‘14

SKÆRUP

Avisen

Udgivet af Skærup Borger og Grundejerforening
Nr. 41

Juni

2014

Hjertestarter i Skærup, ved Skærup Gl. Brugs

30

Fællesspisning i ZOO 14

Sommerfest 21

Kære alle

J

eg vil godt fortælle lidt omkring
året 2013 i Skærup Borger- og
Grundejerforening.

17% kørte 10 km for stærkt og 3%
kørte over 20 km for stærkt. Så vi
skal finde nogle bedre argumenter.

Ren by arrangementet var igen en
succes, hvor vi fik sponseret rundstykker fra Brejning Bageren. Efter
at disse var indtaget, gik vi rundt og
samlede affald. Sluttede dagen med
en pølse. Tusinde tak for jeres deltagelse.

Vi har fået container nr. 2, de er
malet og der er kommet tag på. Alt
vores materiele er nu samlet et sted,
det gør det hele meget lettere.

Vi har haft kontakt til Vejle Kommune, hvor vi bad om en vejtælling på
Søndermarksvej, bl.a. for at have et
argument for at få sat chikaner op. Vi
fik en vejtælling i JUN. Resultatet var
lidt nedslående. På et døgn kører der
i snit 707 biler heraf er 20 lastbiler.

Ivan Block og Svend Otto har været
i kontakt med vores lokale politikere
omkring mangler i Skærup, det er gadelys, en cykelsti ved Søndermarksvej og rodet ude på grunden ude
på Fredericiavej (det gamle mission
hus), man var meget lydhør og ville
arbejde på sagen - jeg vil lige indskyde, at det var inden Kommunevalget, vi har ikke hørt noget endnu,
så de arbejder nok stadig på sagen.
Sct. Hans forløb fint, med en pæn
deltagelse, båltaler var Hans Hoffentzet.
Sommerfesten, hvor vi fik sponseret morgenmad fra Svend Poulsen,
Catering firmaet, Skærup Vandværk, Skærup Autoservice og
Skærup ZOO, tusinde tak for
det. Morgenmadsarrangementet var pæn besøgt. Lørdag
aften var også en hyggelig
aften, dog var der stadigvæk ledige pladser i teltet.
Vi prøver noget nyt i år,
herom senere.
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Vores næste 2 fællesspisninger var
meget flok besøgt. I AUG var det
i Skærup Z00, hvor grillen var kørt
frem, der var også mulighed for at se
alle dyrene. Den anden var i samarbejde med Kirken, hvor Bente talte
over emnet mad.
Julebanko forløb også godt.
Derudover har vi gang i følgende:
Alle tidligere Skærup Aviser er blevet scannet ind og ligger nu på vores
hjemmeside. Det er et besøg værd,
der har været skrevet mange gode og
sjove artikler gennem tiden.

Vejle Kommune har haft kontakt til
os, idet de ikke har ressourcer eller
råd til at slå vores græs nede på fodboldbanen mere. De kunne tilbyde
os at slå græsset 3 gange om året.
Eller vi kunne få 8.000 fra VK mod
selv at vedligeholde plænen. Vi har
valgt den sidste løsning.
Det sidste der er sket er, at vi har søgt
om midler i landdistriktspuljen til to
shelter som vi vil placere nede på
sportspladsen. På sigt vil der så være
mulighed for at tilbyde overnatning
for cykelturister og andet godtfolk.
Midlerne er bevilliget, så nu er sommerens projekt i hus.
Endvidere så har vi planer om en eller anden form for overdækning omkring bålpladsen. Så vi er da under
udvikling.
Mange hilsner og på gensyn til vores
kommende arrangementer.
Formanden
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Af emner har vi:

Adresseliste for Skærup Borger- og Grundejerforening
Formand:

Chanette Danelund, Klosterbakken 36
danelund@stofanet.dk

7586 7558
2068 9007

Næstformand:
Svend Otto Christensen, Søndermarksvej 4
sochund@stofanet.dk

Sekretær:

Serena Moltrup-Jensen, Solitudevej 10
hans.serena@profibermail.dk

Kasserer og udlejning:

Hans Westenbroek, Solitudevej 10
hans.serena@profibermail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Frank Johansen, Nederbyvej 18
frajo@dongenergy.dk

Bestyrelsesmedlem:

Lendy Mølgaard, Munkebakken 1			
lendy@profibermail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Tove Hvid, Munkevænget 3
toveahvid@live.dk

Suppleant:

Britta Mølgaard, Munkebakken 1
Britta@profibermail.dk

Suppleant:

Lars Jensen, Munkedalen 15
Lapoje@ofir.dk
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7586 6168
2091 8556
7586 2739
2636 3355

7586 2739
2852 1717

Flag

Grill
Som medlem af Skærup Borger og Grundejerforening
Kloakrenser
er det gratis at låne ting hos os, dog skal det afleveres
Lyskæde m/kulørte pærer
i samme stand som det er udlånt i.
Rensebånd
Alu Stige 7 m.

Af emner har vi:
»
»
»
»
»
»

Flag
Grill
Kloakrenser
Rensebånd
Alu stige 7 m.
Havetrommel

udlejes (6 x 8 meter)
Lyskæder		Pavillontelt
kr. 50,00
Gulv til pavillon
Pavillontelt udlejes 6 x 4 meter		
kr. 200,00
Pavillontelt udlejes 6 x 8 meter
Kr.
250,00 koster det kr. 100,00 ekstra pr. del)
(For ikke
medlemmer
Gulv til pavillon		
kr. 500,00
Borde (40 cm) + Bænke		
kr. 50,00
Henvendelse til:
(For ikke medlemmer koster det kr. 200,00 ekstra pr. del)

Henvendelse til:

9955 6334

kr.
kr.

Per Qvist

Hans Westenbroek, Solitudevej 10,Klosterbakken 28
Tlf. 2852 1717/7586 2739 - Afhentning/aflevering
efter aftale
med Hans
Tlf. 2232
2796

Afhentning/Aflevering efter aftale med
2781 2595

Side 1 af 1

6019 4656

2064 5353

2921 4190
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Fællesspisning i samarbejde med kirken
Vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor vi startede i kirken. Bente fortalte små
anekdoter over temaet ”MAD”, hvilket vi jo kan forholde os til, herefter
sang vi lidt. Efterfølgende var der fællesspisning i Restaurant Kongelunden.
Der bliver afholdt en lignende hygge aften d. 4. november. Der vil komme
en flyer rundt.

SKÆRUPAUTOSERVICE
Hos os kan du få lavet din bil til en fornuftig pris
- uden at det går ud over garantien!

75 86 66 65

post@skaerupauto.dk

www.skærupautoservice.dk
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Nyt fra Skærup tennisklub
Lån og leg på banen er gjort sjovere for alle:
Vi har indkøbt Tennis twister (lille boldkanon), bolde, boldopsamler og ketcher. Det hele står i tavlerummet og det er gratis
for medlemmer at benytte disse ting. Det er også gratis for
medlemmer at tage børnene med og lege/spille tennis.
For ikke medlemmer vil prisen være 20 kr./time og 30 kr.
for 2 timer incl. alt.
Aktiviteter:
Tirsdag den 17. juni er der dame aften og torsdag den
19. juni er der herre aften fra kl. 19-21, hvor der kan
blive lært lidt grundslag, spille tennis og en lille forfriskning. Så kom endelig, da det kan være denne aften, du finder en ny tennismakker. Mere information
omkring tilmelding på hjemmesiden.
Ligeledes gentager vi succesen fra byfesten sidste
år med forskellige konkurrencer og præmier som er
lørdag den 28. juni fra 10-15.

Alt tapet- og malerarbejde udføres til rimelige priser

Vi sætter kulør på boligen
Malermester

Freddy Mikkelsen

Tårnet 10 Skærup 7080 Børkop
Tlf.: 75 86 61 95 20 46 32 80
Fax: 75 86 61 75
MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING

Medlemskab:
Der er gratis medlemskab den første sæson for helt
nye medlemmer og ellers koster det 300 kr. for en
sæson.
Vi giver gerne en kort instruktion til slag og spillet, så
se bare at kom i gang.
Se mere på vores hjemmeside: www.skaerup-tennis.dk eller ring/mail til nedenstående hvis der er spørgsmål, eller
du vil låne banen mm.
Skærup Tennis klub
v/ Jan Rasmussen
Tlf 40216205
mail: skaerup-tennis@skaerup-tennis.dk

www.stoustrup-collection.dk
// Grafiker på Skærup Avisen og byens hjemmeside //

Har du brug for et nyt logo, skal de gamle
rentegnes, skal du have lavet en folder,
brouchure, plakat, hjemmeside, visitkort
eller noget andet grafisk arbejde?
Så kontak mig...
Benedikte S. Fuglsang
Mail: benedikte@stoustrup-collection.dk
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Leveringen af vores sidste Container
Så blev vores sidste container leveret. De er nu malet og der er kommet tag på.

TØMRER-, SNEDKER- OG
GLARMESTERARBEJDE
ALT i totalentrepriser –tagarbejde –efterisolering.
Døre –vinduer og glas efter mål.
Om -, ny– og tilbygning samt reparation
Tømrermester

Gert Sørensen APS
Kappelager 36 -7100 Vejle
Værkstedsadresse :
Kringsvej 19, L.Velling, 7000 Fredericia, 7586 6509
Fax 7586 3309 - Bil.Tlf 2086 6509
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Synes du ikke, Skærup kirke ligger
smukt?!

S

ådan bliver der sagt den ene gang efter den anden. Og det er ikke noget
nyt. Prøv at se to citater:

Et citat fra særtryk af Vejle Amts årbøger
år 1929:
”Skærup Kirke ligger smukt - nær skov og eng - på
en høj flade umiddelbart over en indsænkning imod
øst. Den ligger noget enligt nord for byen, øst for,
men nær den gamle landevej”
Og et citat fra et besøg af landskabsarkitekt
Preben Skaarup i 1997:
”Skærup kirkegård er usædvanlig smuk og velbevaret”.

Vi har i menighedsrådet besluttet, at vi det
næste år vil prøve, om vi kan mindske lidt,
at rådyrene kommer ind på kirkegården
ved at bruge de planter, der ikke er dessert for dem, og bruge noget hjortetakolie
uden for kirkediget. Gravsteds-ejerne har
fået brev om, hvilke planter/blomster, der
kan bruges, og hvilke der med fordel kan
undgås. Der kan også hentes en folder
herom i våbenhuset.
Hvis det viser sig, at disse tiltag ikke hjælper
tilstrækkeligt, må vi søge fredningsnævnet
om lov til at sætte vildt- og el-hegn op.

Vi har stadig en velpasset kirkegård, men
den ligger nær skov og eng, med alt det

Helt undgå rådyrene kan vi ikke. For når vi
alle sammen synes, at Skærup kirke ligger
så smukt, så hænger det jo netop sammen
med, at den ligger lige præcis der, hvor rådyrene lever.

natur der følger med, rådyr, harer og sågar
mus og muldmænd.

Mange hilsener fra Smidstrup-Skærup
Menighedsråd / Birthe Buhl.

2 meget fine udtalelser.

Stemningsbilleder fra vores
Sct. Hans aften i Skærup

Sct Hans 2013 var en mild sommeraften, men som spået blev vejret
bedre end forrig år. I år bliver det
bare rigtig godt.
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Fællesspisning i Skærup ZOO

Aktivitetsoversigt 2014

En dejlig sommeraften i Skærup ZOO, hvor grillen var igang dertil et KÆMPE salatbord.
Dette arrangement bliver gentaget 28. august. Tusinde tak til Karina og Jens Jørgen for at
åbne deres flotte og spændende have for os.

Vi henviser til
vores hjemmeside

skaerup.dk

Har du været en tur forbi www.skaerup.dk og se vores nye hjemmeside?
- Husk det er herinde, du kan holde dig opdateret med hvad der sker i vores lille by.

På gensyn.
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Uddrag fra generalforsamling den 3. marts 2014 i
Restaurant Kongelunden
Formanden for Vandværket Nikolaj Jensen
bød velkommen til generalforsamling forl 13
andelshavere.
Bestyrelsen beretning for 2013:
Arbejdet med Vandværket bliver mere og
mere tidskrævende. Bestyrelsen har været på
messer og holdt møder med Vandråd, Vejle
kommune, Vejle spildevand m.fl., deltaget på
kurser som bliver mere og mere nødvandige
for at holde sig ajour med love og bekendtgørelser.
Forbrug på Vandværket
Vand aflæst 53.761 m3 i år, i 2012 var forbruget 56.149 m3, der er brugt 391.7 m3 til
skyldevand. Dette vil sige at vandforbruget
stadig bliver mindre, denne gang 2.388 m3.
Elforbruget var 33814 kwh mod i 2012 hvor
det var 34783 kwh, altså har vi brugt 969 kwh
mindre, det vil sige at vi i år 2013 har brugt
0.63 kwh/m3.
Vandpriserne er uændret for det kommende
år:

vil også gerne have ventiler ud for hvert af
vængerne op ad Klosterbakken.

Årets gang
Vi har i året der er gået foretaget anlægsarbejde,
omlægning af stikledning i Velling v/Egeland,
samtidig lagde vi et stykke forsyningsledning
ned, for evt. samarbejde med Smidstrup Vandværk, som er interesseret i samarbejde på sigt.
Vi har også interesse i et samarbejde, for at vi
kan sikre vores kunder rent vand til en hver tid.

Omlægningen af vandtilførslen i Æblehaven,
så de nu bliver forsynet fra Vestermarksvej,
dette gav os et udforudset problem, da alle
de synlige ventiler (stophaner) ikke var tilsluttet ledningsnettet, så vi måtte ud med søgeren
for at lede efter nogle andre ventiler som var
i brug. Dette gjorde at vi og i samme omgang
fik flyttet de nye ventiler ud på hovedledningen, dette gav lidt ekstra arbejde.
Årets største opgave var at få ledningsnettet
digitaliseret. Dette var en opgave som vi fik
Thvilum til at påtage sig, så i sensommeren
var vi to fra bestyrelsen og to medarbejder fra
Tvilum, som var rundt ved alle ventiler (stophaner) brandhaner, målerbrønde. Vi havde
forud for denne tur delt flag og brevskrivelser ud til forbrugerne, og bedt dem om at afmærke deres ventiler. Det var dejlig at se hvor
mange der ”flagede” for os i de par dage.
Tvilum fik vores gamle kort med hjem, så de
kunne hjælpe os med at overføre til digitalt
System, og vi forventer at have kort og det
nye system til anvendelse i starten af 2014.

Vi har også renoveret den gamle af vores boringer, den havde kørt upåklagelige 10 år, så
nu var det tid. Vi fik samtidig lavet et par nye
installationer (vandmåler på boringen, alarm
funktionen).

Hjemmeside
Vi har i år fået opdateret vores hjemmeside i
en ny version, der kan man orientere sig om
vandværkets drift så som, regnskaber, analyser,
beredskabsplan, link til FDV, m.m.

www.skaerup-vandvaerk.dk

Måleraflæsning
Vi har i det forløbende år aflæst jeres måler
4 gange, 1 gang i kvartalet, vi har allerede set
dets virkning, da vi har hjulpet et par forbrugere som havde utætte rør og dermed større
forbrug end det burde være, og vi har en anelse om et par, med for lidt forbrug, men som
helhed kan vi konstatere at vi har meget lidt
spild, da vores spild må udgøre 10% og vi har
omkring 1,5%

Driftsbidrag
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kr.

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

kr.

1.240,00

1.550,00

Vandafgift pr. m³

kr.

4,46

5,58

Statsafgift af ledningsført vand pr. m³

kr.

5,46

6,83

Drikkevandsbidrag pr. m³

kr.

0,67

0,84

Evt. et samarbejde med Smidstrup Vandværk.
Bestyrelsen består af følgende:
Formand Nikolaj Jensen
Næstformand Claus Friis Nielsen
Kasserer Steen Løvring Kristensen
Sekretær Niels Otto Nielsen
Medlem Henrik Krabbe.

Find yderligere information på vores hjemmeside omkring vandanalyser m.v.:

Forbrugerne SKÆRUP VANDVÆRK
Stophanen er Vandværkets,
er den7080 Børkop
Fredericiavejmen
450,det
Skærup,

75
86
19
00,
CVR-nr.
75 97 36 16
enkelte logsejers pligt at sørge for tilgængeligwww.skaerup-vandvaerk.dk
heden, så de er viden om hvor
der skal lukkes
www.skaerup.dk
ved en evt. rørsprængning.

SKÆRUP VANDVÆRK
Fremtid
Søndermarksvej 3Y, Skærup, 7080 Børkop
Vi skal have udskiftet eternit ledningen lang
 75 86 19 00, CVR-nr. 75 97 36 16
Andelshaver-information for
Skærup Vandværk 2010.
www.skaerup-vandvaerk.dk
Fredericiavej + omlægning af Solitudevej. Vi
Bestyrelsen består af følgende:

17
Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2011.
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Benzen

Toluen

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

Uorganiske forbindelser
Inddampningsrest
370
mg/l

Farvetal, Pt
2.4
mg Pt/l

Turbiditet
< 0.1
FTU
0.3
0.1

Coliforme bakterier 37°C
<1
MPN/100 ml
i.m.
1

Escherichia coli
<1
MPN/100 ml
i.m.
1
IDEXX-Colilert

Kimtal ved 22 °C
1
CFU/ml
50
1
ISO 6222:2002

Kimtal ved 37°C
<1
CFU/ml
5
1
ISO 6222:2002

Hårdhed, total
15
°dH

Calcium (Ca)
93
mg/l

Magnesium (Mg)
7.6
mg/l
50

Ammonium
0.009
mg/l
0.05
0.006

Metaller

Organiske samleparametre

Aromatiske kulbrinter
NVOC, ikke flygt.org.carbon

< 0.02

m+p-Xylen
< 0.02
µg/l

Naphthalen
< 0.02
µg/l

Nitrit
< 0.005
mg/l

Nitrat
0.86
mg/l
50
0.5

Total-P
0.007
mg/l
0.15
0.005

Chlorid
20
mg/l
250
1

Fluorid
0.30
mg/l
1.5
0.05

Sulfat
48
mg/l
250
0.5

Aggressiv kuldioxid
<5
mg/l
2

Hydrogencarbonat
266
mg/l

Jern (Fe)
< 0.01
mg/l

Kalium (K)
2.8
mg/l
10
0.2
SM 3120 ICP/OES
30

Mangan (Mn)
< 0.005
mg/l
0.02
0.005
SM 3120 ICP/OES
30

Natrium (Na)
11
mg/l
175
0.1
SM 3120 ICP/OES
30

1.0
mg/l
4
0.1

< 0.02
µg/l
1
0.02

0.01

0.1

µg/l

2
0.005

0.01

0.02

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

DS 204
12

DS/EN ISO 6271-2
10

DS/EN ISO 7027
20

0.5
SM 3120 ICP/OES

0.5
SM 3120 ICP/OES

0.1
SM 3120 ICP/OES
30

SM 17. udg. 4500-NH3 (H)
10

SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
10

30

30

DS/EN ISO 6878 auto Skalar
SM 17. udg. 4500-NO3 (H)

10

SM 17. udg. 4500-Cl (E)
10
10

SM 17. udg. 4500-F- (E)
10

SM 17. udg. 4500-SO4 (E)
10

5
DS 236:1977
20

2
DS/EN ISO 9963
10

SM 3120 ICP/OES

DS/EN 1484
12

ISO 15680 P&T GC/MS
15

Ethylbenzen
< 0.02
µg/l
0.02
ISO 15680 P&T GC/MS
19

o-Xylen
< 0.02
µg/l
0.02
ISO 15680 P&T GC/MS
ISO 15680 P&T GC/MS

15

0.02
ISO 15680 P&T GC/MS
15

0.02
ISO 15680 P&T GC/MS
30

Tegnforklaring:

Chlorphenoler

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Side 1 af 3
30

< 0.01

CGA 62826

µg/l

< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01

Diuron
Ethylenthiourea (ETU)
Glyphosat
Hexazinon
Hydroxyatrazin
Hydroxysimazin
MCPA
Mechlorprop (MCPP)
Metalaxyl-M
Metribuzin
Metribuzin-desamino

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

Tegnforklaring:

< 0.01

Didealkyl-hydroxy-atrazin

µg/l

< 0.01
< 0.01

Dichlobenil

< 0.01

Desisopropyl-atrazin
Dichlorprop (2,4-DP)

µg/l

< 0.01

Desethyl-terbutylazin

µg/l
µg/l

< 0.01
< 0.01

Desethyl-desisopropyl-atrazin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Desethyl-hydroxy-atrazin

< 0.01

< 0.01

Bentazon

< 0.01

< 0.01

Atrazin

< 0.01

< 0.01

AMPA

Desethyl-atrazin

< 0.01

4-nitrophenol

Deisopropyl-hydroxy-atrazin

< 0.01

4-CPP

CGA 108906

< 0.01
< 0.01

2,6-dichlorbenzamid (BAM)
2,6-dichlorbenzosyre

< 0.01

< 0.01
2,6-DCPP

2,4-D

Pesticider

< 0.01
< 0.01

2,4-dichlorphenol
2,6-dichlorphenol

0.01

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0356 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 8270 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0352 GC/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0356 LC/MS/MS

M 0356 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 8270 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0352 GC/MS

M 0352 GC/MS
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24
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15
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< 0.01

< 0.02
< 0.02
< 0.02
< 0.02

Trichlorethen
Tetrachlorethen
1,2-dichlorethan
cis-1,2-dichlorethen

Ingen
Normal
9.3
7.4
56
7.9

Prøvens lugt
Prøvens smag
Vandtemperatur
pH
Ledningsevne
Iltindhold

mg/l

mS/m

pH

°C

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Enhed

5

7

8.5

1

1

1

1

1

1

0.1

0.1

0.1

Kravværdier**
Min.
Max.

0.1

0.1

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

DL.

ISO 15680 P&T GC/MS

ISO 15680 P&T GC/MS

ISO 15680 P&T GC/MS

ISO 15680 P&T GC/MS

ISO 15680 P&T GC/MS

ISO 15680 P&T GC/MS

ISO 15680 P&T GC/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

DS/EN 25814

DS/EN 27888

DS 287

DS 2250

* Organolep

* Organolep

* Visuel

* Visuel

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

Tegnforklaring:

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Kopi til:
Vejle Kommune Teknik & Miljø, Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

20.05.2014

Kirsten From Andersen
Senior Kunderådgiver

03.06.2014
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Um
(%)

AR-14-CA-00182698-01
CA0005077

EUDKVE-00182698

M 0336 LC/MS/MS

Metode

Modt. dato:

Kunde nr.

Batchnr.:

Rapportnr.:

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Farveløs

Prøvens farve

Klar

< 0.02

Tetrachlormethan

Prøvens klarhed

< 0.02

1,1,1-trichlorethan

Oplysninger fra prøvetager

< 0.02

Trichlormethan (Chloroform)

Halogenerede alifatiske kulbrinter

< 0.01

< 0.01
Simazin

Metribuzin-desamino-diketo

80066216

Afgang vandværk

Drikkevand - Udvidet kontrol + org. mikroforurening
20.05.2014 kl. 10:28
Eurofins Miljø A/S BS1
20.05.2014 - 03.06.2014

Skærup Vandværk Vandværket - V20001000 / 4603001000

Metribuzin-diketo

Pesticider

Lab prøvenr:
Chlorphenoler

Prøvemærke:
80066216
Lab prøvenr:

Kravværdier**
Min.
Max.

Afgang vandværk
Prøvemærke:

Enhed

Prøvested:
Prøvetype:
Prøveudtagning:
Prøvetager:
Analyseperiode:
Drikkevand - Udvidet kontrol + org. mikroforurening
20.05.2014 kl. 10:28
Eurofins Miljø A/S BS1
20.05.2014 - 03.06.2014
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Skærup Vandværk Vandværket - V20001000 / 4603001000

IDEXX-Colilert

Prøvested:
Prøvetype:
Prøveudtagning:
Prøvetager:
Analyseperiode:

Um
(%)

1

Um
(%)

Metode

10

5

Analyserapport

Analyserapport

DL.

1500

Metode

20.05.2014

DL.

Modt. dato:

Kravværdier**
Min.
Max.

Skærup Vandværk
Klosterbakken 36
7080 Børkop
Att.: Steen Løvring Kristensen

Drikkevand - Udvidet kontrol + org. mikroforurening
20.05.2014 kl. 10:28
Eurofins Miljø A/S BS1
20.05.2014 - 03.06.2014

Analyserapport

Mikrobiologi
Enhed

20.05.2014

AR-14-CA-00182698-01

80066216
CA0005077

Modt. dato:

CA0005077

Afgang vandværk

Lab prøvenr:
Kunde nr.

EUDKVE-00182698

Prøvemærke:
EUDKVE-00182698

Kunde nr.

Skærup Vandværk Vandværket - V20001000 / 4603001000
AR-14-CA-00182698-01

Batchnr.:

Batchnr.:

Prøvested:
Prøvetype:
Prøveudtagning:
Prøvetager:
Analyseperiode:
Rapportnr.:

Rapportnr.:

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Skærup Vandværk
Klosterbakken 36
7080 Børkop
Att.: Steen Løvring Kristensen

Skærup Vandværk
Klosterbakken 36
7080 Børkop
Att.: Steen Løvring Kristensen

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Alle vores analyserapporter kan ses på vores hjemmeside www.skaerup-vandvaerk.dk

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Vandanalyserapport for Skærup Vandværk, maj 2014
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Stemningsbilleder fra Skærup byfest 2013

20

21

p
u
r
Skæ
ByfestByfest
og Sct. Hans

d. 23. juni
2012
Fredag d.Lørdag
27 og Lørdag
d. 28.
juni 2014

Byfesten bliver igen i år afviklet som en familiefestdag på stadion i Skærup, hvor vi om aftenen vil
fejre Sct. Hans.

Byfesten bliver igen i år afviklet som en familiefestdag på stadion i Skærup.
Teltene er rejst og vi mødes alle til gratis morgenbord Kl. 09.00

Fredag d. 27/6

På pladsen er der følgende aktiviteter: Hoppeborg – Petanque – Gummistøvlekast – Ballondart –

Kl.Kartoffelknuseren
19.00		
Ølsmagning i teltet ved Torben Mathews.
– Popcorn over bål – Vandbalance – Trillebørstransport – skydning m.m.
		
Billetter købes 15. juni kl. 15.00 hos Svend Otto, Søndermarksvej 4.
NYT
Fra
kl.
10.30:
Skærup
Games.
familiekonkurrence
/ gadehold / børnehold eller hvad der nu kan
		
Pris:
200,- En
incl.
en burger
samles til en hyggelig konkurrence i ovennævnte aktiviteter, 4 deltagere på et hold.

Lørdag
d. 28/6
Kl. 13.00:
Skærup løbet på 4,5 km. Mød op ved start (Tennisbanen) til løb eller gang med
barnevogn og/eller hund.

Kl. 9.00		
Gratis morgenbord
Kl.
14.30:
Håndbold/Fodbold,
Kl. 10.00-15.00 Tennis Twisterfor alle, eller noget der ligner.
Kl. 13.00		
Skærup løb
På pladsen er der mulighed for at købe: Slik, sodavand, øl, kage, kaffe, pølsehorn, pizzastykker og
Sønderjysk
kagebord - alle opfordres til at medbringe en kage.
Kl.hvad
15.00		
vi ellers finder
på.
Der
vil
være
lidt konkurrence, smag-udformning. Efterfølgende
		
T tændes op i grillen og er klar til brug ca. kl. 18.30.
NY
Der
		
sælges
ogog
indtægterne
vilhyggelig
gå til vores
legeplads.
Tag madkurven / grill
madende
med,
vi mødes til en
aftenspisning.
Medbring selv bestik
tallerkner. Der vil
være mulighed for
køb af øl,
og vin.
Kl.og
18.30		
Fællesspisning
- grillen
vilsodavand
være tændt.
I løbet af hele dagen vil der være diverse aktiviteter.

Sct. Hans
Vi starter bålet op kl. 21.00 - der vil være fakler til børnene nede på sportspladsen (altså ingen
afgang fra byparken).
Båltaler vil starte op, når bålet er faldet lidt til ro (ca 21.15).
Der vil være salg af fadøl, sodavand ect. i festteltet.
Vi håber, at I vil være med til at gøre vores aftensspisning rigtig hyggelig og efterfølgende nyde
bålet.
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Pædagogisk arbejde med et smil på
læben

Foto: Nicolaj Hougaard

Den aldersintegrerede institution Sneglehuset i Skærup bygger på høj faglighed, seriøst pædagogisk arbejde og godt
fællesskab.
I Sneglehuset i Skærup, der ligger mellem
skov og mark og med en zoologisk have
som nabo, arbejdes der seriøst med det pædagogiske arbejde. Om det er en pædagog
eller medhjælper, forventes det, at med-arbejderen yder sit bedste og gør en indsats,
men der er også et stærkt fællesskab og højt
humør blandt kollegerne.
Kathrine Ravn Nielsen har arbejdet i Sneglehuset ca. halvandet år. Hun er
ansat som pædagog-medhjælper,
men får på-lagt et stort ansvar og
er med i det faglige arbejde.
”Man har tit ansvaret for børnene og er der uden pædagogerne.
Og så er det fedt, at man får lov
til at være med i det pædagogiske arbejde,
som pædagogerne laver til stuemøderne,
hvor man er med til at lave SMITTE-modeller.”
En anden pædagogmedhjælper i Sneglehuset er Rasmus Mogensen, der har arbejdet
i huset i næsten et år. Han føler, motivatio-
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nen kommer indefra, fordi man får et stort
an-svar.
”Den største forventning ligger hos én
selv. Man får et ansvar og en rolle, som man
skal udfylde så godt, som man overhovedet
kan, og det synes jeg egentlig, man får frie
tøjler til at gøre”, lyder det fra Rasmus.
Pædagogmedhjælperne i Sneglehuset er
altså ikke ”kun” medhjælpere. Der er en
forventning om, at de kan påtage sig ansvar og at de ikke bare lægger sig i skyggen af pædagogerne. Pædagog eller ej er
der en forventning om, at der bliver ydet
en indsats, og at den enkelte medarbejder
går foran.
”Det forventes, at man udvikler
sig både på det faglige plan, men
også på det personlige plan, og at
man tager et ansvar. Det, synes jeg,
gælder for alle i huset,” fortæller
pædagog og TR Louise Pedersen,
som har arbejdet i Sneglehuset de sidste 9
år.
Det er dog ikke kun pæ-dagogmedhjælperne, der forventes meget af, det er hele vejen
rundt. Fra leder Ebba Dohn lyder det:
”Jeg har enormt høje for-ventninger til alle.

Rigtig, rigtig høje. Og det
er uanset, hvem man er.”
Er det så også okay, at man en
gang imellem laver en fejl?
”Ja, det gør vi alle sammen, og jeg går forrest
med at lave fejl,” siger Ebba med et smil
på læben.
”... men hellere at man prøver og så laver
en fejl, end at man ikke gør noget.”
Ud over at være en seriøs arbejds-plads, er
der en god stemning mel-lem kollegerne.
Elsebeth Dam, der er pædagog i børnehavedelen, er ret glad for sine kolleger.
”Jeg synes de er helt fantastiske. Alle sammen. Jeg er rigtig glad for dem, fordi vi har
et godt forhold til hinanden, og vi er åbne
og tager hinanden med i fællesskabet. Vi
inddrager hinanden og kan sige nogle ting
til hinanden. Der er al-drig nogen, der bliver sure på hin-anden.”
Synes du, I er gode til at hjælpe hinanden?
”Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi er gode
til at være fleksible og omstillingsparate. Vi
er gode til at bede hinanden om hjælp, for
man kan bare sige det, og så får man det så
vidt, som det er muligt.”
”Jeg tror, det har noget at
gøre med, at vi er et lille
hus, og derfor kender vi
hinanden rigtig godt,” slutter Elsebeth.
Den indstilling er før nævnte Louise enig i:
”Jeg synes, der er et rigtig godt forhold

mellem kollegerne. Vi er gode til at sparre
med hinanden rent fagligt, og vi er rigtig
gode til at hjælpe hinanden med mange
ting, både hverdagsting, men også faglige
ting... Nogle gange er vi lidt ligesom en familie.”

Der er altså en helt speciel og familiær
stemning blandt kolleg-erne, og det kan
ifølge Kathrine Ravn Nielsen også beskrives som det fællesskab, man har i et cirkus.
”Det er som et cirkus. Fyldt med sjov
og ballade og med seriøst arbejde bag det
sjove og balladen. Folk gør det, de er gode
til. Vi udnytter de forskellige kvaliteter, der
er i huset. Nogle er gode til at lave klovnerier, og andre er gode til at ride på en hest,
ligesom i et cirkus. Og så er der en cirkusdirektør, som får det hele til at fungere, så
der er styr på tingene.
Synes du, ”cirkusdirektøren” har stor indflydelse
på det, der sker i hverdagen?
”Ja, det vil jeg sige, for det er ”cirkusdirektøren”, der sørger for, at det kører, som det
skal, så vi kan udføre vores arbejde bedst
muligt. Vi får de redskaber, der skal til for
at lave et godt cirkus.”
Af Nicolaj Hougaard
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Spændende dyr fra fremmede himmelstrøg i Skærup Zoo
Åben alle dage kl. 8.00 - 20.00

Klosterbakken 28 - Skærup - 7080 Børkop
TLF. 22322796 - CVR 34504547
Vinduer & døre
Havestuer
Medlem
Køkkener
af:
Termoruder
Tag
Gulvbelægning

Katta med sin unge

Kapuziner hun med unge

Så starter skolen igen!
- Hjælp vores børn

Wallisher kid
Når man kommer cyklende på cykelstien langs med Sønderlundsvej, forbi Tårnet. Opfordres der til, at cykellisterne på vej mod
Smidstrup holder sig så langt til højre som muligt. Da bilisterne,
der kører ud fra Tårnet har meget svært ved at se cykellisterne,
hvis man ”gemmer” sig tæt ind til hækken.
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I Skærup Zoo kan du opleve mere end 100 forskellige dyrearter. Du kommer helt tæt på legesyge aber, farlige rovdyr og søde dyrebørn.
På gensyn i Skærup Zoo
Jaguar han
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Så blev vores dejlige by igen ren

Poul Clemmensen & Co
➲ Alt i nybygning og reperation
➲ Total- og hovedentrepriser
➲ Døre, vinduer og udestuer
➲ Hjælp til GØR-DET-SELV-FOLK med halvfabrikata
TLF. 7586 0253

ˮ

Her er lidt stemningsbilleder fra optakten til rengøring af vores by.
Vi fik rundstykker fra Brejning Bageri - tusinde tak. Herefter blev der igen samlet meget
affald ind. Vi vil takke mange gange, fordi I vil være med til at bruge et par timer på dette
projekt.

ˮ

Håstrupvej 66, Smidstrup, 7000 Fredericia

Animae Massage
www.animae.dk ¤ e-mail; serena@animae.dk
Lægeeksamineret massør, Serena Moltrup-Jensen
Solitudevej 10, Skærup, 7080 Børkop
Cvr. Nr. 31 80 14 51 Mobil 26363355

¤ Firmaaftaler
¤ Fysiurgisk / Wellness massage
¤ Hot Stone massage

¤ Ansigtsmassage

¤ Paraffin indpakning hænder el fødder
Jeg glæder mig til at se dig til en god selvforkælelse!

yn
På gens
2015
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Hjertestarter i Skærup
Så er det lykkedes os at få en hjertestarter til Skærup.
Den vil blive opsat på gavlen på
Skærup Gl. Brugs på Overbyvej 12.

Gemini Massage og Wellness, Bækkelund 1
MAIR’s v/ Thomas og Eva, Munkevej 26
PH 2000, v/ Jørgen Pedersen, Rytterskolevej 10
Anlægsgartner Claus Warberg, Sønderlundsvej 104
Dan Elektron, Rytterskolevej 22
Bente Michaelsen, Munkevej 34
Vejle Æskefabrik, Jens Grøns Vej 16
Per Qvist, Byg og Montage, Klosterbakken
28
LivingbyMicha, Solitudevej 10

Der skal rettes en stor tak til vores
sponsorer:

Enjoy Sport, Munkedalen 11

Restaurant Kongelunden, Nederbyvej 15

Skærup Handelsplads, Fredericiavej 439

Vognmandsfirmaet Oluf Møller Poulsen, Rytterskolevej 6

Torben Magnussen, Fredericiavej 440

Dansk Grafik, v/ Niels Hau, Munkevej 3
Elises Blomster, Havepladsvej 186
Mikkelsens Auto, Fredericiavej 461

Birgit Krogh, Damkærvej 102

Morten Sørensen, Overbyvej
Animae massage, Solitudevej 10

Tusinde tak for bidraget

Caterings Specialisten, Fredericiavej 441
Skærup Gl. Brugs, Overbyvej 12
Skærup ZOO, Søndermarksvej 102
Zoneterapi, v/ Jan Rasmussen, Klosterbakken 6
Malermester Freddy Mikkelsen, Tårnet 10
International Kurer Transport, v/ Christian Jacobsen, Rytterskolevej 16
V-auto, v/ John Mikkelsen, Rytterskolevej 20
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Senior Livsstil

E

fterhånden er vi i Skærup mange, der
har forladt arbejdsmarkedet og nu forhåbentligt - nyder en pensionist
tilværelse med forskellige fritidsinteresser.
Igennem årene har vi sikkert erhvervet os
en bred viden om mange forskellige emner.
Det kunne være omkring en hobby, en rejse,
en sygdom, et projekt eller måske noget helt
femte, som andre også gerne ville vide- eller
høre noget om.
Behovet for lidt uhøjtideligt socialt samvær
omkring ovennævnte - eller bare lidt udveksling af hyggeligt ”sladder” - er måske et tema
for at kunne mødes regelmæssigt fremover,
nu da tiden giver muligheder. Måske et par
eftermiddagstimer hver 14’s dag eller en gang
om måneden.
Mulige emner - udover det hyggelige ”sladder” - kunne være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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vil gerne vide lidt om slægtsforskning
hvordan bruger jeg min iPad
hvad er det her facebook for noget
behandling af billeder på min PC’er
sygdomme og fornyelse af kørekortet
hvorfor er jeg her og hvad skal der ske,
når jeg ikke er her mere
hvordan virker vandværket og hvordan
ser det ud indvendigt
vores rejse til Canada
besøget i Grønland
fuglelivet over, ved og i Skærup
kong Hans i Skærup
slaget ved Dybbøl i 1864

•
•
•
•
•

ældresagen, pensionistforeninger og frivilliggrupper
virksomhedsbesøg og udflugter
Skærup Bypark og andre Skærup Foreninger
det der EU - stadig aktuel for os
fremtiden for Internet og antennesignaler

ja, blot et lille udvalg af muligheder.
Er der interesse, så lad os da komme i gang
- lidt forberedelse nu - og så mere fast til efteråret og vinteren.
Mødestedet kunne måske være Vandværkets
mødelokale på Søndermarksvej, Skærup Kirkehus, Sneglehuset, Kongelunden, Skærup
Zoo eller under mere ’private’ forhold.
Jeg vil gerne - hvis der er interesse for det være med til at sparke det i gang.
Ring på telefon 2279 7610 eller send en mail
til ivanblochsorensen@gmail.com med dine
kommentarer. Du kan også anmode om
medlemskab af den lukkede gruppe ”Skærup
Kloster” på facebook, og komme med dine
kommentarer og synspunkter her.
Af Ivan Bloch Sørensen
Munkehegnet 12

RESTAURANT

kongelunden
SKÆRUP
Nederbyvej 15 - 7080 Børkop - Tlf: 7586 1861 / 2020 5670
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Skærup før og nu

L

idt oplysninger om vores lille by
og området. Oplysningerne er
sakset fra ældre udgaver af Skærup aviserne.

Dette bliver den korte udgave, idet der også
er omtaler af de forskellige butikker og andre
spændende ting som har været i området.
Skærup området nævnes allerede i sen vikingetid, og benævnes her som Skærum. Der er beretninger om at der kunne sejles gennem ådalen
og helt til Jelling hvor kongsgården var .Der må
have været lidt mere vand i åen dengang.. I bakkerne nordøst for kirken var der, og er stadig
en hellig kilde: Thyras Kilde. De fleste kender
måske navnet fra et værtshus i Børkop, men det
med det hellige følger vist ikke med.
Vi springer lidt frem i tiden til omkring 1840 hvor
de gårde der var i Skærup påbegyndte en udflytning så de fik jorden samlet omkring gården.
Nogle af disse gårde blev kaldt munkegårdene,
og deraf stammer formentlig vortes nuværende
vejnavne, Hvorfor gårdene hed munkegårdene
står hen i det uvisse.
I årene 1845 - 1850 blev landevejen Vejle - Fredericia anlagt .Fra Vinding ad Gl. Sving forbi
Skærup kirke, Nederbyvej, Damkær og til L.
Velling. Det meste af en dagsrejse at tage fra
Vejle til Fredericia med hestevogn. Vejen er
heldigvis rettet ud senere, og der kom en del
byggeri i den forbindelse. Skærup mejeri opført
i 1929 og i drift til 1969. Herefter var Premier
is i bygningerne indtil det nuværende catering
firma overtog stedet. Da mejeriet blev bygget
var vandforsyningen fra en kilde på toppen af
bakken bag det gamle vandværk. Vandet løb i
grøften langs vejen, iøvrigt samme grøft langs
den vestlige side af hovedvejen hvor der også
i dag løber vand. Formentligt ikke brugbart til
et nyt mejeri.
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Den nyere del af Skærup blev påbegyndt i
1968/69 og det gik hurtigt med byggeriet, idet
der allerede i 1970 var så mange tilflyttere, at der
blev dannet en Borger og Grundejerforening.
Sommer/byfesterne blev startet med det samme
for at skabe lidt sammenhold blandt alle de nye.
I 1972 afholdtes sommerfest på Munkedalen,
idet det var første vænge som var bygget færdigt. Det var så meningen at næste års fest skulle
flytte til næste vænge som var færdigbygget. Det
blev dog ret hurtigt til at sommerfesten afholdtes i forsamlingshuset, ligesom p-pladsen ved
brugsen blev benyttet nogle år. Ved disse sommerfester var der altid gadekampe i fodbold håndbold samt andre aktiviteter. Dette foregik
på sportspladsen som var beliggende Skæruplund, hjørnet af Linnetvej og Fredericiavej. Det
skete flere gange at der røg bolde ud på vejen,
og efter flere klager så besluttede kommunen, at
sportspladsen skulle flyttes.
I 1979 købte Børkop kommune det område hvor
der i dag er sportsplads og børnehave. Det tog
noget tid at få etableret dette område, så den første sommerfest som blev holdt på dette område
var i 1984. I forbindelse med denne etablering
af nyt fritidsområde så var der ildsjæle der gik
i gang med at stable en tennisbane på benene.
Efter stort arbejde så åbnede tennisbanen i juli
1984 med 80 medlemmer.
Borger - Grundejerforeningen har afholdt Sct.
Hans og byfester i dette område siden, og har
på det seneste også flyttet vores udstyr som
flagstænger og telte ned til området, idet vi har
opsat 2 containere bag klubhuset, til vores effekter. Som sidste nyt så har foreningen fået et
tilskud fra Vejle kommune til at opstille sheltere
i området og lave en bålplads. Sammen med en
forbedret legeplads så håber vi det vil blive til
glæde for byens befolkning.

- MERE END EN
SAMLING DYR:
I Skærup Zoo kommer
du tæt på mere end 100
forskellige dyrearter.
Oplev farlige jaguar og
legesyge aber.
Tæt ved legepladsen
findes klappedyr.
Åbent fra 23. marts -21. okt.
Entre: voksen 90,- Børn 45,-

www.skaerup-zoo.dk

Skærup zoo · Søndermarksvej 102 · 7080 Børkop · tlf. 75868680

!

Tak

En stor tak til sponsorer, leverandører,
hjælpere og andre, som er med til at
muliggøre denne avis.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Skærup
Borger- og Grundejerforening

Mange hilsener fra Svend O. Chr./Næstform.
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Tilbuddet
gælder
til 31.
d. 31.
2014
ikke benyttes
med
andre rabataftaler.
Der tagesfor
forbehold
trykfejl varer.
og udsolgte varer.
Tilbuddet
gælder
til d.
juniaugust
2013 og
kan og
ikkekan
benyttes
sammensammen
med andre
rabataftaler.
Der tages forbehold
trykfejl ogforudsolgte

nonce
Fortæl os at du har set vores an
ATIS!
og få fyldt sprinklervæske op GR

Mikkelsens Auto
– altid høj kvalitet og klar til
at servicere din bil

Hos os er du altid sikret en høj kvalitet. AutoPartner
kvalitetskontrolleres nemlig af FDM og med ca. 200
værksteder fordelt over hele landet, så vi er også
lige i nærheden af dig.

www.rudecenter.dk

MIKKELSEN’S
AUTO

Søren Mikkelsen
www.autopartner.dk

Fredericiavej 461, Børkop
Tlf.: 29 62 30 33
www.mikkelsens-auto.dk
...for en sikkerheds skyld

