
30 Tirsdag den 12. februar 2008

UGENS BOLIG:

STENGADE 37, 5463 HARNDRUP
Denne ejendom fra 1933 er siden år 2000 blevet total renoveret indvendigt og er helt indfl ytningsklar. 
Bryggers med fl iser, gulvvarme og god skabsplads. Et mindre spisekammer i mellemgang. Køkkenet er 
på ca. 30m2 og har inventar fra Svane Køkken, de hårde hvidevarer er af bedste kvalitet. Badeværelset 
har granitgulv, gulvvarme, stenbordplade, badekar og muret bruseniche. Der er fransk dør mellem stue 
og fl ot lys opholdsstue med olieret plankegulv og stukloft. 1. sal, som også er helt nyistandsat, er der en 
mindre repos, træplankegulv overalt, 2 børneværelser med adgang til sydvendt terrasse. I soveværelset 
er der nye skydedørsskabe. Der er toilet på 1. sal. Ejendommens nemme have grænser op til et hyggeligt 
lille skovområde.  

Kontantpris: 2.380.000   /   Udbetaling: 120.000   /   Brutto: 14.763   /   Netto: 11.788
Boligareal/kælder 231/6 m2   /   Værelser: 3   /   Opført år 1933/2000

Aarup tlf. 6343 3200
Assens tlf. 6471 2200

Haarby-Broby tlf. 6473 3333

Nyopførte kvalitets 
rækkehuse Aarup syd

Åben hus:
Lørdag den 16. februar ...kl. 10.00-12.00
Søndag den 17. februar.....kl. 14.00-15.30

Udlejes fra omkring 1. maj 2008
ved Mørkmosehøj udstykningen.

68-90-110 m2 + 8 m2 udhus.
Se mere på www.albeca.dk

eller ring for fremvisning, samt brochure

Albeca Ejendomme ApS
Tlf.  3013 6599 eller 6311 7880

MØBELSTOF
Danmarks største udvalg til

gør-det-selv-folk

Priser fra 25,- pr./m.

Microstof - gobelin - flock - uld - bomuld - cretonne
- velour - almue - stilstoffer -skai og læder

Samt alt i polstermaterialer (også i små mængder)

Mange flotte uld- og gobelinstoffer til jakker.

Lis og Kjeld Svendsen

Tommerupvej 1-3

Skallebølle - Vissenbjerg

Tlf. 65 96 76 09

www.sambomobler.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag ....9.30-17.30

Lørdag .................9.00-12.00

F.eks: Fibervat 100 g
Bredde 1,40 pr. m. 1700

Gode råd og vejledning
gives af fagmanden!

Boligen ude & inde Vinter

C o olth er m  -  N yt V V S - f ir m a i A a r u p

V V S ’er v il h o ld e 
lo k al k o nta kt

R otte n  -  h a d e d y r n r. 1
Endnu en håndværkervirk-
somhed har set Aarups 
lys.
Bag den står 35- årige 
Bent Lund, som vender 
hjem til Aarup for at starte 
eget Vvs,- køle-, og ventila-
tionsfirma med kommende 
adresse på Dragebakken i 
Aarup. 
Efter en længere planlæg-
ningsperiode , befinder 
virksomheden sig nu i 
opstartsfasen og fam ilien, 
der foruden Bent, består 
af kone og snart to børn, 
rykker i løbet af foråret 
te ltpæ lene op fra det sjæ l-
landske og flyyter til et 
le jet hus på Højfyn, mens 
byggeprojektet på Mørk-
mosehøj står på.
- Jeg er så småt startet 
stille og roligt op for m ig 
se lv og sådan vil det være 
i starten, fortæ ller Bent 
Lund. M en det er ikke at 
planen, at det skal forblive 
en enmandsvirksomhed, 
men udvikle sig med tiden.
- På sigt er det lige ledes 
tanken at egnede lokaler 

skal findes i byen, indtil 
videre klares det med 
firmabilen, sm iler byens 
nye se lvstændige , der har 
været Vvs- montør / Vvs-
teknikker de seneste 10 år, 
og gennem årene sam let 
den nødvendige erfaring 
til at drive eget firma, med 
det for området re laterede 
internationalt klingende 
navn, Cooltherm ApS, aut. 
Vvs og køle installatør.
Et firma der udfører tekni-
ske installationer inden for 
Vvs, køling, ventilation og 
efterfølgende service , her-
under gas- og olieservice , 
til et bredt udsnit af profes-
sione lle brugere .
Bent Lund stammer oprin-
de ligt fra Aarup og blev 
i 1999 udlært hos Aarup 
O lie- og Gasservice v/ 
Vagn Pedersen. Udover 
svendebrev som Vvs-mon-
tør har han taget en videre-
gående teknisk uddanne lse 
i Vvs- og ventilationsteknik 
fra Se landia-Center for 
Erhvervsuddanne lse i Sla-
ge lse , herunder aut. Vvs- 

og køle installatør, suppleret 
med en lede lsesm æssig 
EBA overbygning.
Bent Lund har en for-
tid som projektleder og 
senest fungeret i stillingen 
som installationschef/afde-
lingsleder i et større firma.
Cooltherm målretter sig 
prim ært mod lokalområdet, 
hvor der ikke længere er 
så mange Vvs- firmaer, og 
bestræber sig gerne på at 
holde den lokale kontakt til 
kunderne .
Lokalt bliver det også for 
Bent Lund i den kom-
mende uge , når han inden-
for ”bymuren” , til fods, 
vil udbrede kendskabet til 
sig se lv og det nye firma, 
ved at husstandsomde le 
forske lligt kampagnema-
teriale .

Vil du læse mere, kan 
du klikke dig ind på 
firmaets hjemmeside 
på adressen:
www.cooltherm.dk

søja

Den m ilde vinter har 
mange forde le , blandt 
andet en lav olieregning 
og ve je , som er til at køre 
på. M en desværre er der 
også ulemper ved det 
varme ve jr – ikke m indst, 
at rotterne stortrives! Dan-
mark oplever vi i øjeblikket 
et af de værste rotteår 
nogensinde . Rotterne får 
normalt 4-6 kuld unger om 
året, men med det lune 
vinterve jr kan de nå op på 
6-10 kuld. Det kan være 
en slem plage , hvis huset 
bliver invaderet af rotter, 
for de gnaver i alt. Lige fra 
madvarer til ledninger.Rot-
teræs i sengen
Rotten har aldrig været 
populær, tværtimod. De 
fleste mennesker synes, at 
rotter er ulækre , og nogen 
er ligefrem bange for de 
små pe lsdyr. Forfatteren 
Jeppe Aakjær var en af 

dem . Som barn i Salling 
omkring 1880 var rotterne 
en kontant plage , og det 
var allerværst om natten. 
” De små sov ind med 
onde drømme af frygt for 
rotterne , ”  skrev han og 
fortsatte: ”Jeg m indes 
endnu med en gysen disse 
rottenætter, hvor man lå 
i de dybe alkover, under-
tiden med en kæp ved 
siden af sig til værn mod 
rotterne . ”  PestbærerDet 
er slemt nok at skulle 
forsvare sig mod rotter i 
sengehalmen. M en i M id-
de lalderen var problemet 
dog langt, langt værre . Den 
sorte rotte , som var meget 
alm inde lig dengang, var 
nem lig værtsdyr for blod-
sugende lopper, som bar 
på den dødbringende pest-
bakterie . De sorte rotter 
var uhe ldigvis frede lige dyr, 
som gerne levede tæt på 

mennesker. Så når en rotte 
blev syg af pest, fandt 
lopperne et nyt dyr – e ller 
et menneske – at suge 
blod af. Pesten rasede 
med me llemrum op igen-
nem M idde lalderen i he le 
Europa. A lene i Danmark 
regner man med, at hver 
3. indbygger døde af pest.

M en så skete der noget, 
som forandrede billedet: 
De brune rotter – dem 
vi finder i dag – fordrev 
de sorte rotter. Lopperne 
ville ikke gerne leve på de 
brune rotter, og lidt efter 
lidt forsvandt pesten fra 
Europa.
Så se lvom rotter stadig er 
irriterende , så er den brune 
rotte i det m indste ikke 
nogen pestbærer – den er 
”kun” en pestilens! Læs 
mere om ”brun rotte ”  på 
danske-dyr.dk

A f R a g n a C h ri s te n s e n, C o n D id act


