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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 

Alle kender vel efterhånden historien 
om vedkommende, der gik til gene-
ralforsamling, tog ordet og bad om at 
få et vindue lukket – og endte med at 
blive valgt til bestyrelsen. Moralen er, 
at man skal blive helt væk eller i det 
mindste holde sin mund og overlade 
besværet til andre. Det virker bare 
ikke, for alle de andre kender også 
historien, og på den måde ender det 
med, at der ikke er nogen at tørre opgave af på.   

Heldigvis er der som regel alligevel nogle enkelte, der 
gider, når det nu ikke kan være anderledes. Når de så først 
sidder i det, kan det såmænd også vise sig interessant nok.
På den måde er der trods alt en del, der i tidens løb har 
leveret en indsats, uden at de på nogen måde har høstet 
taknemmelighed for det. For selv om langt de fleste hellere 
vil noget andet end at tage del i ansvaret – og navnlig 
arbejdet – betaler man vel sit kontingent, og så har man vel 
også krav på at få noget for sine penge.

Resultatet er, at mere og mere lægges på dem, der trods alt 
godt gider, men efterhånden ikke orker. Man rækker en 
lillefinger, og får armen revet af ved skulderen. Der findes 
eksempler på foreninger, som har nedlagt sig selv, fordi alle 
mente, at det skulle være andre der tog over.

Men hvorfor så ikke bare afskrive ethvert engagement på 
forhånd. Alt taler jo tilsyneladende imod, set fra ens eget 
synspunkt. Fordi det netop kun er tilsyneladende - man 
får nemlig også selv noget ud af det – en overset kendsger-
ning, men sådan er det.

Det skal ikke være ret krævende, før det bliver givende. 
På den måde ender det ofte med, at den ekstra indsats selv 
skaber det overskud, som den ekstra indsats kræver.  
  
Det bliver spændende at se hvor mange henvendelser der 
kommer på Charlottes annonce (se side 17).

Kilde: Århus Stiftstidende

Harald Asschenfeldt
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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 september 2019
Antal medlemmer 901
Alle bebyggede grunde har nu elektroniske vandmålere  
Ubebyggede grunde 128
Medlemmer med fast bopæl i området 101
Medlemmer på Facebook 588
Medlemmer med kontaktinformation 827

Foreningen i tørre tal

Lykkesholmvej 10 • 8444 Balle 
Tlf. 86 33 72 73 • Mobil nr. 20 33 02 37
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Nyballevej 9, 8444 Balle
Tlf: 70 20 12 99
Mobil: 40 31 73 83 
dantronik@dantronik.dk
www.dantronik.dk

Har I styr på 
forbindelsen...

•    TV pakker: Boxer, Canal Digital, Viasat
• Antenne- og parabolsystemer
• TV, salg og service
• Overvågning og tyverisikring
• PC- og netværksløsninger
• Port- og dørautomatik
• Varmepumper (husk årligt eftersyn)

GRATIS
wifi -tjek

RING TIL DIN LOKALE FAGMAND NÅR DET GÆLDER:

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

Ombygning – udskiftning af vinduer og døre
Indretning – inventar – terrasser –  pavilloner
Højbede og drivhuse i lærketræ
Forsikringsskader udbedres 

Højmarksvej 43
8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 54 28
Mobil 40 89 54 28

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

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
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Øksenmølle–Fuglslev 
Lokalhistorie
Bækkevangen 5 

Tekst og fotos: Jens Rodevad

I begyndelsen af 1800-tallet blev området 
omkring det der i dag hedder Bækkevangen, 
kaldt Strandkrogen, men det blev senere 
ændret til Stangkrogen.

I 1797 solgte matrikel 11 Bygaden 2, gårdens 
sandlod i Strandkrogen til Søren Fischer og 
Peder Jensen. De solgte den igen i 1802 til 

Jacob Laursen og Mads Andersen: ”Sam-
men med tvende på samme lod og i vor tid 
opbygte huse” stod der at læse i tingbogen.
Husene har i dag adressen Bækkevangen 5 
og 4. Ved opmålingen til de nye matrikler 
fik Bækkevangen 5 i begyndelsen af 1800 
tallet matrikel nr. 18. 

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

Bækkevangen 5 har gennem årene haft mange ejere først som sandlod og siden som gård. 
Billedet fra 1920 viser en stråtækt gård med to længer. Til de oprindelige to længer er nu tilføjet 
en stor staldbygning som en vinkelbygning. Stråtaget er bevaret på stuehuset mens der er lagt 
eternittag på staldbygningen.

Gården på Bækkevangen 5, ca. 1920. Personerne er ukendte. Kilde: Fuglslev, En by og dens 
historie, af Aksel Rousing. Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa 2006.

Gården er meget markant 
og ligger ud til Bækkevangen 
ved indkørslen til Pilevej, den 
er kalket rød og fremtræder 
meget velholdt. For et år 
siden blev den overtaget af 
Anette Frost-Olsen og Flem-
ming Sønderskov. Flemming 
driver sit firma; Sønder Skov 
& Jagt fra adressen og Anette 
har loppesalg i laden. Kig  
ind når I kommer forbi.



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.

Brænde, træfældning,
flishugning, stubfræsning  
& græsslåning

Rasmus Holm
rasmus-holm.dk 

Skovtoften 1
Ebeltoft 8400
40157077/86342277

rasmus@rasmus-holm.dk
CVR 34121745

#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



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. 
• 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 gældende regler 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)

Husk altid at lukke for vandet når du forlader dit sommerhus.  
En frostsprængning i vintersæsonen kan blive en dyr fornøjelse.

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/ 
ledningsbrud, m.m. skal ske til
Torben Tandrup, tlf. 40 14 43 77 
eller 
Finn Poulsen VVS (Ebeltoft) 
Tlf. 86 34 44 88 / 40 44 84 88 
Jesper, tlf. 40 44 53 87 / Jan, tlf. 40 36 53 87
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 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

Vi støtter kulturen!
www.hos-walter.dk

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

 

Brug vores annoncører — de støtter os

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

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
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Stuvet ”naturspinat” Stillingsannonce
4 personer

Ingredienser:
• Vejbred
• Brændenælder
• Tusindfrydblade
• Skvalderkål
• Salt
• 1 dl. fløde

Fremgangsmåde: 
Urter, fløde og salt koges til urterne  
er møre. Serveres fx til røget fisk.

Kilde + foto: Naturstyrelsen

EgernPosten version 2.0 — nye kræfter søges
 
Kære naboer
 
Jens og Anna, har efter flere års tro tjeneste på EgernPosten, valgt at trække sig efter  
udgivelsen af Efteråret 2019. Vi takker dem for den store indsats. De gode indlæg og  
billeder vil blive savnet.
 
Vi står nu i den situation at EgernPostens fremtid er meget usikker. Vi kan ikke blive  
ved med, at producere et medlemsblad, hvis der ikke er nogen, som vil arbejde frivilligt  
og give bladet noget indhold.
 
Et krav til fremtiden er derfor, at Martin skal have nye kollegaer. Martin sørger for  
layoutet på bladet.

Vi søger frivillige til følgende opgaver:

Vil du være med til at præge EgernPostens indhold og udvikling, er det nu du skal slå til.
Jo flere som deltager, jo mindre bliver opgaven.
 
Kontakt os, hvis I tænker I kan bidrage. Charlotte: naestformand@fuglslevgrundogvand.dk

Du kan opleve glæden ved at lave mad i 
fællesskab, af områdets spiselige urter, ved 
at deltage i Vildmarkskøkkenet- gourmet i 
det fri.

Du får kendskab til hvilke vilde urter man 
kan bruge i madlavningen.  

Karpenhøj Naturcenter
Dragsmurvej 12, 8420 Knebel

Se mere på: www.karpenhoej.dk

Administrerende medarbejder,  
hvis arbejdsopgaver er:
• Koordinering omkring adresser/Microwa
• Derudover er der kontakten til annon- 
 cører, prislister, ændringer af annoncer  
 og lister  
• Med betaling af annoncer til Microwa
• Indhentning af tilbud på tryk
• Indsigt i omslag indhold

Redaktionelt stof
Hvilke kompetencer er der brug for:
• Måske er du en god fotograf
• Måske ved du hvordan man laver te på  
 noget i naturen.
• Måske har du kendskab til lokalhistorie  
 i området.
• Måske har mod til at lave en kalender  
 over hvad der sker i området
• Osv.
• Eneste krav er at du kan samarbejde
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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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Brændesalg bøg / ask
10 sække + 1 sæk gratis optænding

Kr. 300,- leveret

Vinduespolering

BALLE ENTREPRENØR- & 
VOGNMANDSFORRETNING APS
AUT. KLOAKMESTER

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

Kloakarbejde, nedsivning,  
kloak-TV, slamsugning/spuling, 
drænarbejde, jordarbejde, 
haveanlæg, belægning,  
beton- & fundamentarbejde, 
nedbrydning, lev. af sten & grus 
samt containerkørsel
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Bestyrelsen
Øksenmølle-Fuglslev 
Vandværk A.M.B.A

Bestyrelsen
Øksenmølle-Fuglslev 
Grundejerforening

Andre kontakter

Harald Asschenfeldt
Formand/sekretær/webmaster
Tlf. 61 200 200
formand@fuglslevgrundogvand.dk

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

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

Horst Bewernick
Vedligehold af vejskilte
Tlf. 40 89 54 28
hoejmark_snedker_firma@youseeme.dk

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

Harald Asschenfeldt
Formand/sekretær/webmaster
Tlf. 61 200 200
formand@fuglslevgrundogvand.dk

Charlotte Aaen
Næstformand/Facebook administrator
Tlf. 22 21 22 89 (Foretrækker mailkontakt)
naestformand@fuglslevgrundogvand.dk

Charlotte Aaen
Næstformand/Facebook administrator
Tlf. 22 21 22 89 (Foretrækker mailkontakt)
naestformand@fuglslevgrundogvand.dk

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

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

Flemming Jensen
Bestyrelsesmedlem/kontaktperson
Tlf. 30 57 34 63
xenia-jensen@hotmail.com

Flemming Jensen
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 30 57 34 63
xenia-jensen@hotmail.com

Anni Hamann Kjær
Bestyrelsesmedlem/sekretær
Tlf. 30 63 33 68
anni.k.hamann@gmail.com

Lars Møller Madsen
2. Suppleant
Tlf. 40 30 03 90
lars@smeds.dk

Lars Møller Madsen
Sekretær
Tlf. 40 30 03 90
lars@smeds.dk

Anni Hamann Kjær
2. Suppleant
Tlf. 30 63 33 68
anni.k.hamann@gmail.com

Henrik Deichmann
1. Suppleant
Tlf. 99 55 49 31
birgitte@xlite.dk

Henrik Deichmann
1. Suppleant
Tlf. 99 55 49 31
birgitte@xlite.dk

Administration Bogholderi, ejerforhold, flytning, måleraflæsning  
MICROWA abc, Sverigesvej 1, 8450 Hammel, Tlf. 70 26 93 26, abc@microwa.dk

*kild
e: John Frand

sen regnskab
, d

. 13.12.2017

VÆRDITJEK
Bestil i dag og kend dit 
overskud imorgen.

JOHN FRANDSEN
Ejendomsmæglerfirmaet

Fuglslev - Syrenvej 15 Fuglslev - Lærkevej 24 Fuglselv - Skovvejen 4

VI SÆLGER FUGLSLEV!
Vil du også have solgt dit fritidshus?

Der er fuld gang i salget i
Fuglslev og ALT tyder på,
at succesen fortsætter...

Vi kan hjælpe dig trygt igennem et
salg - nemt og hurtigt!

Ring på 8634 4200 eller send en mail
ebeltoft@johnfrandsen.dk

VI SØGER: Fritidshus i
70’er retro-stil med sjæl og
charme i Fuglslev.

VI SØGER: Moderniseret
eller nyt fritidshus på min.
100 m2 til max. 1.5 mill. i
Fuglslev.

VI SØGER: Fritidshus - skal
være beliggende helt
ugeneret og i naturskønt
område - gerne i Fuglslev.

JOHN FRANDSEN
Ejendomsmæglerfirmaet

Nytorv 6, 8400 Ebeltoft • T: 8634 4200



Bækkevangen 5, Fuglslev, 8400 Ebeltoft

Træfældning    topkapning
stubfræsning    haveservice
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