tæppebiller),

muldvarpe og mosegrise,
husmus, halsbåndmus, rotter,

myrer,
melmøl, frømøl, pelsmøl eller klædemøl,
stuefluer, spyfluer, eddikefluer, ostefluer,

stankelben, gåsebillelarver,
væggelus,

kakerlakker,  stankelbenslarver, hunde-, fugle- eller kattelopper, sølvfisk, ovnfisk, 
edderkopper, eller andre skadedyr?

Vi foretager undersøgelse, artsbestemmelse, rådgivning, vejledning og behandling mod alle 
former for skadedyr, både akut bekæmpelse og abonnementer.

Vi tilbyder også sikringsaftaler for mus, rotter, insekter, der opfylder 
levnedsmiddellovgivningens krav til fødevaresikkerhed og egenkontrol.

Ring på 20 34 03 34 og indhent tilbud 
Læs mere på skadedyrene.dk



28.1.2021 Thomas Hvid Laursen Aps, Entreprenør & Autoriseret Kloakmester - Helgenæs 

Entreprenør og aut. kloakmester 

Thomas Hvid Laursen ApS 

Smedehalden 4 . Helgenæs . 8420 Knebel KLOAK 

SPØRG OS FØRST 

■ KLOAKARBEJDE 

■ JORDARBEJDE 

■ BETONARBEJDE 

■ VEJARBEJDE 

■ BELÆGNINGSARBEJDE 

■ DRÆN- OG LEDNINGSARBEJDE 

■ STØBNING AF SOKKEL Til SOMMERHUS & HELÅRSBEBYGGELSE 

Tlf.: 2326 1356 Tlf.: 

2011 6141 

thomas@hvidlaursenaps.dk 

https://www.hvidlaursenaps.dk 212 



 
 

 



Fælles træfældning 
i Skødshoved 
Lodsejerforening

� lbud efteråret 2022
Få professionel hjælp til fældning og bortska� else af træer 
i Skødshoved Lodsejerforening – til en fordelagtig pris. 
Arbejdet udføres i løbet af efteråret, så I kan gå vinteren 
i møde uden frygt for nedfaldne grene eller væltede træer.

Hvis du har svært tilgængelige træer, der er blevet for store og skygger for 
meget for solen – eller udhængende grene, der er til fare for forbipasserende 
– kan du få gjort noget ved problemet nu og ovenikøbet til en god pris! 
Vores erfarne og professionelle skovarbejdere og maskinførere sørger for, 
at arbejdet udføres e� ektivt, ordentligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Vi har stor erfaring med lignende projekter fra bl.a. Begtrup Vig, Fuglsø Vig 
og Fuglsø Hede – og vi er naturligvis fuldt forsikret! Vi kan også sørge for 
gentilplantning og stubfræsning på din grund.

Sådan bestiller du
Kontakt vores lokale skovfoged, Niels Nygaard, senest den 1. september 
2022 via e-mail: nan@hededanmark.dk for at aftale tid til besigtigelse og 
få en pris på opgaven.

hededanmark.dk/skov

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Med cirka 1.000 medarbejdere og en årlig omsætning på knap 1,7 mia. kr. er vi 
Danmarks største og ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. Vi er en del af Hedeselskabet, som arbejder for at 
fremme udviklingen af naturværdier og naturressourcer. Vi bygger en bæredygtig fremtid – med naturen som partner.

KONTAKT OS

Skriv til skovfoged Niels Nygaard 
for at aftale nærmere:
E: nan@hededanmark.dk 
eller ring på T: 23 96 00 26 
ved spørgsmål



TTA. • mere end blot 
V�et byggemarked, ... I �e::::>.,l•IE',/llt-----

Grønfeld 
Byggecenter A/S 
8400 Ebeltoft, 86 36 54 42 · 86 36 55 00 
www.gronfeld-cement.dk • info@gronfeld-cement.dk 

VI HAR ALT I CEMENTVARER 

OG BYGGEMATERIALER 

• Lecablokke ·teglsten· mursten
isolering · værktøj • redskaber.

• Trælast.
• Alt i el-værktøj.
• Flagst�nger i træ og glasfiber.
• Armeringsjern.
• PVC kloakrør / drænrør

VORT SPECIALE
Belægningssten, granit 

og levering i big-bags . 

Løssalg: Du kommer med din trailer og vi 
læsser den med, træflis, pynteral, granits
kærver, sten, sand, grus, strandsand, mørtel 
eller støbemix. 
Vi leverer selvfølgelig også �øst tippet eller 
i Big-bags. 

UDLEJNING 
Hos os kan du leie: 

• Blandemaskiner. • Motorbør.
• Vibratorer. • Transportbånd.
• Beton-vibratorer. • Bosch-hamre.
• Minigraver. • Fliseklipper.

:c----,--

ABNINGSTIDER: 

Mandag - fredag 7.00 - 17.00 
Lørdag 8.00 - 12.00 

Grønfeld Byggecenter A/S 
Smedebakken 1, Grønfeld 

8400 Ebeltoft 





60 18 39 62
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I Knebelbro finder du min lille perle af en livsstilsbutik. Her er både nyt og
gammelt samlet i skøn forening. Nyd udsigten over lystbådehavnen, mens du
udforsker hylder, reoler og glasmontrer for gode fund. Du kan blandt andet finde:


Livsstilsbutik
og smykkeværksted


Håndlavede BY DENGSØ-smykker
Abstrakte billeder og malerier
Retrofund, bl.a. keramikvaser og pendler
Økologiske hudplejeprodukter fra Nordisk Saltskrub
Krystaller i mange former, bl.a. råkrystaller og lommesten


 
Adresse


Holmbjergvej 69, Knebelbro
8420 KnebelButikken har kun få faste åbningstider.


Normalt er der åbent torsdag kl. 14-17,
men i nogle perioder vil åbningstiderne
blive udvidet. Hold dig opdateret på min
Facebookside.


Kontakt mig endelig, hvis du vil kigge
forbi uden for åbningstiderne eller er i
nærheden og vil samle inspiration.


Ofte er jeg i værkstedet, og da jeg bor
lige over butikken, kan jeg nemt åbne
den for dig, hvis jeg er hjemme.


 Åbningstider


Kontaktinformation
Smykkedesigner Jette Dengsø


Mobilnummer: 22 77 88 41
E-mail: jette@byDengso.com


Facebook: BY DENGSØ - spotON


spotON







