
NR. 75 — 36. ÅRGANG EFTERÅR — 2017

4 Foreningen i tørre tal
12 Hegn i sommerhus- 
 området
17 Vingården på Hyldevej
25 Til fods i Nationalpark 
  Mols Bjerge



Formanden 
har ordet
Så er Generalforsamlingen over- 
stået og der er sket visse ændringer
Vi har fået ny formand som er
Claus Ole Jensen. Om mig selv  
kan jeg kort fortælle at jeg og min 
kone har haft vores sommerhus 
på Bækkevangen i ca. 20 år. Jeg er 
uddannet inden for vvs branchen 
og har drevet egen forretning i  
40 år, men er gået på pension i år.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden
og vi fik vedtaget ændringsforslaget af § 4, som vi
får indføjet i vores vedtægter. Samtidigt skal vi have 
ændret vores selskabsform fra I/S selskab til Amba. 
selskab, samt adskilt vores regnskaber i ét for Vand-
værket og ét for Grundejerforeningen (lovkrav).
Dette vil I høre mere om her i efteråret.

Jubilæumsfesten
Vandværkets jubilæumsfest forløb med fuld tilfreds-
hed med ca. 100 gæster, og det var min overbevisning 
at alle var tilfredse, især med rundvisningen af Aage 
som viste rundt og fortalte om de nye installationer.

Sommerhusområdet
Ved mine daglige cykelture og flere henvendelser fra
Renovationsselskabet, vil jeg opfordre til at grundejer-
ne ser lidt kritisk på deres beplantninger langs vejene 
også ud til Øksenmøllevej. Der er mange steder hvor 
den ikke overholder afstande til vejene. Vi har des-
værre haft tilfælde hvor renovationen har nægtet at 
tømme affaldsspande på grund af lavt hængende grene 
ud over vejen.

— Claus Ole Jensen
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 www.u-sinding.dk

KLOAKRENSNING
. Slamsugning  . Spuling
. TV-inspektion
. Brønd- og rørsøgningsudstyr
. Udskæring af trærødder
. Tørstof-sugning . Slam-afvanding
. Industri-spuling 0-3000 bar
. Olie- og kemidestruktion
. Udlejning af mobile toiletkabiner

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/ Ulrik Sinding

DØGNVAGT
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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

Duedahl1@hotmail.com
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• Ebeltoft

• Tirstrup

• Balle

• Grenaa

• Fjellerup

• Glesborg

• Auning

• Allingåbro

• Ryomgård
• Kolind

• Knebel

• Rønde

Århus

Opgjort i oktober 2017
Antal medlemmer 901
Grunde med elektronisk vandmåler 668
Ubebyggede grunde 138
Medlemmer med fast bopæl i området 94
Medlemmer på Facebook 415
Medlemmer med kontaktinformation 815

Foreningen i tørre tal
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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 415

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

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.

Ombygning – vinduer og døre fra eget værksted
Indretning – inventar – terrasser –  pavilloner
Højbede og drivhuse i lærketræ
Forsikringsskader udbedres 
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Er kloakken stoppet?
Vi udfører alt i:

 Spuling
 Slamsugning
 TV inspektion
 Kloakrenovering
 Forsikringsskader

Renovering eller nybyggeri?
Vi giver gerne et uforbindende tilbud på:

Jord-, kloak-, og betonarbejde
Støbning af sokler
Nedrivning m.m.

Kristian Kristensen
8633 4690/2332 2570

www.lyngby-entreprenoer.dk

Gravefri kloakrenovering/strømpeforing og  punktrenovering

Brænde & Træfældning

Rasmus Holm
rasmus-holm.dk 

Skovtoften 1
Ebeltoft 8400
40157077/86342277

rasmus@rasmus-holm.dk
CVR 34121745

Hold øje med træerne i forbindelse med efterårsstormene ...
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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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Lidt historie
Efter de nye landboreformer i Danmark, 
skete der i hele landet, det der blev kaldt 
Udskiftningen. I Fuglslev sogn skete  
Udskiftningen i 1795, som det, der siden er 
kaldt en strimmel udskiftning. Se  
markkort fra ca. 1820.

Gamle hegn 
Markering af skellene, blev på de sandede 
jorde, ofte foretaget med et levende hegn af 
hvidtjørn, Crataegus monogyna, med hvide 
blomster og røde bær. Da markjorderne i 
Øksenmølle / Fuglslev blev udstykket til 
sommerhusgrunde var markerne hegnet 
med hvidtjørn, som mange steder, stadig 
kan ses som skel mellem matriklerne.

Fortsættes på side 20.

Hegn i  
sommerhusområdet
— Tekst: Jens Rodevad, fotos: Anna Sylvester-Hvid

Markkort ca. 1820



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 608 stk. vandmålere til elektroniske vandmålere. Der mangler 
115 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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Hvem skulle tro at der i vores som-
merhusområde findes en vingård?

Udover bede med grøntsager, minidrivhus 
med tomater og agurker, som bliver passet 
med stor flid og omhu, er der på sommer-
husgrunden på Hyldevej ca. 100 vinstokke.

Vinstokkene er af mange forskellige sorter 
og er alle hjembragt fra rejser til Tyskland. 

Vingården på Hyldevej
Der er vinstokke på række, der er vinstokke 
som espalier, der er vinstokke op ad pavilli-
oner, og alle med store klaser af blå og hvide 
druer.

Vinproduktionen er der ikke så meget af 
endnu, men druerne er kærkomne når de  
foræres til naboer, venner og familie.

— Tekst og foto: Jens Rodevad
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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”.
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Vi støtter kulturen!
www.hos-walter.dk

Egeknopsnaps
Lav en virkelig god snaps, af friske egeknopper fra f.eks.  
stilkeg, Quercus robur, som er udbredt i vores sommer- 
husområde. Snapsen kaldes også ”Fattigmands cognac”.

Godt mod. Forebygger mod poser under øjnene (dog ikke  
hvis de skyldes skørlevned). Giver øget blodcirkulation hvor  
blodet normalt har svært ved at finde rundt. 

Opskrift: Pluk 150 g friske egeknopper, bevar gerne den yderste kvist. Tilsæt 700 g 
vodka eller Brøndum. Lad det trække i 4 måneder og du har en ”Fattigmands cognac”

Kilde: Esben Andersen, Øreflippen ved Øer. Foto: Anna Sylvester-Hvid

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

Nye hegn
Som det kan ses af billederne, er der en stor 
variation af hegn i vores sommerhusområde. 
Der er stadig meget natur i området præget 
af: skovfyr, Pinus sylvestris, kendetegnet ved 
den rødlige bark, og den åbne nålekrone. 
rødgran, Picea abies, kendt som juletræ.

Af naturligt forkomne hegnsplanter er der, 
den førnævnte hvidtjørn, derudover hassel, 
Corylus avellana, mangestammet skovhassel 
og fjeldribs, Ribes alpinum, der kan blive op 
til 2,0 m er lysegrøn fra tidligt forår har hvi-
de blomster og røde bær (der ikke er giftige), 
den kan dyrkes som klippet og uklippet hæk 
og giver god læ.

De nævnte hegnsplanter er udover at være 
naturligt forkomne også gode biplanter, til 
gavn for vores lokale biavler Ingolf.  
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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

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

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 på side 26.

Har du kommentarer omkring indholdet i EgernPosten hører  
vi gerne fra dig på mail eller via Facebook-siden.
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Thorsøvej 69, Skorup · 8882 Fårvang Biltelefon 40 31 96 20 Telefax 86 87 96 30· ·

TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE UDFØRES

• Nybygning
Tagarbejde
Vinduer og døre efter mål

•
•

• Tilbygning
• Reparation

E-mail: henrik@faarvangtomrerfirma.dk www.faarvangtomrerfirma.dk·

v/HENRIK RASK SØRENSEN

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

Thorsøvej 69, Skorup · 8882 Fårvang · Tlf. 40 31 96 20

AU
TO SRI ERET

Jeg kan hjælpe med:

• Tilsyn af sommerhus
• Græsklip inkl. trimning
• Hækklip
• Beskæring

• Havearbejde
• Træfældning og topkapning
• Forefaldende arbejde
• Flishugning

Opgaver klares alle ugens dage – også weekend og helligdage

Jeg er uddannet, certificeret og forsikret!

Ring og få et  
uforpligtende tilbud! 
Tlf. 29 88 29 82

ENGHAVE
Træ,  have  & naturple je

Brug vores annoncører — de støtter os

På med vandreskoene 
... og afsted på opdagelse – du oplever bedst 
Nationalparken til fods. 

Der er en del afmærkede ruter, der sikrer,  
at du kommer gennem interessante områder 
– og tilbage til udgangspunktet, hvor bilen 
måske er parkeret. 

Mest kendt er gulplet-ruterne, der er kortere 
distancer i Mols Bjerge, men også i de gamle 
skove ved Kalø Slotsruin, omkring den 
fuglerige Stubbe Sø, ved landsbyen Dråby og 
søkøbstaden Ebeltoft. Disse gulplet-ruter kan 
let bindes sammen til en længere strækning, 
hvis du ønsker det.

Der er også oplevelsesrige bynære stier i 
Ebeltoft, kaldet Kløverstier.

Rutekort
http://nationalparkmolsbjerge.dk/ 
media/190910/kombineretkort_04042016.pdf

Til fods i Nationalpark 
Mols Bjerge

Landskabet
Tydelige træk i Nationalpark Mols Bjerges 
landskab vidner om, at det er istidsskabt.

De sidste 2,5 millioner år har kolde istider 
afløst varme mellemistider. Når kulden kom, 
voksede gletsjerne i Skandinavien og bredte 
sig til lavere liggende områder som f.eks. 
Danmark. Når de varme istider kom, trak 
isen sig tilbage igen. Under denne konstante 
forandring over årtusinder blev Nationalpar-
kens landskab skabt.

Mest markant er de halvcirkel-formede så-
kaldte randmorænebakker, der står omkring 
Kalø Vig og Ebeltoft Vig. De vidner om, at 
netop her stoppede isen, hvorefter den trak 
sig tilbage igen. Bakkerne består af det ma-
teriale, isen skubbede foran sig, og som den 
lod tilbage. 

Især to isfremstød skiller sig ud. I slutnin-
gen af sidste istid, kaldet Weichsel-istiden, 
kom isen fra nordøst, og hovedfremstødet 
nåede frem til det centrale Jylland. Da stod 
en blok af is op over Helgenæs, Mols Bjerge 
og omkring Rønde. For ca. 18.000 år siden 
kom isen på ny. Denne gang gik den i første 
omgang en bue uden om os, hvorefter nåede 
os fra sydøst. Dette Ungbaltiske Isfremstød 
efterlod de markante randmorænebuer om 
Kalø Vig og Ebeltoft Vig, som vi kender dem 
i dag. 

Kilde: Naturstyrelsen



 

 






 

Claus Ole Jensen
Formand
Tlf. 86 37 00 19 
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
Tlf. 22 21 22 89
charlotteaaen@hotmail.com

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

Martin Petersen
Webmaster
marnemayn@gmail.com
Tlf. 41 73 01 01

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.



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

- græsslåning
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- 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


