
 

FORÅRS-
AKTIV

Til samtlige husstande, kontorer og butikker - udgiver: BC REKLAME 40 19 30 40 - www.bcreklame.dk - vi tager forbehold for trykfejl

Marts 2021 • 22. årgang
AVISEN 

DER VIRKER

ALL YOU 
CAN EAT

100,- 
pr. person

Madvognen kommer også gerne ud til byfester
Kræmmerhuset Hals - Kraemmerhusethals.dk

Sønderskovvej 4 - 9370 Hals - Tlf. 42 48 14 75

LEJ EN PØLSEVOGN 
Kræmmerhusets madvogn kommer til

DIN FEST - DIT REJSEGILDE
DIT ÅBENT HUS ARRANGEMENT 

GØR ET KUP
Tøj, sko, møbler, interiør, gaveartikler, 
helt nye varer og masser af retrofund
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…

Kræmmerland, Bransagervej 10, 9490 Pandrup, tlf. 22 49 12 80

FØLG OS PÅ             KRÆMMERLAND

Nordjyllands 

STØRSTE 
indendørs RETROMARKED

- en oplevelse for hele familien...

ÅBENT ALLE DAGE FRA 10 – 17

3500 
KVM.

MÅLTIDSKASSE
Leveret DIREKTE til døren

Priser fra 39,50
Se mere på www.simon-s.dk eller ring på 42 24 81 62

Thomas Olesen Løkkens Vej 2, 9200 Aalborg SV
info@simon-s.dk - www.simons-s.dk - Telefon 42 24 81 62

Kan bestilles 
ned til 1 person

Se mere på side 6

Se mere på side 22

Anlæg & Planteskole A/S

JEKAS
hund og kat

Se mere på side 9



Klimvej 3 • 9220 Aalborg Øst  • www.malermester-anders.dk
Telefon 98 14 14 85 • Mobil 28 74 96 72

MALERFIRMA
www.malermester-anders.dk

Også 
salg af 

maling til 
private

ANDERS NØRGAARD JENSEN
Klimvej 3 • 9220 Aalborg Øst • www.malermester-anders.dk

Telefon 98 15 96 72 • Mobil 28 74 96 72
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Anders Nørgaard Jensen
Klimvej 3
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 98 15 96 72
Mobil: 28 74 96 72
E-mail: Klimvej3@stofanet.dk

MALERFIRMA
www.malermester-anders.dk

RING FOR 

UFORBINDENDE

 TILBUD

■ Nybygning
■ Ombygning
■ Tilbygning
■ Renovering
■ Energirenovering
■ Støbning m.m.

 

TIP – TOP MURERARBEJDE

Mere end 25 års erfaring 

Murermester 
KT & Søn ApS
Karsten & Michael Thomsen

Albækvej 3 – Voerså
9300 Sæby

29 11 85 49 
www.murermesterktogson.dk

Vi klarer alt i murerarbejde – til aftalt tid 
og aftalt pris – og altid med godt humør

Ring og få et uforpligtende 
tilbud på 29 11 85 49

DE 
GLADE 

MUREREMURERE

ÅBNINGSTIDER: MAN. TIL FRE.: KL. 09.00 TIL 17.30
ADRESSE: HOUVEJ 168, ULSTED, 9370 HALS
TLF: 98 25 41 21  -  WEB: WWW.ULSTEDEL.DK 

VI SERVICER 
DIN EL-INSTALLATION

Houvej 168 - Ulsted - 9370 Hals
Tlf 98 25 41 21 - www.ulstedel.dk

EL-INSTALLATION OG HVIDEVARE SERVICE TIL 
VIRKSOMHEDER / LANDBRUG / PRIVATE

Ring til os hvis du ønsker en pris på el-arbejde før du starter.

Vi har ydet god service og 
kvalitet i 70 år og vi glæder os til 

at servicere din el-installation.

Vi løser alle typer 
El-opgaver store som små. 

“Tilbygning, renovering eller nybyggeri”
Vi leverer & monterer hvidevarer.

Vi reparerer dine brugte hvidevarer.

Vi gør meget ud af at 
overholde vores aftaler og løse 
vores El-opgaver til den aftalte tid.

Besøg vores butik og få kyndig 
vejledning “så er du sikker på at få 
de hvidevarer 
der passer til 
dit behov“.
Vi har mindst 
200 hvidevarer 
på lager.

DIN 
LOKALE 

ELEKTRIKER

VI LAVER ALT I EL

TIL TIDEN

NYE HVIDEVARER

Vi gør meget ud af at 

  Følg os på: Ulsted El

Vi er naturligvis medlem af TEKNIQ 
som er elinstallatørens branche organisation.

VI SERVICER 
DIN EL-INSTALLATION

VI SERVICER 
DIN EL-INSTALLATION

Vi gør meget ud af at 
overholde vores aftaler og løse 
vores El-opgaver til den aftalte tid.

TIL TIDEN
Vi har ydet god service og 

kvalitet i 70 år og vi glæder os til 
at servicere din el-installation.

DIN 
LOKALE 

ELEKTRIKER

Vi løser alle typer 
El-opgaver store som små. 

“Tilbygning, renovering eller nybyggeri”
Vi leverer & monterer hvidevarer.

Vi reparerer dine brugte hvidevarer.

VI LAVER ALT I EL

Vi gør meget ud af at 
overholde vores aftaler og løse 
vores El-opgaver til den aftalte tid.

TIL TIDEN

VI SERVICERER
DIN EL-INSTALLATION

Ring til os hvis du ønsker en pris på el-arbejde før du starter.

Vi er også stærke
i HVIDEVARER ...
Vi har mindst 200 NYE 
hvidevarer på lager.
Besøg vores butik og få kyndig vejledning “så er du 

sikker på at få de hvidevarer, der passer til dit behov“. 

Reparation af hvidevarer udføres
af erfaren hvidevareoperatør.

BYT
TIL NYT
OG FÅ MERE
ENERGIBESPARENDE HVIDEVARER

hvidevarer på lager.
Besøg vores butik og få kyndig vejledning “så er du 

sikker på at få de hvidevarer, der passer til dit behov“. 

Vi tilbyder INSTALLATIONSPAKKEN som indeholder:

• Fragt af hvidevarer til din adresse.  • Installation af nye hvidevarer. 

• Funktionstest af HPFI relæ.  • Fjerne dine gamle hvidevarer.

19 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk2

 24 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk

19 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk2

 24 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk

19 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk2

 24 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk



Casa de Vinos 
Tilbuddet gælder til og med lørdag d. 17. april. 

 

 

1 stk. 99 - 3 stk. 250 

 
 

Denne hvidvin er produceret af 
100% Garganega-druer, der er 
dyrket på Sartoris egne 
vinmarker i Veneto-området i 
Italien. Druerne er 
håndplukkede og omhyggeligt 
udvalgt og har ligget 40 dage 
til tørre – samme metode som 
man anvender til Amarone-
vinene, derfor kaldes Marani 
”Den hvide Amarone”. 

1 stk. 139 - 3 stk. 333 
 

Denne vin er uden tvivl en af 
de bedste hvidvine fra 
Sydafrika – og måske endda en 

 

ligger i Cuenca-provinsen i 
Castile-La Mancha-regionen i 
det centrale Spanien. 
Vinen har udelukkende været 
lagret på ståltanke. 
Det er en flot rosévin med lys 
jordbærrød farve og en intens 
og frisk frugtduft med noter af 
blomster. Dejlig koncentreret, 
men samtidig let og elegant 
frugtsmag med god og 
velafbalanceret syre samt en 
frisk og behagelig eftersmag. 

1 stk. 139 - 3 stk. 333 
 

 

Vinen er produceret af druerne 
Sangiovese, der er dyrket i 
Toscana samt en meget lille 
procentdel Vermentino, der er 
dyrket ude ved kysten. Denne 
vin har udelukkende været 
lagret på ståltanke for at 
bibeholde så megen frugt som 
muligt. Det er en moderne, 
frisk og yderst elegant rosévin. 
Denne letdrikkelige rosévin er 
meget forfriskende og har en 
flot lyserød farve, delikat duft 
af røde bær og citrus, frisk og 
skøn frugtsmag samt en lang 
og behagelig eftersmag. 

1 stk. 169 - 3 stk. 450 

 

Spätburgunder er det tyske 
navn for Pinot Noir og er 
stærkt undervurderet. 
Vi er selv vilde med den kølige 
tyske pendant til Bourgogne, 
hvor man kommer langt for få 
penge. Presningen af druerne 
foregår yderst langsomt, for at 
få så meget smag og saft ud af 
hver enkel drue, men den 
beholder sin fine og lyse farve. 
Duften er charmerende og 
betagende med friske 
skovjordbær, kirsebær og ribs. 
Bløde, men tilstedeværende 
tanniner og en saftig frugtig 
afslutning. 

1 stk. 139 - 3 stk. 333 
 

 

En flot vin med intens 
rødviolet farve samt kompleks 
duft af røde frugter, krydderier, 
vanilje og den meget specielle 
og delikate røgede duft af 
argentinsk grill. Den 
enestående smag udmærker sig 
med sin fyldighed, delikate 
sødme og silkebløde tanniner 
efterfulgt af en fantastisk og 
lang eftersmag. 

Casa de Vinos

Denne hvidvin er produceret af 100% Garganega-druer, der er dyr-
ket på Sartoris egne vinmarker i Veneto-området i Italien. Druerne 
er håndplukkede og omhyggeligt udvalgt og har ligget 40 dage 
til tørre – samme metode som man anvender til Amarone-vinene, 
derfor kaldes Marani ”Den hvide Amarone”.

1 stk. 99,- 3 stk. 250,-

Denne vin er uden tvivl en af de bedste hvidvine fra Sydafrika – og 
måske endda en af de bedste i verden. Vinen er udelukkende lagret 
på ståltanke for at bibeholde sin friske og frugtagtige karakter. Den 
har en forbavsende � ot karakter med en klar, gylden farve og en 
intens duft af fersken, � gner og tropiske frugter. Frisk, men sam-
tidig fyldig frugtsmag samt en tør og velafbalanceret eftersmag.

1 stk. 139,- 3 stk. 333,-

Denne lille geni streg er fra marker i selve hjertet af Bourgogne. 
Med det klassiske mix af stenfrugt, gule æbler og citron som Char-
donnay er så kendt for. Den har et lille strejf af fad noter og en høj 
syre, dog er syre meget vel afbalanceret da den har gennemgået 
malolaktisk fermentation.

1 stk. 149,- 3 stk. 425,-

Denne vin er produceret af Tempranillo-druer, der er organisk dyr-
ket i Uclés, som ligger i Cuenca-provinsen i Castile-La Mancha-re-
gionen i det centrale Spanien.Vinen har udelukkende været lagret 
på ståltanke. Det er en � ot rosévin med lys jordbærrød farve og en 
intens og frisk frugtduft med noter af blomster. Dejlig koncentreret, 
men samtidig let og elegant frugtsmag med god og velafbalance-
ret syre samt en frisk og behagelig eftersmag.

1 stk. 85,- 3 stk. 200,-

Vinen er produceret af druerne Sangiovese, der er dyrket i Toscana 
samt en meget lille procentdel Vermentino, der er dyrket ude ved 
kysten. Denne vin har udelukkende været lagret på ståltanke for 
at bibeholde så megen frugt som muligt. Det er en moderne, frisk 
og yderst elegant rosévin. Denne letdrikkelige rosévin er meget 
forfriskende og har en � ot lyserød farve, delikat duft af røde bær 
og citrus, frisk og skøn frugtsmag samt en lang og behagelig efter-
smag.

1 stk. 139,- 3 stk. 333,-

Spätburgunder er det tyske navn for Pinot Noir og er stærkt under-
vurderet. Vi er selv vilde med den kølige tyske pendant til Bourgog-
ne, hvor man kommer langt for få penge. Presningen af druerne 
foregår yderst langsomt, for at få så meget smag og saft ud af 
hver enkel drue, men den beholder sin � ne og lyse farve. Duften 
er charmerende og betagende med friske skovjordbær, kirsebær 
og ribs. Bløde, men tilstedeværende tanniner og en saftig frugtig 
afslutning.

1 stk. 169,- 3 stk. 450,-

En � ot vin med intens rødviolet farve samt kompleks duft af røde 
frugter, krydderier, vanilje og den meget specielle og delikate rø-
gede duft af argentinsk grill. Den enestående smag udmærker sig 
med sin fyldighed, delikate sødme og silkebløde tanniner efterfulgt 
af en fantastisk og lang eftersmag.

1 stk. 139,-
 3 stk. 333,-

Smoking Loons Pinot Noir byder om til en masse smag af frugt og 
sommer. I næsen � nder man noter af blommer, jordbær, tranebær, 
vanilje, basilikum og hindbær. Smagen er elegant med en masse 
frugtsødme, især fra kirsebær. Den er perfekt at servere til grill, 
kalv, fjerkræ, ost samt pastaretter.

1 stk. 149,- 3 stk. 375,-

Denne vin er produceret af druerne Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Sangiovese og Syrah, der er dyrket i Montalcino i Toscana-områ-
det. De � re druesorter har lagret 6 måneder på egetræsfade hver 
for sig, derefter er vinen blandet og har lagret yderligere 6 må-
neder på egetræsfade for derefter at blive tappet på � aske, hvor 
vinen lagrer minimum 6 måneder inden frigivelsen. Det er en vin 
med � ot intens rubinrød farve samt en kompleks duft af kirsebær, 
blommer og lakrids med et strejf af sorte oliven og tobak. Det er en 
utrolig fyldig vin med kraftig, men samtidig blød og rund frugtsmag 
samt en lang og behagelig eftersmag.

1 stk. 199- 3 stk. 450,-

 
 

af de bedste i verden. Vinen er 
udelukkende lagret på ståltanke 
for at bibeholde sin friske og 
frugtagtige karakter. Den har 
en forbavsende flot karakter 
med en klar, gylden farve og en 
intens duft af fersken, figner og 
tropiske frugter. Frisk, men 
samtidig fyldig frugtsmag samt 
en tør og velafbalanceret 
eftersmag. 

1 stk. 149 - 3 stk. 425 
 

 

Denne lille geni streg er fra 
marker i selve hjertet af 
Bourgogne. Med det klassiske 
mix af stenfrugt, gule æbler og 
citron som Chardonnay er så 
kendt for. Den har et lille strejf 
af fad noter og en høj syre, dog 
er syre meget vel afbalanceret 
da den har gennemgået 
malolaktisk fermentation. 

1 stk. 85 - 3 stk. 200 Denne vin er produceret af 
Tempranillo-druer, der er 
organisk dyrket i Uclés, som 

 

ligger i Cuenca-provinsen i 
Castile-La Mancha-regionen i 
det centrale Spanien. 
Vinen har udelukkende været 
lagret på ståltanke. 
Det er en flot rosévin med lys 
jordbærrød farve og en intens 
og frisk frugtduft med noter af 
blomster. Dejlig koncentreret, 
men samtidig let og elegant 
frugtsmag med god og 
velafbalanceret syre samt en 
frisk og behagelig eftersmag. 

1 stk. 139 - 3 stk. 333 
 

 

Vinen er produceret af druerne 
Sangiovese, der er dyrket i 
Toscana samt en meget lille 
procentdel Vermentino, der er 
dyrket ude ved kysten. Denne 
vin har udelukkende været 
lagret på ståltanke for at 
bibeholde så megen frugt som 
muligt. Det er en moderne, 
frisk og yderst elegant rosévin. 
Denne letdrikkelige rosévin er 
meget forfriskende og har en 
flot lyserød farve, delikat duft 
af røde bær og citrus, frisk og 
skøn frugtsmag samt en lang 
og behagelig eftersmag. 

 
 

af de bedste i verden. Vinen er 
udelukkende lagret på ståltanke 
for at bibeholde sin friske og 
frugtagtige karakter. Den har 
en forbavsende flot karakter 
med en klar, gylden farve og en 
intens duft af fersken, figner og 
tropiske frugter. Frisk, men 
samtidig fyldig frugtsmag samt 
en tør og velafbalanceret 
eftersmag. 

1 stk. 149 - 3 stk. 425 
 

 

Denne lille geni streg er fra 
marker i selve hjertet af 
Bourgogne. Med det klassiske 
mix af stenfrugt, gule æbler og 
citron som Chardonnay er så 
kendt for. Den har et lille strejf 
af fad noter og en høj syre, dog 
er syre meget vel afbalanceret 
da den har gennemgået 
malolaktisk fermentation. 

1 stk. 85 - 3 stk. 200 Denne vin er produceret af 
Tempranillo-druer, der er 
organisk dyrket i Uclés, som 

1 stk. 169 - 3 stk. 450 

 

Spätburgunder er det tyske 
navn for Pinot Noir og er 
stærkt undervurderet. 
Vi er selv vilde med den kølige 
tyske pendant til Bourgogne, 
hvor man kommer langt for få 
penge. Presningen af druerne 
foregår yderst langsomt, for at 
få så meget smag og saft ud af 
hver enkel drue, men den 
beholder sin fine og lyse farve. 
Duften er charmerende og 
betagende med friske 
skovjordbær, kirsebær og ribs. 
Bløde, men tilstedeværende 
tanniner og en saftig frugtig 
afslutning. 

1 stk. 139 - 3 stk. 333 
 

 

En flot vin med intens 
rødviolet farve samt kompleks 
duft af røde frugter, krydderier, 
vanilje og den meget specielle 
og delikate røgede duft af 
argentinsk grill. Den 
enestående smag udmærker sig 
med sin fyldighed, delikate 
sødme og silkebløde tanniner 
efterfulgt af en fantastisk og 
lang eftersmag. 

1 stk. 149 - 3 stk. 375 
 

 

Smoking Loons Pinot Noir 
byder om til en masse smag af 
frugt og sommer. I næsen 
finder man noter af blommer, 
jordbær, tranebær, vanilje, 
basilikum og hindbær. Smagen 
er elegant med en masse 
frugtsødme, især fra kirsebær. 
Den er perfekt at servere til 
grill, kalv, fjerkræ, ost samt 
pastaretter. 

1 stk. 199 – 3 stk. 450 
 

 

Denne vin er produceret af 
druerne Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Sangiovese og Syrah, 
der er dyrket i Montalcino i 
Toscana-området. De fire 
druesorter har lagret 6 måneder 
på egetræsfade hver for sig, 
derefter er vinen blandet og har 
lagret yderligere 6 måneder på 
egetræsfade for derefter at 
blive tappet på flaske, hvor 
vinen lagrer minimum 6 
måneder inden frigivelsen. 
Det er en vin med flot intens 
rubinrød farve samt en 
kompleks duft af kirsebær, 
blommer og lakrids med et 
strejf af sorte oliven og tobak. 
Det er en utrolig fyldig vin 
med kraftig, men samtidig blød 
og rund frugtsmag samt en lang 
og behagelig eftersmag. 

VIN TILBUD
- gælder til og med lørdag den 17. april

Casa de Vinos 
Tilbuddet gælder til og med lørdag d. 17. april. 

 

 

1 stk. 99 - 3 stk. 250 

 
 

Denne hvidvin er produceret af 
100% Garganega-druer, der er 
dyrket på Sartoris egne 
vinmarker i Veneto-området i 
Italien. Druerne er 
håndplukkede og omhyggeligt 
udvalgt og har ligget 40 dage 
til tørre – samme metode som 
man anvender til Amarone-
vinene, derfor kaldes Marani 
”Den hvide Amarone”. 

1 stk. 139 - 3 stk. 333 
 

Denne vin er uden tvivl en af 
de bedste hvidvine fra 
Sydafrika – og måske endda en 

Casa de Vinos 
Tilbuddet gælder til og med lørdag d. 17. april. 

 

 

1 stk. 99 - 3 stk. 250 

 
 

Denne hvidvin er produceret af 
100% Garganega-druer, der er 
dyrket på Sartoris egne 
vinmarker i Veneto-området i 
Italien. Druerne er 
håndplukkede og omhyggeligt 
udvalgt og har ligget 40 dage 
til tørre – samme metode som 
man anvender til Amarone-
vinene, derfor kaldes Marani 
”Den hvide Amarone”. 

1 stk. 139 - 3 stk. 333 
 

Denne vin er uden tvivl en af 
de bedste hvidvine fra 
Sydafrika – og måske endda en 

Casa de Vinos 
Tilbuddet gælder til og med lørdag d. 17. april. 

 

 

1 stk. 99 - 3 stk. 250 

 
 

Denne hvidvin er produceret af 
100% Garganega-druer, der er 
dyrket på Sartoris egne 
vinmarker i Veneto-området i 
Italien. Druerne er 
håndplukkede og omhyggeligt 
udvalgt og har ligget 40 dage 
til tørre – samme metode som 
man anvender til Amarone-
vinene, derfor kaldes Marani 
”Den hvide Amarone”. 

1 stk. 139 - 3 stk. 333 
 

Denne vin er uden tvivl en af 
de bedste hvidvine fra 
Sydafrika – og måske endda en 

Stationsvej 5c, 9280 Storvorde
www.casadevinos.dk - Tlf. 9399 3362

1 stk. 149 - 3 stk. 375 
 

 

Smoking Loons Pinot Noir 
byder om til en masse smag af 
frugt og sommer. I næsen 
finder man noter af blommer, 
jordbær, tranebær, vanilje, 
basilikum og hindbær. Smagen 
er elegant med en masse 
frugtsødme, især fra kirsebær. 
Den er perfekt at servere til 
grill, kalv, fjerkræ, ost samt 
pastaretter. 

1 stk. 199 – 3 stk. 450 
 

 

Denne vin er produceret af 
druerne Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Sangiovese og Syrah, 
der er dyrket i Montalcino i 
Toscana-området. De fire 
druesorter har lagret 6 måneder 
på egetræsfade hver for sig, 
derefter er vinen blandet og har 
lagret yderligere 6 måneder på 
egetræsfade for derefter at 
blive tappet på flaske, hvor 
vinen lagrer minimum 6 
måneder inden frigivelsen. 
Det er en vin med flot intens 
rubinrød farve samt en 
kompleks duft af kirsebær, 
blommer og lakrids med et 
strejf af sorte oliven og tobak. 
Det er en utrolig fyldig vin 
med kraftig, men samtidig blød 
og rund frugtsmag samt en lang 
og behagelig eftersmag. 





MØBELPOLSTRER
Ombetrækning af Svanen, Ægget, Pernillastolen, 

7’er stolen og andre arkitekttegnede møbler.

Uggerhalnevej 17 • 9310 Vodskov • 98 28 60 28

JT møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler www.jt-mobler.dk

Ring og få et 
uforbindende 
tilbud

VED DØDSFALD
Stort udvalg i kister, urner & ligtøj
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Bisættelse
· Kiste (hvid) dansk produceret
· Polstring af kiste
· Tøj/sengelinned
· Ilægning i kiste i hjemmet
· Kistepynt, årstidens blomster
· 1 rustvognskørsel (max. 15 km + km-takst)
· Intet aften- og weekendtillæg
· Honorar, samtale i hjemmet

DØGNVAGT

Et sidste farvel 
- kan gøres på mange måder.
Vi har valgt de fl otteste blomster fra
vores samarbejdspartner 

Fast pris fra

7.850,-

AALBORG BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14

Kære Alle
Hos Aalborg Bedemand holder vi vores omkostninger nede.
F.eks. har vi valgt ikke at have store dyre salgskontorer.
Det kommer I pårørende til gode.
Så har familien brug for en erfaren og respekteret bedemand 
med over 22 års erfaring i branchen.
Så kontakt os gerne for en personlig samtale evt. i hjemmet.

Med venlig hilsen Jytte og Per Elsvold

VED DØDSFALD
Stort udvalg i kister, urner & ligtøj
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Bisættelse
· Kiste (hvid) dansk produceret
· Polstring af kiste
· Tøj/sengelinned
· Ilægning i kiste i hjemmet
· Kistepynt, årstidens blomster
· 1 rustvognskørsel (max. 15 km + km-takst)
· Intet aften- og weekendtillæg
· Honorar, samtale i hjemmet

DØGNVAGT

Et sidste farvel 
- kan gøres på mange måder.
Vi har valgt de fl otteste blomster fra
vores samarbejdspartner 

Fast pris fra

7.850,-
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DØGNVAGTBlomster til et hvert Humør

Levering i byen 25,-
Ved køb over 250 kr. er det GRATIS

Levering opland 50,- 
Resten af Danmark 70,-

ÅBNINGSTIDER:
Skærtorsdag    9-13
Langfredag       9-13
Påskelørdag     9-13
Påskedag           Lukket
2. Påskedag      Lukket

Brorsonsvej 3 - 9320 Hjallerup

61 70 47 42
- mød os på facebook

Vi har et STORT udvalg af værtindegaver til påskefrokosten.

Skal du have sendt en påskehilsen til en du holder af, 
klarer vi også det med det smil.

Bestil gerne buketter i forvejen, så vi mindsker ventetiden 



WWW.HOTWOK.DK

Svenstrup Skolevej 1 B
9230 Svenstrup

www.cykelmanden-bulow.dk

Dæk og slange skift
 Salg af cykler og el-cykler

 
Vi tilbyder afhentning / levering 

af cykler for et mindre beløb
 

Ring til Dennis allerede i dag på 
50 44 07 83 og få et GODT tilbud

CYKELVÆRKSTED
Jeg servicerer og reparerer alle slags cykler

ALT til hund og kat

Kom og få en oplevelse 
i vores 798 kvm. store butik

Vestergade 30 - 9460 Brovst - www.jekashundogkat.dk

31 15 54 23
Følg os på facebook og instagram

JEKAS
hund og kat

Åbent 
ALLE 

ugens 
dage fra 
9-21



GOD RÅDGIVNING 
GØR EN FORSKEL
BDO i Aalborg
Visionsvej 51, 9000 Aalborg
aalborg@bdo.dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB

 VERDENS BEDSTE 
TRÆPILLER?

KK-IMPORT
Tlf. 98 46 86 46 - Mobil 51 37 25 66

www.kk-import.com - info@kk-import.com
Hybholtvej 9 - 9300 Sæby 

Barlinek træpiller 
6 og 8 mm.
 
15 kg. sække.

Palle 990 kg.

ÅBENT:
Mandag til fredag:

10.00 - 17.00

Lørdag og søndag:
10.00 - 15.00

LIGE NU 

STORT 
UDVALG 
AF LP’ER

700m2 Reolmarked · Genbrug · Retro

Midtergade · 9370 Hals

Læs mere om leje af reol på 
www.kraemmerhusethals.dk 

Altid et besøg værd
Stort udvalg af gavekurve

KRÆMMERHUSET HALS

Tlf. 42 48 14 75



Hadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 AalborgHadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 Aalborg

Undgå ventetid - ring og bestil
98 13 09 25

Åben alle dage 11.00 - 21.00
Parkering lige ved døren

pølser og hotdogs
Rød / ristet pølse       21,-
Frankfurter   31,-
Medister   31,-
Kryddersvend   31,- 
Pølse i svøb   28,-
Frankfurter i svøb   38,-
Pølsebrød     7,-
Rød / Ristet hotdog   28,-
Hotdog i svøb lille / stor    34,- / 44,-
Fransk hotdog rød / ristet   30,-
Fransk hotdog med frankfurter   40,-
Kradser   12,-

Pita / Mix
Pita kebab              49,- 
Pita kylling             49,-
Kebabmix lille / stor    51,- / 61,-
Kyllingemix lille / stor    51,- / 61,-
Pølsemix lille / stor    51,- / 61,-
Salat på mix   15,-
Ekstra kylling/kebab/pølser   20,-

Grill menuer
Husets hakkebøf med pommes frites, 
salat og bearnaisesauce   82,-
Fiskefi let 2 stk. m. pommes frites   71,-
Chicken nuggets 6 stk.
m. pommes frites   71,-
½ grill kylling m. agurkesalat   52,-
½ grill kylling m. pommes frites, 
salat og agurkesalat   82,-

Børnemenuer
Vælg mellem:
• Hamburger 
• Fiskefi let
- med pommes frites og 
0,25 l. sodavand (excl. pant) 59,-

Burgere
 Junior Alm.  Husets  Monster
Maxi 40,-  49,-   59,-   69,-
Cheese el. Bacon  45,-  54,-  64,-   74,-
Bacon cheese  50,- 59,-   69,-   79,-
Jumbo (2 x bøf)  56,- 65,-  75,-   85,-
Mexican (stærk)  47,- 56,- 66,- 76,-

Børne- / Hamburger   29,-
Kyllinge burger: 
Enkelt eller dobbelt                  49,- / 65,-
Ribbensburger:
Lille eller stor      41,- / 52,-

Bøfsandwich med sovs:
Husets eller Monster     57,- / 71,-
Spejlæg på burgere   15,-
Ekstra ost / bacon     7,-
Alle burgere som alm. menu med lille pommes frites 
og 0,50 l. sodavand + 46,- (excl. pant)
Alle burgere som stor menu med stor pommes frites 
og 1,5 l. sodavand + 66,- (excl. pant)

Pommes Frites lille 32,-
Pommes Frites stor 44,-

Snackkurv 6 stk. 43,-
Snackkurv 10 stk. 68,-

nyhed
Lækker frisksmurt sandwich          49,-
Med groft brød, kylling, bacon, salat, 
hjemmelavede syltede rødløg og chili- 
eller hvidløgsmayonnaise

luksus burgere 
New York Street                72,-
Texas bbq                  72,-
Den danske                 72,-
Hot, hot, hot                 72,-
Chili burger                 72,-
Farm burger                 72,-
Southern fried chicken burger  72,-
Som alm. menu med lille 
pommes frites og 0,5 l. sodavand  
 + 46,- (excl. pant)

Som stor menu med stor 
pommes frites og 1,5 l. sodavand  
 + 66,- (excl. pant)

luksus stjerneskud 
• Groft brød
• Salat
• 2 rødspættefi leter
• Laks
• Læsø rejer
• Friske asparges
• Hjemmelavet dressing
• Æg, kaviar, dild og citron
• Hjemmelavet dressing• Hjemmelavet dressing• Hjemmelavet dressing• Hjemmelavet dressing• Hjemmelavet dressing

kun KR.

99



Alt 
vognmands-

kørsel udføres

Kranarbejde 
og container 

udlejning

info@rtservice.dk
Tlf. 2091 4840 aalborg

Mandag – torsdag 
45 min.  KUN 79,00
90 min.  Kun 135,00

Fredag, lørdag & søndag
45 min.  99,00
90 min.  180,00

Fredag, lørdag & søndag
45 min.  99,00
90 min.  180,00

Åbningstider 6-24
Hjørringvej 185

9400 Nørresundby
www.hundevask.dk 

 Selvbetjenings-hundevask

Hundevask.dkHundevask.dk



 

ALT i glasarbejde
Ring og få et uforpligtende tilbud

 

Din isolatør 
med bred erfaring

 

Få isoleret NU
- det betaler sig

 

Din isolatør 
med bred erfaring

 

Kontakt os for et uforpligtende isoleringstilbud

 

Din isolatør 
med bred erfaring

 

Få isoleret, inden vinteren 
sætter ind - det betaler sig.

Kontakt os for et 
uforpligtende isoleringstilbud.

Tlf. 20 40 30 48Flemming Vittrup - tlf. 20 40 30 48
www.� emmingvittrup.dk

S E L S K A B S A R R A N G E M E N T E RS E L S K A B S A R R A N G E M E N T E R

Dit livs fest

Slotsgade 78 • 9330 Dronninglund
Tlf. 98 84 15 33 • www.dronninglundhotel.dk

OVERNATNING i dobbeltværelse
Gæster pr. person

325,-
Værtspar

Frit 
værelse

Ring efter vores 
selskabsbrochure 
og sammensæt lige 
præcis den menu, 
som I ønsker at 
servere for jeres 
gæster.

Nyd maden i voreW 
hyggelige omgivel-
ser eller få den bragt 
lige til døren.

Fast pris fra kr. 

395,-

Dit livs fest
SPAR
10%

PÅ FESTER 
RESTEN AF ÅRET

STEGTE ÅL
Mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag og lørdag
fra kl. 17.00

Lille portion
Kun kr. 135,-
Stor portion
Kun kr. 198,-

Jern og metaller købes
Skrotning af biler
ALTID 
HØJESTE 
DAGSPRIS

I dag er gammelt jern en vigtig råvare. Vi indsamler hver dag fl ere tons 
skrot fra både industri, landbrug og private kunder, som så sorteres 

og klargøres til videre forarbejdning i forskellige kvaliteter

ISO
14001

Nibe Produktforretning
 - den miljøsikre løsning

v/Erik Dahl • Aalborgvej 55 • 9240 Nibe

98 35 18 54 • www.skrotten.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag 8-16 
Lørdag efter aftale

Hurtig og professionel nedskæring og nedrivning foretages. 

SMÅT ELLER STORT - SÅ FÅR VI DET GJORT!

Vi køber også øl 
og sodavandsdåser



Alt udstyr til heste og ryttere
samt stald og fold

Allerupvej 56, 9330 Dronninglund
blot 2 min fra afkørsel 15, JYSKE ÅS
www.nordjyskislaenderudstyr.dk

Åbent dagligt fra 9.30 – 17.30
 lørdag 9.30 – 14.00

Se mere på 
www.nordjyskislaenderudstyr.dk

eller ring på 20 92 15 66

Vi er ALTID 
klar til en 

GOD handel…

Vi har sadler til store som små heste 
og kommer gerne ud med sadelbussen.



SPRIT NY VASKEHAL
       Vi glæder os til at se dig og din bil..

Shell Hjallerup - Søndergade 3 - 9320 Hjallerup

98 79 10 18
20 33 30 18

Revlingbakken 33A, Aalborg
Man.-tor.  16.00 - 21.30
Fre.  15.00 - 21.30
Lør.-søn.  15.00 - 21.30

98 79 10 18
20 33 30 18

Revlingbakken 33A, Aalborg
Man.-tor.  16.00 - 21.30
Fre.  15.00 - 21.30
Lør.-søn.  15.00 - 21.30

BYENS BEDSTE PIZZAER
- Vi bruger altid de bedste råvarer – prøv selv!

58397

Skal du have nye

FLYERS eller BROCHURER
eller skal du have lavet

DIN EGEN AVIS

VI GÅR I DEN 
KREATIVE RETNING

- så ring til Bjørn på 40 19 30 40 - det betaler sig

bcreklame.dk

Effektiv markedsføring hver dag - året rundt !



Sandmosevej 525
9460 Brovst 

Tlf. 98 23 52 82 
22 83 95 06 

info@tranumklitcamping.dk

PÅSKE-
TILBUD

fra 26/3-5/4  

10 OVERNATNINGER 
KUN 995,-

inkl. 2 personer 
+ strøm.

 

MELLEM 
SKOV, KLIT 

OG HAV
Tranum Klit Camping... 

et naturligt valg. 

FORÅRS-
PLADS

26. marts til 26. juni 2021

KUN 3.800,-
Prisen er inkl. 2 voksne samt egne 

børn og børnebørn under 18 år.
Det er GRATIS at bruge varmt 
vand, medbringe hund samt

brug af Wi-Fi.

Bland 
Selv Slik

100 g�am KUN

895
Over 100 slags

Belgisk chokolade

Bland Selv
100 g�am KUN1295

Belgisk håndlavet 

Chokolade
500 g�am KUN

189,-

Belgisk håndlavet 

Chokolade
250 g�am KUN99,-

Gave- & 
Påskekur�e

fr a KUN150,-

Åbningstider
Torsdag  15.00 - 20.00
Fredag  13.00 - 20.00
Lørdag  13.00 - 17.30
Søndag  14.00 - 17.30

Åbningstider i påsken
Alle dage 13.00 - 19.00

Derudover - ring for aftale
Telefon 40 17 10 17Vi modtager

Slikhytten
- slik der smager

Dorfvej 100 - 9330 Dronninglund
         Følg os på facebook

40 17 10 17



Nibevej 24 - 9200 Aalborg SV 
Åbningstider – Se mere på hjulemanden.dk - hvor du også kan booke en tid

KUN 150 mtr.

 fra Bilka

Mød os på Kig ind eller ring til Jan på 405 505 12

  

SOMMERDÆK 
FRA KUN .................................................................................................. 299,-

DÆKCENTER & AUTOVÆRKSTED



Nibevej 24 - 9200 Aalborg SV 
Åbningstider – Se mere på hjulemanden.dk - hvor du også kan booke en tid

KUN 150 mtr.

 fra Bilka

Mød os på Kig ind eller ring til Jan på 405 505 12

  

SOMMERDÆK 
FRA KUN .................................................................................................. 299,-

DÆKCENTER & AUTOVÆRKSTED

www.clpartyser vice.dk

Pr. pers.  179,- 
incl. udskæring og emballageafgift

 
Vi har før leveret 1715 kuverter. 

SPECIALITET’s
- vi brænder for sagen...

Christian Schmidt
Elmevej 47, 9700 Brønderslev

28 26 55 26
Storegade 6, 6240 Løgumkloster

30 545 545
www.clpartyservice.dk
chr.schmidt@mail.dk

Kørsel i Brønderslev - 75 kr.  
Udenfor Brønderslev + 6 kr. pr. kørt km.

Danmarks nok bedste pattegris i hygiejnisk og rustfri grill
- en smagsoplevelse i særklasse...
Vi forsteger grisen hjemmefra og griller færdig hos jer. Grillen er opsat og igang før gæsterne kommer.
Pattegrisen holdes varm under hele middagen.

2 slags kartofl er – vælg mellem:
Krydderkartofl er - Flødekartofl er - Smørstegte pariserkartofl er - Kold kartoff elsalat 
Pestomarinerede kartofl er eller krydrede råstegte kartofl er med skind. 

Spændende salatbord der varierer efter årstiden
Der serveres med 3 slags dressing, hjemmebagt specialbrød og kuvertsmør.

Min. 35 personer - ved mindre selskaber - ring og hør nærmere- vi brænder for sagen...for sagen...

Helstegt pattegris 

uden tilbehør

Pr. pers. incl. udskæring. 125,-
Med 2 slags kartofl er

Pr. pers. 149,- 
 

MALING AF TAGE OG FACADER 
Dybvadvej 164 • 9740 Jerslev

Tlf. 98 86 90 13 • Mobil 40 41 70 90
 Bestil i god tid - tlf. 51 32 44 57

www.tagmaler-haraldpedersen.dk

30 ÅRSERFARING

MALING AF TAGE OG FACADER

Maling af eternittage, 
bliktage, facader m.m.

Rengøring udføres 
med miljøgodkendt anlæg

10 års garanti på eternittag
5 års garanti på bliktag
29 års erfaring

Medlem af:Forsikrings-
garanti

34 ÅRS  ERFARING

Tværhøjvej 10 • 9352 Dybvad 
Tlf. 51 32 44 57 • 40 41 70 90

ALGE-
BEHANDLING 
AF TAG OG FLISER

op til 300 kvm

KR. 1000.- 
+ moms

--
Bestil i god tid

10 års garanti på eternittage
5 års garanti på bliktage

TAGMALING
Maling af eternittage, 
bliktage, facader m.m.

Rengøring udføres 
med miljøgodkendt anlæg

10 års garanti på eternittag
5 års garanti på bliktag
29 års erfaring

Rengøring og maling af 
alle tage samt bliktage

10 års garanti på bølgeplader
5 års garanti på bliktage

TAGMALING
Rengøring og maling af  
alle tage samt bliktage

10 års garanti på bølgeplader 
5 års garanti på bliktage

42 års erfaring

MALING AF TAGE OG FACADER 

Dybvadvej 164 • 9740 Jerslev

Tlf. 98 86 90 13 • Mobil 40 41 70 90

 Bestil i god tid - tlf. 51 32 44 57
www.tagmaler-haraldpedersen.dk

30 ÅRS
ERFARING

MALING AF TAGE OG FACADER

Maling af eternittage, 

bliktage, facader m.m.

Rengøring udføres 
med miljøgodkendt anlæg

10 års garanti på eternittag

5 års garanti på bliktag

29 års erfaring

Medlem af:Forsikrings-
garanti

34 ÅRS  ERFARING

Tværhøjvej 10 • 9352 Dybvad 

Tlf. 51 32 44 57 • 40 41 70 90

Bestil i god tid

42 års erfaring
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Kom ind med din BIL og få et GODT tilbud... 

 

 

Rebslagervej 1 - 9000 Aalborg - kj@kjautoteknik.dk - kjautoteknik.dk

Telefon  98 17 05 96
Mobil  60 18 05 96

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag

8.00-16.00

DIN GARANTI
Fast lav timepris
1 time er 1 time 
Et ord er et ord

Vi puster varme ind på DIN KONTO!

Vendsyssel Loft- & Hulmursisolering ApS
Ærøgade 40 • 9740 Jerslev J • 28 26 19 76 • E-mail: vlhi@vlhi.dk

Vi puster varme ind på din konto!

Vendsyssel Loft- &
Hulmursisolering ApS
Ærøgade 40 • 9740 Jerslev J
Tlf. 98 98 10 03 • Mobil 28 26 19 76
E-mail: vlhi@vlhi.dk

“Et varmt hus er også et tørt hus, så 
isolering kan også give et bedre indeklima.”
Er dit hus fra før 1990’erne, er der stor sandsynlighed for, at 
dit hus’ isolering er utilstrækkelig eller helt mangler. 

Der er også en stor sandsynlighed for, at den eksisterende 
isolering er sunket sammen eller ødelagt, så den virker 
mindre e� ektivt. 

Med en lavpris isolering kan du nemt forbedre husets isolering.
Besøg os på www.vlhi.dk og prøv vores prisberegner!

Vi tilbyder

• Hulmursisolering
• Loftisolering
• Krybekælder
• Etageadskillelse
• Isolering af 
   ventilation
• Rørisolering
• Facade isolering
• Thermo fotografering

Vi tilbyder
• Hulmursisolering
• Loftisolering
• Krybekælder
• Etageadskillelse
• Isolering af ventilation
• Rørisolering
• Facade isolering
• Thermo fotografering

Vi puster varme ind på din konto!

Vendsyssel Loft- &
Hulmursisolering ApS
Ærøgade 40 • 9740 Jerslev J
Tlf. 98 98 10 03 • Mobil 28 26 19 76
E-mail: vlhi@vlhi.dk

“Et varmt hus er også et tørt hus, så 
isolering kan også give et bedre indeklima.”
Er dit hus fra før 1990’erne, er der stor sandsynlighed for, at 
dit hus’ isolering er utilstrækkelig eller helt mangler. 

Der er også en stor sandsynlighed for, at den eksisterende 
isolering er sunket sammen eller ødelagt, så den virker 
mindre e� ektivt. 

Med en lavpris isolering kan du nemt forbedre husets isolering.
Besøg os på www.vlhi.dk og prøv vores prisberegner!

Vi tilbyder

• Hulmursisolering
• Loftisolering
• Krybekælder
• Etageadskillelse
• Isolering af 
   ventilation
• Rørisolering
• Facade isolering
• Thermo fotografering

Vi puster varme ind på din konto!

Vendsyssel Loft- &
Hulmursisolering ApS
Ærøgade 40 • 9740 Jerslev J
Tlf. 98 98 10 03 • Mobil 28 26 19 76
E-mail: vlhi@vlhi.dk

“Et varmt hus er også et tørt hus, så 
isolering kan også give et bedre indeklima.”
Er dit hus fra før 1990’erne, er der stor sandsynlighed for, at 
dit hus’ isolering er utilstrækkelig eller helt mangler. 

Der er også en stor sandsynlighed for, at den eksisterende 
isolering er sunket sammen eller ødelagt, så den virker 
mindre e� ektivt. 

Med en lavpris isolering kan du nemt forbedre husets isolering.
Besøg os på www.vlhi.dk og prøv vores prisberegner!

Vi tilbyder

• Hulmursisolering
• Loftisolering
• Krybekælder
• Etageadskillelse
• Isolering af 
   ventilation
• Rørisolering
• Facade isolering
• Thermo fotografering

”Er dit hus fra før 1990’erne, er der stor sandsynlighed for, at dit 
hus’ isolering er utilstrækkelig eller helt mangler. Der er også en stor 

sandsynlighed for, at den eksisterende isolering er sunket sammen 
eller ødelagt, så den virker mindre effektivt. 

Med en lavpris isolering kan du nemt forbedre husets isolering. 
Besøg os på www.vlhi.dk og prøv vores prisberegner

Et varmt hus er også et tørt 
hus, så isolering kan også 
give et bedre indeklima!



Torvet 1A - Nørresundby - 98 22 34 46
Klik ind på www.butik-rigtigemaend.dk eller mød os på Facebook

RIGTIGE MÆND
SMART TØJ MED FORMAT

1 XL - 10 XL

Kom ind og se det 

STORE 
UDVALG 



SPAR op til 
 40%

på din lovpligtige skorstensfejning

Der er frit valg af skorstensfejer i hele Danmark. 

Du bestemmer selv, hvem du vil benytte som din skorstensfejer

DIN PRIS
for skorstensfejning, hvis du benytter mig 

275,-
Hos mig er fl g. GRATIS

Tilmelding. Påtegning af prøvningsattest. 

Godkendelse af nyinstallationer. 

Råd og vejledning i forhold til skorstene og ildsteder.

Din pris er udregnet efter, at der er 1 skorsten på ejendommen. 

Har du mere end 1 skorsten er prisen på de 

efterfølgende skorstene 150 kr. pr. stk.

Alle priser her oplyst, er incl. moms. 

Ingen skjulte gebyrer!

incl. moms

Ring idag på
20 52 89 99

Find os på facebook:
Skorstensfejermester Idon Brødbæk

Voergårdsvej 24
9330 Dronninglund

www.skorstenen.com Idon Brødbæk

Vi 
monterer også 
brændeovne

Der tages forbehold for prisændringer

bjørnchristensen.dk
KONKRET 

SALGSTRÆNING
Telefon 51 54 94 80

kontakt@bjornchristensen.dk
www.bjørnchristensen.dk

Ønsker du også at 
FORØGE DIN OMSÆTNING 
OG DIN INDTJENING
så ring eller skriv til Bjørn 
- det betaler sig

Salg er verdens 
sjoveste job!

✔ Salg & service
✔ Professionel
✔ Hurtig og
    effektiv
✔ Godt 
    humør

Poul Erik Gudiksen
P.E.Hvidevarer@gmail.com

HVIDEVARE
SERVICE



Nordic Cleaning ApS
Erhverv & Industrirengøring

Hos Nordic Cleaning går vi op i detaljerne. Det er vilkårene, når man snakker 
rengøring. Et rent hjem, kontor, butik sågar stalde og maskiner hjælper vi 
med at rengøre. Uanset om du vælger, at få hjælp til rengøringen af vores 
dygtige personale, eller du vil gøre det selv, så kan vi guide og give dig gode 
råd.

I butikken på Karetmagervej i Dronninglund, fører vi produkter af høj kva-
litet. På vores hylder har vi både rengøringsmidler til speci� kke opgaver, og 
til daglig rengøring. Du behøver ikke være bekymret for, hvordan du skal 
blande midlerne op i vand, vi har allerede skrevet det på bagsiden, hvor du 
også kan se, hvad midlet indeholder.

Vi klarer ALLE former 
for rengøringsopgaver
Nordic Cleaning er en nordjysk virksomhed, hvor vi sætter vores 
kunder højest og sikre dig et resultat af bedste kvalitet.   

Vi er en virksomhed som har hjertet på rette sted, elsker at gøre 
rent og vi vil “gå langt“for at imødekomme dine ønsker.

Vi har mange års erfaring inden forrengøring
til både private og erhvervsvirksomheder

Vi tilbyder også skadeservice.

Tlf. 98 86 10 20
www.nordiccleaning.dk - Karetmagervej 2 - 9330 Dronninglund

VI HOLDER HVAD VI LOVER

STALDVASK
Ring og bestil. Vi klarer alle former for 
rengøring, også i store haller og lignende 
steder med højt til loftet.

Skal du bruge 
over� adedesinfektion, 
håndsprit eller nyt 
grej til rengøring, 
klarer vi også den. 

Vil du selv prø-
ve kræfter med 
� otte ruder, kan 
vi også tilbyde 
vinduespudsersæt, 
der ikke efterlader 
striber. 

Vi har faktisk alt du 
behøver for at få et � ot 
rent hjem.

 

På gensy� i butikken på Karet�ager�ej

Kvalitetsrengøring med tilfredshedsgaranti

Find os på facebook 

eller læs mere om os på 

www.nordiccleaning.dk

Nordic Cleaning står klar til at hjælpe, 

skulle du have brug for visiteret hjælp til 

de praktiske opgaver. Vi elsker at gøre rent 

og har hjertet med, når vi er ude hos dig. 

Dette sikre dig at resultatet altid er af 

den højeste kvalitet, og at vores service 

og menneskelighed for dig, som kunde 

er i top.

Ønsker du, at vide mere om hvordan vi 

kan hjælpe dig med ”Praktisk hjælp”, 

så kontakt os i dag på tlf. 98 86 10 20.

Nordic Cleaning er et nordjysk � rma 

med benene på jorden. Og selvom der er 

mange planer, ændre dette ikke på at vi 

altid vil være til stede i Dronninglund, hvor 

det hele startede.

Vi besidder mange års erfaring indenfor 

privatrengøring og har i tidens løb taget 

hånd om både større såvel som mindre 

arbejdsopgaver hos private. Derfor er vi 

sikre i vores sag, når vi siger, at vi kan 

hjælpe dig.

Nordic Cleaning ApS

Privat og erhvervsrengøring

NORDIC
CLEANING

KLARER DEN 

PRAKTISKE 

RENGØRING

Vi er et team 

af dygtige med

arbejdere, med  

REN straffeattest 

og altid klar på nye 

udfordringer.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak,  

omkring dine behov indenfor rengøring.

Vi skaber tryghed 

i dit hjem/kontor –  

som ud gangspunkt  

altid den samme med

arbejder der kommer. 

( ved sygdom og ferie 

vil der være en afløser  

tilknyttet )

Vi har  

stor kompetence  

og erfaring indenfor 

rengøring – både til  

private og erhvervs 

kunder. Vi klare alle  

udfordringer stor som 

lille også både i grund

plan og højde.

1
2

3

Vi gør rent både privat og erhverv - lige fra kontor til p
roduktionshaller

Nordic Cleaning står klar til at hjælpe, 

skulle du have brug for visiteret hjælp til 

de praktiske opgaver. Vi elsker at gøre rent 

og har hjertet med, når vi er ude hos dig. 

Dette sikre dig at resultatet altid er af 

den højeste kvalitet, og at vores service 

og menneskelighed for dig, som kunde 

er i top.

Ønsker du, at vide mere om hvordan vi 

kan hjælpe dig med ”Praktisk hjælp”, 

så kontakt os i dag på tlf. 98 86 10 20.

Nordic Cleaning er et nordjysk � rma 

med benene på jorden. Og selvom der er 

mange planer, ændre dette ikke på at vi 

altid vil være til stede i Dronninglund, hvor 

det hele startede.

Vi besidder mange års erfaring indenfor 

privatrengøring og har i tidens løb taget 

hånd om både større såvel som mindre 

arbejdsopgaver hos private. Derfor er vi 

sikre i vores sag, når vi siger, at vi kan 

hjælpe dig.

Nordic Cleaning ApS

Privat og erhvervsrengøring

NORDIC
CLEANING

KLARER DEN 

PRAKTISKE 

RENGØRING

Nørregade 16, 9700 Brønderslev

VI ER ORGANISERET UNDER 3F OG HK

VI ER 
ORGANISERET 

UNDER 3F 
OG HK



På s ke n  f e j r e s  i  h ave n
B e s ø g  o s  i  d a g  f o r  g o d e  rå d  o m  h ave n

k l i k  d i g  t i l  e t  s t o r t  u d v a l g  a f  p l a n t e r  o g  h ave t i l b e h ø r
V i  l eve r e r  t i l  d ø r e n

www.shop.gugplanteskole.dk

Jordbær  

8 sorter, bakke med 6 stk. 
Pris før 105,- pr. bakke.

NU 84,-

Rabarber
Se vores store udvalg af rabarber

Priser fra  

135,-

Sargentsæble 

50-80 cm, barrods, pris pr. stk. 25,-
Pris pr. stk. ved køb af 100 stk. 

15,- 

Børnepakke
Kartoffelspand, læggekartofler, 

spade, rive, kost, jord, skolehæfte

375,-375,-

Se vores store udvalg af rabarber
Priser fra 

135,-

B e s ø g  o s  i  d a g  f o r  g o d e  rå d  o m  h ave n
k l i k  d i g  t i l  e t  s t o r t  u d v a l g  a f  p l a n t e r  o g  h ave t i l b e h ø r

www.shop.gugplanteskole.dk

B e s ø g  o s  i  d a g  f o r  g o d e  rå d  o m  h ave nB e s ø g  o s  i  d a g  f o r  g o d e  rå d  o m  h ave nB e s ø g  o s  i  d a g  f o r  g o d e  rå d  o m  h ave nB e s ø g  o s  i  d a g  f o r  g o d e  rå d  o m  h ave n

50-80 cm, barrods, pris pr. stk. 25,-
Pris pr. stk. ved køb af 100 stk. 

15,- 

B e s ø g  o s  i  d a g  f o r  g o d e  rå d  o m  h ave n
k l i k  d i g  t i l  e t  s t o r t  u d v a l g  a f  p l a n t e r  o g  h ave t i l b e h ø r

www.shop.gugplanteskole.dk

B e s ø g  o s  i  d a g  f o r  g o d e  rå d  o m  h ave nB e s ø g  o s  i  d a g  f o r  g o d e  rå d  o m  h ave nB e s ø g  o s  i  d a g  f o r  g o d e  rå d  o m  h ave nB e s ø g  o s  i  d a g  f o r  g o d e  rå d  o m  h ave n

Krydderurter  

Stort udvalg
Krydderurter 
Stort udvalg

Bivenlig hæk

Tilbud gælder til og med d. 5. april.



MOU 
GOKART

Fart, sjov og spænding for alle - Kom og prøv!
Grand Prix - Familiefest - Polterabend - Børnefødselsdag

Le Mans - Minutkørsel - Firmaturnering
STOR GRILLMENU (min. 10 pers.) pr. person 27 € 189 kr. 

Minut priser:
15 minutter..... 28 €   200 kr. 
30 minutter..... 48 €   350 kr.
60 minutter..... 84 €  600 kr.

Formel 1:
30 minutter..... 55 €   375 kr.

 15 min. opvarmning/tidstagning.
Herefter den store fi nale!

40 minutter..... 65 €   475 kr.
   15 min. opvarmning/tidstagning.
10 min. præfi nale, rest tid fi nale!

60 minutter..... 85 €   625 kr.
Til dem der ikke kan få nok race

 15 min. opvarmning/tidstagning.
Herefter 3 løb

Grand Prix:
1 time (max. 10 pers.) ....... 484 €  3.500 kr.
1 1/2 time (max. 15 pers.) .. 726 €  5.250 kr.
2 timer (max. 20 pers.) ...... 968 €  7.000 kr.
2 1/2 time (max. 25 pers.) . 1210 €  8.750 kr.
3 timer (max. 30 pers.) ................

Ekstra kart 580 kr. pr. time
Medaljer/pokaler/champagne fra 21€ 150 kr.

Le Mans:
105 € 750 kr. pr. kart pr. time
Min. 2 timer, 6 karts - max. 14 karts

For booking:
Gokart Jylland, Mou 

Hedevej 6, 9280 Storvorde
+45 21 25 28 49

mail@gokartjylland.dk
www.gokartjylland.dk

Se fotos fra dagen på 
Gokart Jylland Mou
- måske kan du fi nde dig selv?

Åbent alle dage kl. 9-21

 10.500 kr.1452 € 



Alt glas leveres som 
super lavenergi med ”varm kant”

Niki & Brian Sofussen
Lindholmsvej 132 A
9400 Nørresundby

20 63 82 22

Mere 
end 40 års 

erfaring taler 
for sig selv...

TILBUDDET 
gælder følgende:

Ny terrasse
Ny carport

Nyt redskabsskur 
Udskiftning af tagrender

Udskiftning til energi glas 
Vinduer og døre 

Tømrer, snedker og murerarbejde
Stormskader og Forsikringsskader

HUSK 
Håndværkerfradraget

MÆRKET!

Spar 20%Spar 
HUSK Håndværkerfradraget

PÅ ARBEJDSLØNNEN
ved bestilling inden den 1. maj 2021


