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UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER
Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling
af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen, da der til
tider kan være rift om dem.
Aflevering altid senest 14 dage efter modtagelsen
Depot A
Depot B
Depot A+B

Kæmpe metalstige, hejsestige 13 m
Kloakrenser, lille skovlskål
Kæmpe metalstige, hejsestige 12 m
Kloakrenser, stor skovlskål
Stor letmetalstige, hejsestige, 10 m
Lille letmetalstige, 6 m
Tagstige m. hjul 6 m
Kloakrensebånd, evt. med støtterør
Pælebor, som håndsnegl, huldiameter 15 cm

Redskaberne er opbevaret 2 steder, nemlig i depot A og B, se nedenfor, så
forhør venligst pr. telefon, om der er et ledigt redskab til rådighed.
Nordlige Bydel – Depot A
Gert Krogsøe
Harald Kiddes Vej 51
Tlf. 86 15 99 18

Sydlige bydel - Depot B
Henrik Rønbjerg
H. C. Andersens Vej 2
Tlf. 86 25 27 48
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Årets vigtigste begivenhed hidtil har som
sædvanligt været afholdelsen af den årlige
generalforsamling, som fandt sted mandag,
den 29. marts 2010. Andetsteds i bladet er der
en fyldig omtale af Generalforsamlingen. Det
var en fornøjelse at kunne notere det største
fremmøde, der har været de seneste mange
år. Ca. 40 medlemmer deltog i Generalforsamlingen. Desværre blev vi nødt til at aflyse det
planlagte foredrag om computersikkerhed, da
foredragsholderne ikke var i stand til at møde
frem. Vi afholder imidlertid en ”erstatningsaften”
i løbet af maj, se nedenfor
Foråret kommer for vort vedkommende i stor
udstrækning til at stå i arrangementernes tegn.
De forskellige arrangementer er omtalt andetsteds i bladet, men for overblikkets skyld er der
her en oversigt:
1)	5. maj 2010: Dyrelivet i haverne i Åbyhøj
v/museumsinspektør Frank Jensen, Natur
historisk Museum – se under ”stort og småt”.
2)	6. maj 2010: En aften på politigården –besøg
hos Østjyllands Politi – se omtale på s. 5.
3)	26. maj 2010: Foredrag om computersikkerhed v/IT Minds – se omtale på s. 11.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for mindst
et af disse arrangementer.
Bemærk forsidebilledet ! Det gamle Elværk,
som er afbilledet på forsiden af dette blad
skulle meget gerne i løbet af få år blive til det
nye kultur-/forsamlingshus, vi så længe har
savnet i Åbyhøj.
Sammen med andre interesserede og enga
gerede personer arbejder vi i Grundejerforeningen på at få sat et projektarbejde i gang

for at få realiseret drømmen om det nye møde
sted, aktivitetssted, osv. som vi mener et nyt
Kultur-/forsamlingshus vil kunne blive. Vi har i
den forbindelse dannet projektgruppe Kultur
husgruppen.
Skulle nogle af jer medlemmer have lyst/
interesse i at medvirke til at få dette projekt sat
godt i gang, er I meget velkomne til at melde jer
under fanerne. Kontakt os venligst pr. telefon:
86 75 51 55 eller pr. mail: grundejerforeningen@
postkasse.com
Som tidligere nævnt har vi i samarbejde med
Åbyhøj Fællesråd nedsat en vejgruppe, der
skulle komme med en konkret indstilling til,
hvordan trafikafviklingen på villavejene i Åbyhøj
kunne forbedres. Vejgruppens indstilling er nu
afleveret til Århus Kommune, og vi venter nu
på tilbagemeldingen herfra. Interesserede kan
selv få et indtryk af vejgruppens forslag, idet
rapporten i sin helhed kan ses på vores hjemmeside: www.aabyhojgrundejerforening.dk
Det centrale Åbyhøj kan man vel fremover betegne som en form for ”behandlingscentrum”.
Et sundhedscenter er ved at blive færdiggjort
ved siden af Økologisk Landsforening; 4 Åbyhøj
læger flytter sammen i nærheden, og lige
heroverfor bygges der et forholdsvis stort
antal plejeboliger.
Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne
ønske alle vore medlemmer samt annoncører en god sommerferie, og jeg håber på at
hilse på en lang række af jer til et af vores maj
arrangementer.

Af Preben Sørensen, Formand
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Arrangement - virksomhedsbesøg

Uddrag af de væsentligste punkter på Aabyhøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, mandag den
29. marts 2010:

En aften hos

Formandens beretning2009/2010
Igennem den forløbne periode har Grundejerforeningen stået som arrangør af en række
succesrige arrangementer. Fra 2009 kan nævnes:
1)	Som opfølgning på et indlæg på Generalforsamlingen ved Professor Vijai Shukla under
titlen ”Fedtsyres betydning for helbred og
sygdomme” blev det besluttet at gentage
dette foredrag. Dette arrangement fandt
sted den 27. maj 2009, og det blev igen en
lærerig og underholdende aften.
2) 	For (vistnok) første gang i Aabyhøj Grundejerforenings historie indbød Foreningen såvel
politikerne som Åbyhøjs borgere til et politisk
debatmøde. Dette møde fandt sted den 12.
oktober 2009, og var tænkt som en optakt
til byrådsvalget i november 2009, med fokus
på lokalt relaterede emner. Med hensyn til
en mere detaljeret beskrivelse af disse emner
vil jeg henvise til vort medlemsblad fra nov./
dec. 2009, under afsnittet ”stort og småt…”
3) 	Onsdag, den 4. november bød vi i samarbejde
med Økologisk Landsforening velkommen til
en aften hos Økologisk Landsforening. Arrangementet omfattede en grundig orientering
om Økologisk Landsforenings arbejde, en
rundtur i det gamle rådhus (som jo er stedet,
hvor Økologisk Landsforening holder til),
og afslutningsvis servering af kaffe/the og
kage – naturligvis økologisk producerede.
Sidste skud på arrangementsstammen har været
et besøg på Museet på Psykiatrisk Hospital i
Risskov – nu omdøbt til Museum Ovartaci. Et
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spændende og anderledes museum, hvor såvel
Kunstmuseet som Psykiatrisk Historisk Museum
blev vist frem af museets kompetente rundviser.
Sideløbende med afholdelsen af disse arrangementer har Aabyhøj Grundejerforening været
initiativtager til at få etableret en Vejgruppe,
der har haft som opdrag at fremkomme med
et konkret forslag til en trafikreguleringsplan
for hele Åbyhøj. Så vidt jeg er orienteret er det
første gang i danmarkshistoriens nyere tid, at en
gruppe af private borgere i et større byområde
har påtaget sig at fremkomme med et forslag
til en overordnet trafikregulering af området.
Det har været opmuntrende at næsten 100
Åbyhøj-borgere er fremkommet med forslag,
kommentarer til Trafikproblematikken, samt
fremsat ønsker til, hvordan de mener forholdene
burde være. Disse indlæg er naturligvis taget
med i overvejelserne m.h.t. ”den nye trafikorden”
Jeg vil på denne plads takke gruppen for at have
modet til at sætte sig i spidsen for dette arbejde.
Arbejdsgruppen har nu færdiggjort sit arbejde,
og indstillingen fra gruppen er efter koordinering med Åbyhøj Fællesråd videresendt til
Magistratsafdelingen Teknik og Miljø – Trafik
og Veje, hvorfra vi forventer at få en konstruktiv
respons. Den foreslåede trafikplan er nu lagt
ud på Foreningens hjemmeside.
Et andet af året store projekter for Foreningen har været at få etableret et mail adresse
kartotek over vore medlemmer. Ved hjælp af

Østjyllands Politi

Torsdag den 6. maj 2010
kl. 19.00 på Politigården i Århus

Program:
■ Velkomst v/Politiinspektør Jan Andersen
■ Gennemgang af Politiets opbygning & arbejdsområder
■ Rundvisning i vagtcentral og alarmcentral
■ Kaffe og kage som afslutning
Pris: kr. 25,00 pr. deltager.
Tilmelding senest den 3. maj 2010.
Vi mødes på Kvickly’s parkeringsplads kl. 18:30, hvor der arrangeres samkørsel til
Politigården. På grund af et begrænset antal parkeringspladser ved politigården
skulle vi gerne ankomme i så få biler som muligt.
Velkommen til denne spændende aften.

fortsættes på side 7
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Aaby Tømmerhandel · Åbyvej 159 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 86 15 71 11 · www.aabytoemmer.dk

Aabyhøj Autoservice I/S
Brian Jensen

Vibyvej 34

Tlf. 86 25 88 72

Willi Bluhm

et sådan kartotek vil vi effektivt, hurtigt og
billigt kunne informere vore medlemmer om
kommende aktiviteter, og vil derudover lettere kunne arrangere spontant opståede ”gå
hjem arrangementer” af forskellig karakter. Vi
har nu adresserne på plads for en meget stor
del af vore medlemmer, og så snart de sidste
opdateringer er foretaget, kan vi foretage en
generalprøve på systemet.
Vi er nu i gang med at planlægge vore næste
arrangementer, et af dem har foreløbigt fået
arbejdstitlen: ”en aften på politigården”, og er
planlagt at ”løbe af stablen” i begyndelsen af
maj. Nærmere om de kommende arrangementer
i årets første medlemsblad, der er planlagt at
udkomme ultimo april.
Som opfølgning på ”mødet med politikerne” i
oktober 2009, har vi kastet os ud i kampen for
at få etableret et kultur-/forsamlingshus i den
tidligere elværksbygning, der ligger lige op til
de plejeboliger, der netop nu er ved at blive
opført på hjørnet af Silkeborgvej og Thorsvej.
Vi mener det vil være til stor gavn for borgerne i
Åbyhøj – og her ikke kun Grundejerforeningens
medlemmer – at få etableret et sådan samlingspunkt, hvor man kan afholde fester, arrangere
mindre koncerter, lave udstillinger af forskellig
art, osv. Såfremt nogle af vore medlemmer har
tid, lyst, energi til at deltage i ”kampen” er i
meget velkomne. Lad mig høre fra jer.
I forbindelse med vort medlemskab af Fællesrådet for Åbyhøj har vi været kraftigt involveret
i flere sager/emner:
1)	Indsigelse mod omfanget af påtænkt byggeri
på Odinsvej/Silkeborgvej. Der er her tale om
bygningerne der i daglig tale kendes som

Landsbyen/Åbykroen/El-Ka. Den oprindelig foreslåede voldsomme overskridelse af
bebyggelsesprocenten er nu opgivet. Hvad
der så skal ske er for øjeblikket usikkert.
2)	Fortsættelse af arbejdet med: Forskønnelse
af Åbyhøj centrum – her tænkes der især
på forskønnelse af forretningsfacaderne.
Foreningens formand er formand for denne
arbejdsgruppe, og vil i samarbejde med
Handelsstandsforeningen & Århus kommunes Stadsarkitekt forsøge at få formuleret
nogle konkrete retningslinier. Den økonomiske krisestemning har ikke just gjort det
nemmere, at opnå tilsagn til investeringer i
forskønnende facadeudsmykninger.
Herudover agter vi at følge de sager til dørs,
hvor ”smarte” bygherrer/entreprenører er sluppet godt fra at opføre bygninger, der ikke er
i overensstemmelse med reglerne, og hvor
ulovlighederne er til stor gene for naboerne
(læs vore medlemmer).
Jeg vil som jeg plejer slutte af med en opfordring
til at være mere aktiv i relation til jeres forening.
Husk på, at Aabyhøj Grundejerforenings aktivitet
og virke fastlægges af jer – medlemmerne. Da
vi er en frivillig grundejerforening har vi ingen
fastlagte krav vi skal leve op til, og kan derfor i
stor udstrækning foretage os det, medlemmerne
ønsker. Brug denne mulighed !!
Som et eksempel på et noget utraditionelt
arbejdsområde, er vi af et af vore medlemmer
blevet opfordret til at investere i skilte til brug
ved vejfester på villavejene her i Åbyhøj. Ideen
er derpå, at vore medlemmer kan leje et sådan
fortsættes på side 9
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Estate mæglerne Ole Rasmussen
statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE
Silkeborgvej 230, 8230 Åbyhøj
Tlf. 8615 8600 • Fax 8615 8609
8230@estate-maeglerne.dk

DanBolig Åbyhøj-Hasle
DANBOLIG ALLAN BANTE
DanBolig Åbyhøj-Hasle
WWW.DANBOLIG.DK
WWW.DANBOLIG.DK

SAMARBEJDER MED NORDEA

RING: 86 15 68 11 • FAX 86 75 34 88

DELIZIOSO

Italienske delikatesser
Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj

Tlf. 86 26 36 50
Hamrende
godt

fortsat fra side 7

skilt til en favorabel pris. Dette forslag vil vi inden
for kort tid tage stilling til om vi vil følge eller ej.
Jeg ser frem til et for foreningen fremgangsrigt
år med ny medlemsfremgang, og med en endnu
stærkere opbakning bag vore arrangementer.

DanBolig
DanBolig

SILKEBORGVEJ 245 • 8230 ÅBYHØJ
DANBOLIG ALLAN BANTE
RING: 86 15 68 11 • FAX 86 75 34 88
SILKEBORGVEJ 245 • 8230 ÅBYHØJ
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SAMARBEJDER MED NORDEA

Haslevej 10, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 32 44
www.aabyhoejdyreklinik.dk

FORENINGENS REGNSKAB FOR 2009
Foreningen har i 2009 haft et overskud på kr.
804,40, sammenholdt med et overskud på kr.
11.591,89 i 2008. Årsagerne til den markante
forskel er, at der i 2009 har været ekstraordinært
store udgifter til tryksager og kontorartikler – produktion af brevpapir, stor stigning i
udgifterne til udgivelse af medlemsblade –
udsendelse af 3 medlemsblade i 2009 mod 2 i
2008, samt at udgifterne til materialedepoter
regnskabsteknisk omfatter 2 år. Derudover har
der i 2009 været engangsudgifter i forbindelse
med Vejgruppens arbejde. For 2009 budgetteres
der med et overskud på kr. 7.900,00.
Regnskabet blev godkendt.

Århus Nord afdeling

Åbogade 1a • 8200 Århus N • tlf. 86 78 62 77

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2011
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens
forslag om, at kontingentet for 2011 fastsættes
til kr. 100,00 pr. år. Uændret i forhold til 2010.
VALG TIL BESTYRELSE M.M.
Ib René Prebensen blev genvalgt som bestyrel
sesmedlem.

home Åbyhøj/Århus V
Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 27 00
aabyhoej@home.dk

ÅBYHØJ AFDELING
Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj
Tlf. 45 12 42 10

Revisor Niels Hansen blev genvalgt som revisor.
Som ny revisorsuppleant (i stedet for Leif Gjerlev
Pedersen) blev Annette Boye valgt.

Beretningen blev godkendt.

håndværk

Tomsagervej 23 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 8619 5599
www.jskriver.dk

Anton Nygaard blev til gengæld valgt som suppleant til bestyrelsen, i stedet for Anne Marie
Bosley, der ikke ønskede genvalg.

EVENTUELT
Som opfølgning på orienteringen om Vejgruppens arbejde under formandens årsberetning
blev der uddelt materiale, der i detaljeret form
kunne anskueliggøre Vejgruppens konkrete
forslag. Derudover blev der af Foreningens
formand givet en kort orientering om Kulturhusgruppens sammensætning og ønsker med
hensyn til brugen af det gamle elværk som
kultur-/forsamlingshus. Grundejerforeningens
medlemmer blev igen opfordret til at ”kaste
sig ud i kampen”.
EFTER GENERALFORSAMLINGEN
Det planlagte foredrag ”Er din computer sikker?”
ved virksomheden IT Minds måtte desværre
aflyses, da foredragsholderne af forskellige
årsager ikke var i stand til at nå frem til foredragssalen i løbet af aftenen.
Foredraget vil i stedet for blive afholdt som et
særskilt arrangement på et senere tidspunkt.
Nærmere information herom vil blive givet i
Foreningens kommende medlemsblad.

Leif Gjerlev Pedersen blev nyvalgt til bestyrel
sen, og afløser her Anton Nygaard, der ikke
ønskede genvalg.
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DELACOUR DANIA
Advokatfirma
Lille Torv 6
DK-8000 Århus C
www.delacourdania.dk

Arrangement

Stefan W. von Fintel
Fast ejendom

v/Anton Nygaard

T +45 7011 1122
svf@delacourdania.dk

AABYHØJ
TØMRERFIRMA

Silkeborgvej 329, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 10 76 22 – 86 25 75 25
info@din-laasesmed.dk
www.din-laasesmed.dk

Gjellerupvej 85, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 92 99

På vor netop afholdte generalforsamling (29. marts 2010) måtte det planlagte foredrag om sikkerhed på nettet desværre aflyses.

Deres blikkenslager

BENNI JONASSEN
Aabyvej 112, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 75 24 64

8615 7877

Vi har nu fået en ny aftale med oplægsholderne fra IT Minds, og inviterer nu vore
medlemmer til et spændende og udbytterigt foredrag.
IT Minds er en servicevirksomhed, der hjælper med computerproblemer af alle
afskygninger.
Foredraget vil handle om sikkerhed på nettet, og om emner, som mange erfaringsmæssigt har problemer med.

HUSEFTERSYN
• Tilstandsrapport
• Energimærke
• Arkitekt Hjælp

- hvis du vil vide besked
så mød frem
Onsdag den 26. maj 2010
kl. 17.00 på Åby Bibliotek

Alt tømrerarbejde udføres

Arkitekt MAA/PAR
BJARNE LUNDGAARD

Er din computer sikker?

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål til oplægsholderne.
Tømrer- og snedkermester

EIGIL ANKER & SØN

Åby Bækgårdsvej 12, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 23 37

Arrangementet er gratis for vore medlemmer.
Vi ser frem til endnu en spændende aften.

www.bygoglev.dk

Nybolig Århus Vest
v/Søren Jensen &
Peter Dybvad
Silkeborgvej 244
8230 Åbyhøj
Tlf. 89 43 44 44

TVIS-MODULIA
KØKKENCENTER
ÅRHUS

v/OLE KAMP
Silkeborgvej 268, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 74 44
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Malerfirmaet

KNUD ANDREASEN
Engparken 19, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 13 55

Silkeborgvej 224 • Åbyhøj

Tlf. 89 89 97 30

aabyhoej@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk

Malerfirmaet

OVE LAURSEN & SØN
Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 70 76

NEW STYLE SALON

Herre & Damefrisør
DINO
Tlf. 20 16 88 37
Silkeborgvej 307, 8230 Åbyhøj

ELEKTRIKEREN I
AABYHØJ ApS

v/aut. EL-installatør
Carsten Nielsen
Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 10 09

Frisør
Jens & Gitte
Hos os ingen tidsbestilling
Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 16 01

Tømrer & Arkitektfirma M.A.A.

PREBEN HANSEN

Haslevej 49
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 80 58 – Mobil: 20 96 80 58

Murermester

G. NYGAARD PEDERSEN
Elkjærvej 27, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 12 50

www.gennem
sigtigepriser.dk
www.gennem
sigtigepriser.dk
Gør det muligt
Silkeborgvej 242
Åbyhøj Afdeling
86 15 00 00
nordea.dk

A
Gør det muligt

Silkeborgvej 242
Åbyhøj
Afdeling
Silkeborgvej
242
Åbyhøj Afdeling
86
15 00 00
86 15 00 00
nordea.dk
nordea.dk
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Stort og småt…
■ Nyt musikalsk spillested i Åbyhøj
Åbyhøj har fået et nyt koncerthus ! Såfremt der
skulle være enkelte blandt læserne, der ikke
har bemærket det indtil nu, kan vi informere
at stedet hedder Monorama, og har til huse
i bygningerne på Tomsagervej, der tidligere
husede Brandværnsmuseet.
■ Rapport fra forretningslivet i Åbyhøj
netop nu
-Åbyhøj kiosken er lukket. For nærværende
er der hverken rygter eller informationer om,
hvad der herefter vil ske.
-Posthuset i Åbyhøj, der adskillige gange
har været lukningstruet, har tilsyneladende
overlevet alle anslag, og ser (måske) en lys
fremtid i møde. En efter en er ’konkurrenterne’
bukket under. Først blev Postindleveringen
i Toushøjsparkens Kiosk nedlagt, og nu har
postkontoret i City Vest givet op. Tilbage er
nu Posthuset i Åbyhøj – nu med udvidede
åbningstider !! Heldigvis udvikler tingene sig
anderledes end forudset.
■ Aaby-Kroen
På grund af de mange indsigelser mod byggeplanerne, og den konstaterede modvilje
fra myndighedernes side til at give den af
bygherren ønskede dispensation fra den fastsatte byggeprocent har bygherren skrinlagt
det oprindelige projekt. Det bliver interessant
at se, hvad der nu kommer til at ske. Rygterne
svirrer, men så lang tid, der blot er tale om
ubekræftede, ikke helt konkrete rygter er
det nok mest hensigtsmæssigt at afvente
udviklingen.
■ Lægehus(e) i Åbyhøj
Som opfølgning på omtalen i det seneste
medlemsblad må det nævnes at der nu vir-

kelig er kommet skred i diverse planer om
at etablere et lægehus/lægehuse i Åbyhøj
Nu bliver vi beriget med 2 ”behandlingscentre:
1) Et sundhedscenter, der skal huse tidligere
nævnte Brabrand læger. Sundhedscentret
kommer til at holde til i bygningen, der nu
er under opførelse ved siden af Økologisk
Landsforening på Silkeborgvej.
2)	Et bofællesskab for de kendte Åbyhøj
læger: Erik Henningsen, Jens Michael Larsen, Marianne Jørgensen, Steen Udholm,
placeret oven på Tvis-Modulia Køkkencenter. Omtalte læger vil forsætte med at
have hver sin klinik/praksis, nu blot under
samme tag.
Udover disse 2 behandlingscentre er der
stadig 3 praktiserende læger, der opretholder
praksis på deres nuværende adresse. Uden
at overdrive, kan det vist fastslås, at mulighederne for at blive lægeligt behandlet i
Åbyhøj er helt god.
■ Dyrelivet i haverne i Åbyhøj
Fællesarrangement for Aabyhøj Grundejerforening & Åby Biblioteks Venner. Foredragsholder er museumsinspektør Frank Jensen,
Naturhistorisk Museum, og finder sted
Onsdag, den 5. maj 2010 kl. 19.30, på Åby
Bibliotek. Gratis adgang.
Frank Jensen Bor selv i Åbyhøj. Han fortæller
om dyrelivet i Åbyhøj, og mener: ”Åbyhøj er
et spændende sted, fordi mange af haverne
i Åbyhøj har opnået en alder på langt over
fortsættes på side 15
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Glarmester

Buchtrup og Duet
Service udlejning
Hermodsvej 4, 8230 Åbyhøj
tlf. 86 15 77 55
www.duetservice.dk
info@duetservice.dk
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Glas og alufacader

www.svaneglas.dk

indenfor fremstilling og montage af
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inden for glas- og alufacader.
Interiørglas
og spejle

Når ruden er knust og skaden er
sket. Eller når den gamle termorude
er punkteret.

Stort og småt...

Glas og alufacader
fortsat fra side 13

Egen afdeling med kompetencer
indenfor fremstilling
montage
100 år. Det og
bevirker,
at derafhar udviklet sig
løsninger inden
for glasalufacader.
gode forhold
forog
mange
fugle og dyr. Der er

et væld af fugle i Åbyhøj, men endnu mere
interessant er det, at der nogle steder faktisk
Interiørglas
og spejle
også er et rigt insektliv med mange arter,
Special glasløsninger
til indendørs
som man ellers
normalt kun finder i skovene”

brug – til indretning og design i private boliger eller til erhvervsbyggeri.

■ Arrangement på Guldtoppen til fordel for
”Julebelysningen tilbage til Åbyhøj”.
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aabyhøj
tapet og farve

v/Malermester HOLGER PEDERSEN
Silkeborgvej 230 Kld.
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 73 66

Underholdning ved John Nørgaard.
Kun 250 KR. (Hvoraf de 100 kr. går til julebelysning).
Tilmelding og betaling hos frisør Gitte og Jens
Tlf. 86 15 16 01
Vi kan kun opfordre til at støtte det gode
initiativ.

Ring for uforpligtende tilbud
86755121 28729158
aabybyg@stofanet.dk aabybyg.dk

Kender du os..?

Kunderådgiver Brit Degn
Telefon 8761 4504

– Alt glarmester og tømrerarbejde

•

Stort ta/selv bord, -1 øl og 1 snaps.

Randers Tlf. 86 42 22 55 · Århus Tlf. 86 12 97 00 · Ebeltoft Tlf. 86 34 10 31
Grenaa Tlf. 86 32 27 12 · Bjerringbro Tlf. 86 68 33 11

Silkeborgvej 263/Thorsvej 1
8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 31 11
gm-moebler@mail.dk
www.gissel-moebler.dk

•

i Åbyhøj, frisør Jens har vi fået information om
følgende arrangement:

Vi gentager succesen på Guldtoppen.
Lørdag den.12.juni. KL.12.30.

Nybyg Nyt tag
Tilbyg Nye døre og vinduer
Udestuer Energivinduer

Kreditchef Bjarne Fries
Telefon 8761 4665

Valutarådgiver Claus Christiansen
Telefon 8761 4663

Kompetent rådgivning
i en lokal bank
- ring til os!
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