
Tirsdag den 12. februar 2008 15

Nyopførte kvalitets 
rækkehuse Aarup syd

Kun enkelte ledige lejemål tilbage

Åben hus:
Søndag den 2. marts. kl. 14.30-16.00

Samt i påsken, se byggeskilt samt på
vores hjemmeside for tidspunkt

Udlejes fra omkring 1. maj 2008
ved Mørkmosehøj udstykningen.

90 m2 + 8 m2 udhus samt mulighed for carport.
Se mere på www.albeca.dk

eller ring for fremvisning, samt brochure

Albeca Ejendomme ApS
Tlf.  3013 6599 eller 6311 7880

DIN LOKALE MONTØR

AARUPMONTØR: ERLING HANSEN
Roersvej 33a • 5000 Odense C • Tlf. 6311 1351

Vi er specialister i
• Antenne
• Parabol
• Kabel-TV
• Elektronik
• Reparation

Vi er også lokalkontor for:

HAR DU LÅN MED
VARIABEL RENTE?
HVOR LÆNGE TØR
DU VENTE?
Lad os få en snak om
dine muligheder…
- kontakt privatrådgiver
Jørgen Petersen
på tlf. 64 42 14 40

Jørgen Petersen
pp.558@edc.dk

EDC Nørre Aaby
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDE
Østergade 11 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 64 42 14 40

KASSEKREDIT TIL
REALKREDIT-RENTE
Rente p.t. fra 5%* . Indlån mindst 4%.
Lån op til 105% af boligens værdi.
Gratis Visa/Dankort, netbank osv.

Lad os få en snak om
dine muligheder...
- kontakt privatrådgiver
Jørgen Petersen
på tlf. 64 42 14 40

Besøg os på Kirkebjerg, Tommerup v/Odense
søndag 2. marts kl. 13.00-15.00

- vi bygger fremtidenDanton A/S · Åderupvej 4-6 · 4700 Næstved · Tlf. 55 77 01 00

www.danton.dk

ÅBENT HUS 42 nye andelsboliger udbydes til salg 
– til rigtige priser. Reserver allerede nu!
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Eksempel:
Boligtype 1
77 m2

Andelsindskud
fra kr. 326.480,-

Mdl. husleje
fra kr. 4.571,-

Fællesudgifter
fra kr. 674,- 

Spændende andelsboligprojekt 
med 42 andelsboliger fra 77 m2

til 105 m2

Kirkebjerg Have er beliggende i Tommerup –
en hyggelig by med fantastiske naturomgivel-
ser tæt på motorvejen og kun 16 km fra
Odense.
Boligerne er arkitekttegnede og opføres i
stilrent design, og til hver bolig hører depot-
rum, p-plads og en nem lille have.

SALGET

ER STARTET

Kontakt os alle ugens dage på tlf. 55 77 01 00 eller se projekterne på www.danton.dk

En A-pumpe sparer en hus-
stand for mellem 200,- og
800,- kr. om året i el! 
Som man kunne læse i den
forrige udgave af
Folkebladet, kunne man i
sidste uge støde på byens
nye Vvs- installatør Bent
Lund, der travede byen
tynd, for at udbrede kend-
skabet til sig selv, men
også for at gøre Aarup og

Aarups nye VVS-istallatør 
travede byen tynd

og høre mere om mulighe-
derne, har Bent Lund for-
muleret i det husstandsom-
delte materiale.
- Når du har besluttet dig
til at udskifte cirkulations-
pumpen til en A-pumpe –
koster en standardpumpe-
installation kun 2.990,- kr.
inkl. Moms.
Cooltherm har set på
Elsparefondens budskab

omegn opmærksomme på,
at der faktisk er rigtig
mange penge at spare på
den årlige elregning, ved at
skifte til den meget omtal-
te A-pumpe.  
- I mange tilfælde kan det
betale sig at udskifte cirku-
lationspumpen med en
energieffektiv A-pumpe
med det samme, så hvorfor
ikke kontakte Cooltherm

om besparelser ved skift til
sparepumper (A-pumper)
og spareventilatorer for
henholdsvis varme- og ven-
tilationsanlæg. Kampagnen
er ifølge Bent Lund et godt
initiativ, og idet Cooltherm
beskæftiger sig med tekni-
ske løsninger og efterføl-
gende service inden for
Vvs, Køling og Ventilation,
er det oplagt at få budska-

bet videregivet til vores
nuværende og kommende
kunder, tilbyder Bent Lund
og henviser til kampagne-
materialet, som kan ses på
firmaets website:
www.cooltherm.dk  under
Nyheder/
Energisparekampagne. 
Men man er ifølge Lund
også mere end velkommen
til at kontakte firmaet
såfremt spørgsmål ved-
rørende  varme-, køle- eller
ventilationsanlæg trænger
sig på.

Nyhedsbrev 
3-4 gange årligt
Og er man interesseret i at
holde sig løbende opdate-
ret på Vvs fronten, kan
man tilmelde sig
Cooltherms nyhedsbrev,
hvor indholdet vil være alt
fra artikler, udveksling af
erfaringer til orientering,
produktnyheder m.m.
Nyhedsbrevet udsendes 3-4
gange årligt og vil til
enhver tid kunne afmeldes. 
Blandt alle, der tilmelder
sig ordningen med nyheds-
brevet, trækkes der den 1.
maj 2008 lod om en stan-
dardpumpeinstallation. 

Tilmeding til nyhedsbrevet
kan ske på www.coolt-
herm.dk/nyhedsbrev

søja

Foreningen Aktive Kvinder
i Vissenbjerg har tradition
for god opbakning til den
årlige generalforsamling.
Det var der også forleden,
hvor valg til bestyrelsen
resulterede i en enkelt
udskiftning. Inge Lise
Hansen og Sonja
Christensen blev nemlig
genvalgt, og som afløser
for Jytte Nielsen, der ikke
ønskede at fortsætte, blev
valgt Bente Kristensen.
Som suppleanter blev valgt
Anette Jørgensen og Lene
Lafort. Bestyrelsen har
konstitueret sig med Karen
Sørensen, der fortsætter
om formand, Annie Jensen
som næstformand, Sonja
Christensen som kasserer,
Inge Lise Hansen som
sekretær, og på øvrige
bestyrelsesposter Ingrid
Fredensborg, Else Marie
Frandsen og Bente
Kristensen.
Efter generalforsamlingen
blev der hygget med sand-
wichs, kaffe, vin, og holdt
lotteri om fine gevinster
fra lokale forretninger.

john

Velbesøgt
generalfor-
samling i
Vissenbjerg


