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Formanden 
har ordet
Så fik vi overstået de ekstra ordi-
nære generalforsamlinger i decem-
ber 2017 og januar 2018, hvor der 
var fuld opbakning til ændring af 
selskabsformen for vandværket fra 
I/S selskab til Amba selskab. Lige-
ledes fik vi adskilt vandværket og 
grundejerforeningen i to selskaber, 
som loven kræver, da der skal være 
vandtætte skodder mellem regn-
skaberne.

Området
Fibernet er nu ved at være færdig med nedgravning  
af diverse kabler i området og det har givet nogle hul-
ler i vejene som på grund af vinteren ikke har været 
muligt at reparerer ordentligt. Vi vil lave en gennem-
gang af vejene og tage kontakt til entreprenøren for 
udbedring, men frosten skulle gerne være væk fra 
jorden inden.

Måler udskiftning
I år vil de sidste vandmålere der er til manuel aflæs-
ning blive udskiftet, så alle vore vandmålere er elek-
troniske. Det drejer sig omkring 135 stk. Som et nyt 
tiltag vil vi begynde på udarbejdelse af en plan for 
udskiftning af vore vandledninger, da vi stadigvæk 
har nogle gamle og skrøbelige hoveledninger liggende.

Generalforsamlingen  
lørdag den 19. maj 2018
På generalforsamlingen i maj måned skal vi have 
valgt 2 nye bestyrelser. En til vandværket og en til 
grundejerforeningen. For mit eget vedkommen 
trækker jeg mig som formand og ønsker ikke genvalg, 
fordi der mangler fodslag i bestyrelsen. Jeg ønsker 
ikke at bruge min fritid på disse slagsmål. Så tak for 
denne gang.

Claus Ole Jensen
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• Slamsugning 
• Spuling 
• TV-inspektion 
• Brønd– og rørsøgningsudstyr 
• Udskæring af trærødder 
• Sugning af isolering 
• Slam-afvanding 
• Industri-spuling 0-3000 BAR 
• Olie– og kemidestruktion 
  

86 33 46 77 
www.u-sinding.dk 
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Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside:

www.fuglslevgrundogvand.dk
Dér vil du også kunne vedligeholde dine kontaktoplysninger,  

så vi nemt kan give dig besked via varslingssystemet.

Forår og sommer er på vej
Vi hjælper gerne med:
• Plæneklipning
• Hækklipning
• Træfældning
• Flishugning
• Fræsning
• Forefaldende arbejde
• Tømning af dødsbo

Duedahl1@hotmail.com
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• Ebeltoft

• Tirstrup

• Balle

• Grenaa

• Fjellerup

• Glesborg

• Auning

• Allingåbro

• Ryomgård
• Kolind

• Knebel

• Rønde

Århus

Opgjort i marts 2018
Antal medlemmer 901
Grunde med elektronisk vandmåler 766
Ubebyggede grunde 138
Medlemmer med fast bopæl i området 94
Medlemmer på Facebook 470
Medlemmer med kontaktinformation 818

Foreningen i tørre tal

Lykkesholmvej 10 • 8444 Balle 
Tlf. 86 33 72 73 • Mobil nr. 20 33 02 37
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Er du senior og savner en aktivitet eller  
bare noget samvær med jævnaldrende,  
så er Seniorhuset i Tirstrup måske stedet  
for dig. 

Besøg evt. husets hjemmeside  
www.123hjemmeside.dk/seniorhuset

Du kan også kontakte Margit 
margit.m@hotmail.dk

Seniorhuset 
i Tirstrup Mindst 470

medlemmer  
har allerede  
tilmeldt sig!

Bliv medlem af 
Facebook-gruppen på: 
facebook.com/groups/
fuglslevgrundogvand

Højmarks Tømrer-
& Snedkerfirma
Ombygning - tilbygning - nybygning
- vinduer og døre fra eget værksted
Indretning - inventar - terrasser - pavilloner
Forsikringsskader udbedres

Højmarkvej 43
8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 54 28
Mobil 40 89 54 28 Sommerhusadr.: Hyldevej 2, Fuglslev

hoejmark_snedker_firma@youseeme.dk

#pensleriet

Tlf. 5054 8776
info@pensleriet.dk
www.pensleriet.dk

Maling i bund og grund
Privat & erhverv
Facader
Gips 
Fuldspartling
Vægge/træværk

Filt/glasvæv
Loft
Renoveringer
Nybyg/tilbyg

Ombygning – udskiftning af vinduer og døre
Indretning – inventar – terrasser –  pavilloner
Højbede og drivhuse i lærketræ
Forsikringsskader udbedres 
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Brænde, træfældning,
flishugning & stubfræsning

Rasmus Holm
rasmus-holm.dk 

Skovtoften 1
Ebeltoft 8400
40157077/86342277

rasmus@rasmus-holm.dk
CVR 34121745

Vandledningsnet

Sprøjtemidler er skadelige, for de 
bliver spredt til jord, dyr og planter, 
og de kan sive ned i grundvandet.

I Danmark drikker vi vand direkte fra ha-
nen. Det kan vi, fordi vi har noget af det bed-
ste drikkevand i verden. Sådan skal det blive 
ved med at være, og derfor skal vi værne om 
vores grundvand. 

Drop sprøjtemiddel  
i haven

Du skal ikke følge de gamle husråd om salt 
og eddikesyre. Salt (natrium) får vigtige  
næringsstofffer til at udvaske, klorindholdet  
i saltet kan forårsage voldsomme ætsninger.

Kilde: www.danskevv.dk

Vandmålerudskiftning i 2018
Udskiftning vil blive udført i løbet af sommeren på følgende veje:
Ahornvej / Agertoften / Mågevej / Pilevej / Sneppevej / Rønnevej 1-3

Kilde: www.danskevv.dk
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Brug vores annoncører — de støtter os

2,90m
(gerne mere)(gerne mere)

KørebaneKørebaneSkelSkel Skel

Klip herKlip herKlip her

4,004,004,00 m

Skraldemanden vil meget gerne indsamle 
dit affald, men det er vigtigt, at han kan 
køre til din ejendom uden problemer.  

Hvis du vil hjælpe skraldemanden, skal du 
sørge for, at tilkørselsvejen fremstår mindst 
2,90 m bred, og at frihøjden under grene 
og lignende hindringer er mindst 4,00 m.

På forhånd tak for hjælpen.

SKRALDEBILEN 
KRÆVER GOD PLADS 
– HUSK DERFOR AT FORETAGE BESKÆRING

Når foråret kommer og buske og træer springer ud, oplever 
skraldemanden ofte trange tilkørselsveje – især ved land-
ejendomme og ved ejendomme i sommerhusområderne.

 

 Bad 
 Kedler 

 

 Oliefyr 
 Kobbertag 

 Mindre gravearbejde 
 

 Fjernvarme 
 Smedearbejde

  
 Finn Poulsen VVS 

Gravlev Bygade 7   Gravlev    8400 Ebeltoft 
Tlf. 86 33 61 16    Mobil 40 33 07 89 Mobil 40 36 53 87

Salg- installation og reparation af:
Port- og dørautomatik

Data- Tele- og netværk

Antenne- og parabolsystemer

Alarmsystem . Videoovervågning

Solcelleanlæg

www.dantronik.dk

Tlf. 70 20 12 99 - bil 40 31 73 83
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Vi har en passioneret biavler i  
vores sommerhusområde.

På Pilevej bor Ingolf og Signe. De bor i huset 
hele året og derfor har Ingolf mulighed for at 
have bier i området.

Biavl på Pilevej

I haven ud mod markerne har han et sta-
de stående hvor han  holder øje med hvad 
der sker. Derudover har han ca. 20 stader 
rundt omkring i området. Lige nu er bierne 
i vinterhi, men så snart foråret og varmen 
og dermed blomsterne, krokus, erantis og de 

andre forårsbebudere dukker op, kommer de 
frem og henter pollen og nektar.

Fascinationen
Ingolf startede som biavler i 2007 og har si-
den været fascineret af livet i bistaderne. Den 
komplekse organisme med 1 dronning, der 
sørger for at lægge æg til de mange tusinde 
arbejdere, der også er hunner, og et fåtal af 
droner, hanbier, der er nødvendige for bi 
familiens beståen.

Udover at bestøve buske, træer og blomster 
til gavn for os alle, giver bistaderne også 
honning som et udbytte til biavleren. Man 
kan synes at det er synd at tage honningen 
fra bierne, men i vores klima vil honningen 
krystalliserer og bi familien ville ikke kunne 
overvintre. Den sukkererstatning de får kan 
de overvintre på.

Honningen
Nå bierne begynder at trække i foråret er 
det første nektar de kommer hjem med fra 
ahorn blomsterne, derefter mirabelle og 
æbleblomster. Der kommer et stort træk når 
mælkebøtten  blomstre, det falder som regel 

Tekst & fotos: Jens Rodevad

sammen med blomstring på raps. Forårets 
nektar som bierne laver til honning er en 
lys sart velsmagende honning. Senere på 
sæsonen i juli og august er det nektar fra de 
mange blomster i sommerhushaverne, næl-
deblomsterne og til sidst blomsterne på lind. 
Den sene nektar giver en mørkere og stærke-
re honning. Ingolf tager honningen fra når 
der er træk på de forskellige blomstertyper. 
Det giver en varieret og eksklusiv honning-
produktion.

Behandlingen 
Ingolf har et fint slyngerum, hvor tavlerne 
med honning kommer ind. Vokslaget der 
forsegler honningen bliver fjernet og ram-
merne kommer i en slynge og når den sættes 
i gang, slår honningen mod siden af tønden. 
Det lyder som en regnbyge mod et bliktag.
Honningen røres i en uges tid og når den er 
klar tappes den. Det meste af Ingolfs hon-
ning tappes på glas hvor duften og smagen 
bevares bedre end i plastbægre. Udover 
den honning der kan sælges fra boligen på 
Pilevej, har Brugsen i Tirstrup og andre 
handlende, honning fra Ingolf stående på 
hylderne.  
 



Flytning og/
eller ejerskifte

Nogle huskeregler 
for vores område

www.fuglslevgrundogvand.dk

Ved ejerskifte skal den nye ejers navn  
og adresse også meddeles.

HUSK på, at indtil foreningen kender den 
nye ejer, hæfter sælger for gæld og andre 
forpligtelser jfr. vedtægterne § 5.

Flytning og/eller ejerskifte skal  
meddeles til 
MICROWA abc aps – abc@microwa.dk –  
tlf. 70 26 93 26
Vi må tit kontakte FOLKEREGISTRET for 
at hente oplysninger om ejerskifte/flytning  
– og dét koster hver gang – for foreningen!
 

Henstilling til  
ejere der udlejer  
deres sommerhus
 
Fra sommerhusejere der er naboer 
til sommerhuse der bliver lejet ud 
har vi fået denne henvendelse:
Da vi ofte oplever overfyldte skralde spande 
i udlejningshuse, henstiller vi til sommer-
husejere, der lejer deres sommerhus ud, at 
de skifter deres affaldsbeholdere ud til 140 
liter beholdere, med tømning hver uge i 
udlejningsperioden. Det vil hindre at affald 
bliver spredt i naturen, af dyr der raserer de 
overfyldte beholdere.  
 — Venlig hilsen, Bestyrelsen 

• Hunde skal ALTID føres i snor – og hunde-høm-hømmer skal fjernes af hundeejeren
•  Brug af åben ild (eks. i griller og bålfade) skal foregå med største omtanke og forsig- 
  tighed, eks. på ikke-brandbart underlag som fliser eller grus. Sørg for at have sluknings- 
 udstyr parat. Følg som minimum Beredskabstyrelsens og kommunens anvisninger om  
 brug af åben ild i det fri – se links på vores hjemmeside.
• Uindregistrerede biler og campingvogne må ikke forefindes på grundene/ved  
 ejendommene. Dog er der særlige regler i en byggeperiode – vedtægterne § 10.
• Affald må naturligvis ikke henkastes i naturen – og heller ikke på naboens grund.
• Kantbede/rabat fra skel til vej skal holdes ryddet: Græsset skal klippes – og evt. buske  
 og træer skal beskæres/fældes – se anvisningen andet sted i bladet.
• Maksimalt 30 km/t. må der køres på grusvejene! Altså - kør stille og roligt – og undgå  
 derved at genere gående og beboere med støj, støv og huller i vejene - og husk også at  
 informere lejere og gæster om dette.
• Husk at ifølge vedtægterne er fyrværkeri forbudt i hele sommerhusområdet.

... holder dig opdateret med nyheder og meddelelser — dér finder du også 
• Ældre udgaver af EgernPosten
• Regnskaber og budgetter
• Takstblad
• Vedtægter
• Den seneste analyserapport
• Nyttige links med tips om vand og andet
• Kontaktinformation til administrationen (Microwa abc)
• Bestyrelsesmedlemmerne og andre kontakter
• Flytteformular til brug ved ejerskifte og ændring af adresse
• Anvisning på ’vinterlukning’ af vandforsyning
• Indberetning af vandmålerstand (menupunktet Min side)
• Facebook-gruppe: www.facebook.com/groups/fuglslevgrundogvand
• Vedligeholdelse af forbrugers kontaktoplysninger (Min side)

Der er nu skiftet 766 stk. vandmålere til elektroniske vandmålere. Der mangler 
138 stk. som skiftes i 2018. Husk altid, luk altid for vandet når du forlader dit  
sommerhus. En frostsprængning i vintersæsonen kan blive dyr.

De nye vandure 
og spareråd 
Fem gode råd til at spare på vandet
• Udnyt det vand, der er tilbage i elkedlen, til  
 madlavning. Det kogte og dermed kalkfattige  
 vand er fortrinligt til isterninger mm.
• Berøringsfri vandhaner, der selv tænder  
 og slukker, kan spare meget vand. Det  
 er også en god idé at skrue lidt ned på  
 Ballofixhanen så mængden af vand  
 begrænses.
• Aflæs vandforbruget hver uge. På den  
 måde vi du hurtigt opdage lækager som  
 utætte rør og vandhaner. Det er også klogt  
 at lukke for hovedhanen, hvis huset for-
 lades i længere tid.
• Investér i en sparebruser. De penge den  
 koster er hurtigt tjent ind igen. En almin- 
 delig bruser bruger 10-20 litervand i   
 minuttet, mens en sparebruser bruger  
 6-10 liter.
• Selv hvis dit toilet kun løber lidt, risikerer  
 du at skylle tusindvis af kroner ud i  
 løbet af et år. Et løbende toilet kan spilde  
 109.500 liter vand på et år. — Bolius
 

Vandmåler/
ledningsbrud? 
Henvendelse om vandmåler/led-
ningsbrud, m.m. skal ske til
Aage E. Nielsen, tlf. 29 80 22 04 eller
Finn Poulsen VVS, tlf. 86 33 61 16
Jesper mobil nr. 40 44 53 87
Jan mobil nr. 40 36 53 87
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Øksenmølle–Fuglslev 
Lokalhistorie

Gården Bækkevangen 1, ca. 1925. På billedet ses 3 generationer af familien Bonde.

Bækkevangen 1
Gården er bygget mellem 1845 og 1850, idet 
den nævnes første gang ved folketællingen i 
1850. Den er opført på sandjordslodden fra 
matrikel 10 i Fuglslev, Bygaden 6.

1850 var ejeren tømmermand Lars Andersen 
Bonde, men om det var ham, der byggede 
gården, er lidt usikkert. Gården brændte 
4.9.1935. Der er nu opført en ny gård på 
Bækkevangen 1.

Kilde: Fuglslev, En by og dens historie,  
af Aksel Rousing. Det Historiske Udgiver-
værksted i Grenaa 2006.

Bækkevangen 1, marts 2018.
Foto: Anna Sylvester-Hvid
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Brug vores annoncører — de støtter os

Varslingssystem 
— vigtig information
Det er meget vigtigt, at der nemt kan tilgå 
den enkelte grundejer hurtig besked ved eks. 
skader forårsaget af væltede træer – eller 
ved vandforurening (evt. med kogepåbud), 
ledningsbrud eller planlagte reparationer af 
ledningsnettet.

Vi har derfor en aftale med Microwa abc om 
et sådant varslingssystem.

Når du er tilmeldt, vil du modtage informa-
tionen som talebesked på din fastnettelefon 
eller din mobiltelefon. Du kan også modtage 
informationen som SMS på din mobiltelefon.

Du skal selv registrere det telefon-
nummer, du ønsker informationen 
leveret på.
De fleste medlemmer er allerede 
tilmeldt sig denne service. Men vi 
vil gerne have de sidste med. Er du 
tilmeldt? Du kan tilmelde dig på to 
måder ...

1. Gå ind på vores hjemmeside
www.fuglslevgrundogvand.dk >
vælg Min side - > log på med dit FORBRU-
GERNUMMER og din ADGANGSKODE - 
som du finder på det hvide adresseomslag!
På ’Min side’ kan du også indtaste din 
e-mail-adresse, så du via mail kan modtage 
besked.

Du kan også se dine årsopgørelser over  
vandforbrug i de sidste 5 år – dog kun  
tilbage fra 2012.

– eller 

2. Ring på 70 70 22 38
Før du ringer op, skal du finde den kode,  
der står på det hvide adresseomslag.  
Du bliver bedt om disse 2 tal:

Værknummer 983
Kortnummer [7 cifre]
Følg vejledningen i telefonen.

Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside:

www.fuglslevgrundogvand.dk
Dér vil du også kunne vedligeholde dine kontaktoplysninger,  

så vi nemt kan give dig besked via varslingssystemet.

Århusvej 44 ● Tirstrup
ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.00-20.00

Husk at ajourføre din kontaktoplysninger på ”Min side”.

Få din bolig helt solgt
Jeg vil fortælle jer hvordan ...
Vi vil være de bedste ejendomsmæglere og vise jer, at vores 
forretningsprofil bygger på flid etik og godt købmandsskab.
Det kommer ikke af sig selv: vi viser hver dag vores kunder, at 
vi er til stede og klar til at varetage den enkelte opgave. Det 
kræver lidt ekstra at ringe til kunden og sige, at vi fortsat ikke 
har solgt huset.
Det gør vi - og det kalder vi attention.

Få din bolig helt solgt
Jeg vil fotælle dig hvordan...

Vi vil gerne være de bedste ejendomsmæglere og vise jer, at vores
forretningsprofil bygger på flid etik og godt købmandsskab. 

Det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi hver dag viser vores kunder,
at vi er til stede og klar til at varetage den enkelte opgave. Det kræver

også somme tider lidt ekstra, at ringe til sin kunde og sige, at vi fortsat
ikke har solgt huset. Men, vi gør det og det kalder vi attention.

 

Det fortjener alle - respekt om opgaven!

Lars Blach - indehaver - Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE
danbolig Ebeltoft • Jernbanegade 5 • 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 46 11 • Mobil 60 52 21 75 • lars.blach@danbolig.dk
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Vi støtter kulturen!
www.hos-walter.dk

Hurtigt honningbrød
Dejligt til eftermiddagskaffen eller teen  
i stedet for kage.

1/2 liter ymer eller A-38
1/2 dl smeltet honning
1 tsk. stødt fennikel
1 tsk. Stødt kommen
1 dl groft hakkede rosiner eller abrikoser
1 dl hvedeklid
1/2 dl hakkede nøddekerner 
2 tsk. Natron
Ca. 1/2 kg rugmel

STOCKFLETHSVEJ 13 • 8400 EBELTOFT • info@hos-walter.dk • TLF. 86 34 43 31

Honning indeholder ca. 75 % druesukker og 
frugtsukker, der let optages i organismen. 
Desuden indeholder det 20 % vand og små 
mængder af proteiner, mineraler og vitami-
ner. 100 gram honning giver ca. 337 kalorier. 
1 spiseskefuld giver ca. 60 kalorier. Honning 
giver færre kalorier end sukker og er derfor 
sundere at søde med.

Mod hoste
Lige dele honning og frisk presset citronsaft 
eller æbleeddike lindrer en kraftig hoste- og 
smager godt.

Honning er  
et naturprodukt

Sov godt
Drik en stor kop varm mælk sødet med 
honning og evt. smagt til med kanel eller 
reven muskatnød før sengetid. Det er et godt 
gammelt råd mod søvnløshed.

God dressing
Rør ca. 1/2 dl smeltet honning med 3/4 dl 
vindruekerneolie, saft af en stor citron, 3/4-1 
tsk. urtesalt og 1-2 fed knust hvidløg. Kom 
dressingen i en flaske, der sættes i kølskabet, 
klar til at komme over salaten. Kan holde sig 
10-12 dage i køleskabet. — Jens Rodevad

Varm honningen forsigtigt op, maks.  
40 °C eller brug ny slynget honning.
Rør alle ingredienserne sammen til dejen. 
Den skal ikke hæve så den hældes direkte 
ned i en velsmurt brødform der kan rumme 
ca. 2 l. Sæt brødet i ovnen med det samme 
ved 175 °C og lad det bage ca. 50 minutter. 
Vend evt. brødet ud af ovnen de sidste 5-10 
minutter af bagetiden og lad det stå og af-
køle på en bagerist – det skal være helt koldt 
inden du skærer i det. God fornøjelse med 
et lækkert honningbrød. — Jens Rodevad

Foto: Jens Rodevad
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Øster Allé 10 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 54 66 E-mail: hbm@brandt-madsen.dk

Østervold 33     8900 Randers   Tlf. 86 40 21 02  E-mail: hbm@brandt-madsen.dk

Frederikshavnsvej 56   9990 Skagen   Tlf. 98 44 40 00  E-mail: hbm@brandt-madsen.dk

DIN ADVOKAT
• gratis formøde i alle sager, herunder også i forbindelse med 
 køb og salg af fast ejendom. Tør du købe uden din advokat? 

• gratis retshjælp, torsdage ml. 16-17 i Ebeltoft, ingen tidsbestilling.

•  ejendomshandler – retssager – inkasso – testamenter. 

• rådgivning til erhvervsvirksomheder og private. 

DIN BOLIGADVOKAT
• gratis formøde i alle sager, herunder i forbindelse med køb og

salg af fast ejendom. Tør du købe uden din advokat?

• gratis retshjælp hver torsdag mel. klokken 16.00 og 17.00.

• Ejendomshandler - retssager - inkasso - testamenter.

• Rådgivning til erhvervsvirksomheder og private.

BRANDT-MADSEN
ADVOKATFIRMA   MØDERET FOR HØJESTERET

Hovedgaden 48, 1.  -  8410 Rønde  -  Tlf. 86 37 21 22 - Fax 86 37 33 04  -  E-mail: hbm@brandt-madsen.dk

Henrik Brandt-Madsen
Advokat (H)

Karsten Fryland Nielsen

Daglig leder

ADVOKATFIRMA        MØDERET FOR HØJESTERET

Henrik Brandt-Madsen
Advokat (H)

BALLE ENTREPRENØR- & 
VOGNMANDSFORRETNING APS
AUT. KLOAKMESTER

BALLE ENTREPRENØR- & 
VOGNMANDSFORRETNING APS
Søndervang 6a
8444 Balle
86337401/23307401
info@balle-entreprenor.dk

Kloakarbejde, nedsivning,  
kloak-TV, slamsugning/spuling, 
drænarbejde, jordarbejde, 
haveanlæg, belægning,  
beton- & fundamentarbejde, 
nedbrydning, lev. af sten & grus 
samt containerkørsel
Se priser/tilbud på: www.balle-entreprenor.dk

 

Pas på tyven — stop ham, før han stjæler!
Lav en aftale med naboen om tilsyn med huset, når det er forladt.  

Opsæt evt. automatisk lystænding ved bevægelse udenfor – også selvom en  
forbipasserende ræv eller grævling nok også vil aktivere føleren, så lyset tænder.
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Thorsøvej 69, Skorup · 8882 Fårvang Biltelefon 40 31 96 20 Telefax 86 87 96 30··

• Nybygning
Tagarbejde
Vinduer og døre efter mål

•
•

• Tilbygning
• Reparation

• Nybygning • Tilbygning
• Tagarbejde • Reparation
• Vinduer og døre efter mål

AU
TO SRI ERET

Brug vores annoncører — de støtter os

TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE UDFØRES

v/ HENRIK RASK SØRENSEN

Thorsøvej 69, Skorup • 8882 Fårvang • Tlf. 40 31 96 20
Sommerhus på Skovvejen 18, Fuglslev, 8400 Ebeltoft
E-mail: henrik@faarvangtomrerfirma.dk • www.faarvangtomrerfirma.dk

Har du idéer og tanker, som du vil  
dele med medlemmerne i vores foreninger,  

vandværk og grundejerforening, og som 
 du mener kan have andres interesse, så skal  

du ikke holde dig tilbage. Ring eller skriv  
til et bestyrelsesmedlem.

Har du kommentarer omkring indholdet  
i EgernPosten hører vi gerne fra dig på mail.



Laveste udbud i årevis! Sæt til salg nu og få SOLGT i den bedste tid!

Troels
8853 5100

Knud
8634 4200

Jonas
8634 4200

Troels
8634 4200

Rikke
8634 4200

Jakob
8634 4200

Trine
8634 4200

Ejendomsmæglere og Valuarer, MDE

Nytorv 6 . 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4200 . ebeltoft@johnfrandsen.dk

LYNSALGLYNSALG

Birkevej 115, Fuglslev

LYNSALGLYNSALG

Egernvej 14, Fuglslev

SOLGT SOLGT

Lærkevej 18, Fuglslev

LYNSALGLYNSALG

Østre Skovvej 43, Fuglslev

Vi har haft et forrygende 2017
- 2018 bliver endnu bedre!

Skal vi også sælge dit fritidshus?
Kontakt os på 8634 4200 for et uforpligtende Værditjek!

Claus Ole Jensen
Formand
Tlf. 40 25 22 50 
formand@
fuglslevgrundogvand.dk

Harald Asschenfeldt
Næstformand/sekretær
Tlf. 61 20 02 00 
naestformand@
fuglslevgrundogvand.dk

Kirsten Giversen
Kasserer
Tlf. 21 70 31 97
kasserer@ 
fuglslevgrundogvand.dk

Aage E. Nielsen
Vandværksbestyrer/bestyrelsesmedlem
Tlf. 29 80 22 04
vandmand@
fuglslevgrundogvand.dk

Flemming Jensen, lokalmand
Træffetider på tlf. 30 57 34 63:
Mandag–fredag: 17.00 – 18.00
Lørdag–søndag: 10.00 – 11.00
xenia-jensen@hotmail.com

Anne-Grethe Johannson
1. suppleant
Tlf. 23 64 67 69
iagjohansson@stofanet.dk

Charlotte Aaen
2. suppleant
Facebook administrator
Tlf. 22 21 22 89
charlotteaaen@hotmail.com

Doris Petersen
Revisor
Tlf. 20 45 74 71
dcp@privat.tele.dk

Harald Asschenfeldt
Webmaster
Tlf. 61 20 02 00 
naestformand@
fuglslevgrundogvand.dk

Martin Hvam Hvam 
Layouter/redaktør af EgernPosten
Tlf. 26 88 20 03
egernposten@
fuglslevgrundogvand.dk

Anna-Sylvester Hvid
Ord & billeder
anna@sylvesterhvid.dk

Jens Rodevad
Ord & annoncer
Tlf. 86 26 33 47
jensrodevad@mail.dk

Horst Bewernick
Vedligehold af vejskilte
Tlf. 40 89 54 28

Administration
 
MICROWA abc aps
Sverigesvej 1
8450 Hammel  • Flytteopgørelser
Tlf. 70 26 93 26  • Årsopgørelser
abc@microwa.dk  • Regnskabsførelse

Bestyrelsen Andre kontakter

Har du idéer og tanker, som du vil dele 
med medlemmerne i vores foreninger, vandværk 
og grundejerforening, og som du mener kan have 
andres interesse, så skal du ikke holde dig  
tilbage. Ring eller skriv til et bestyrelsesmedlem.

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening 
& Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.M.B.A



www.skovogjagt.dk
viser fotos og videoer fra
vores arbejdsopgaver - se selv!!

Professionel træfældning og haveservice
- topkapning
- træfældning
- fjernelse af rødder

- græsslåning
- havearbejde
- forefaldende arbejde

Salg af jagtudstyr og fiskegrej

SønderSKOV & JAGT v/Flemming Sønderskov
Dråby Strandvej 1 - 8400 Ebeltoft

www.skovogjagt.dk

På timeløn eller til fast pris - få et uforpligtende tilbud

skovogjagt@hotmail.dk 2622 0167Mobil

www.skovogjagt.dk
viser fotos og videoer fra
vores arbejdsopgaver - se selv!!

Professionel træfældning og haveservice
- topkapning
- træfældning
- fjernelse af rødder

- græsslåning
- havearbejde
- forefaldende arbejde

Salg af jagtudstyr og fiskegrej

SønderSKOV & JAGT v/Flemming Sønderskov
Dråby Strandvej 1 - 8400 Ebeltoft

www.skovogjagt.dk

På timeløn eller til fast pris - få et uforpligtende tilbud

skovogjagt@hotmail.dk 2622 0167MobilSønderSKOV & JAGT v/Flemming Sønderskov
Juulsbakke 16, 8400 Ebeltoft


