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Leder forår 2021 

Vi er netop kommet ind i et nyt år og der er lys forude. Info bladet er nu udkommet siden 1987, idet vi i 
sommernummeret 2020 udkom for 75. gang, og det lykkedes Skødshovedgård Grundejerforening at 
afholde generalforsamling i sensommeren. Bestyrelsen blev udskiftet på formands og sekretærposten. 
Netop den nye formand Preben Thomsen har vi fornøjelsen at bringe et interview med. 

Det blå flag som har vejret over strandene i Syddjurs Kommune og hos os ved Skødshoved Strand, er 
desværre ikke at se mere i hele kommunen. Det  skyldes nogle interne problemer i Syddjurs Kommune, idet 
kommunen ikke vil betale og opstille containere til sortering af affald ved strandene. Det betyder at, 
Friluftsrådet som i Danmark uddeler blå flag ikke vil tildele strandene i Syddjurs nogle blå flag pga. de 
manglende muligheder for affaldssortering. I stedet hejses nogle grønne flag, der betyder rent badevand. 
Dette symbol er ikke kendt, og det betyder meget for turister, køb, salg og udlejning af sommerhuse, at der 
et blåt flag. Vi har forsøgt at gå ind i problematikken, ved at kontakte politikere i Syddjurs. Det er lykkedes 
os at få et svar fra politisk side i Syddjurs-og det er ellers svært-se det inde i bladetw 

Angående sortering af husholdningsaffald skal vi til at kildesortere i 10 fraktioner indenfor kort tid.Det 
betyder store ændringer og omkostninger for sommerhus og helårsbeboere. Vi har talt med miljøchef i 
Reno Djurs. Det eneste vi kan afsløre her, at der kommer til at ske store forandringer mht sortering af affald 

I marts måned afholdes den årlige generalforsamling i Skødshoved vandværk. Nu er det ikke så lang tid 
siden, vi sidst var til generalforsamling i vandværket ca. 6 mdr.  Der var debat om BDO sprøjte zoner, 
omkostninger for vandværket herunder sammenlægninger med andre vandværker samt en smidigere 
hjemmeside. Disse spørgsmål samt andre er ikke besvaret endnu, så de tages op. 

Et andet lille opråb er afbrænding af bål på Skødshoved. Vi vil gøre opmærksom på, at der er et forbud, som 
har været der siden 2016. jeg vil opfordre grundejer foreningernes bestyrelser på Skødshoved til at 
håndhæve loven. En container til haveaffald koster 1.200 kr., eller man kan også køre affaldet til 
kompostering i Knebel Så der er ingen grund til bål 

Til sommer om 3 år har grundejerforeningen 50 års jubilæum. Vi har i mange omgange omtalt næsten alt 
hvad der er sket . Er der nogle, der ligger inde med billeder historier og lignende, vil vi meget gerne 
modtage disse ting mhb. På at lave et lille hæfte lig med vores 25 års jubilæum.  

Til slut i lederen vil jeg sige tak til annoncørerne for den mangeårige støtte. Nye er kommet til, men mange 
er der heldigvis stadigvæk. Til læserne brug annoncørerne. 

Meninger der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for Skødshovedgård  Grundejerforenings 
officielle holdning 

Annoncer og tekst Peter Kragballe grafik og layout Søren Kragballe. Mailadr: pkragballe@post.tele.dk 

 



Skal vi også sælge din bolig? 

Overvejer du at sælge din ejendom, så er vi som de lokale, frie og 
uafhængige mæglere, klar til at hjælpe.  

Er du endnu ikke helt klar til et salg, men blot ønsker en vurdering, kan vi 
også hjælpe med dette.  

Tlf.: 86 34 43 00 
E-mail: mlm@ebeltoft-mols.dk

HUSK – vi har mange års lokal erfaring. 

Maria L. Madsen 

Ejendomsmægler MDE - Indehaver 

Priyanka Srither 

Trainee 



Skødshovedgård Grundejerforening 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Skødshovedgård grundejerforening lørdag den 28.8.2021 kl 11,00 i det 
opstillede telt på stranden 

 

 

Dagsorden    16.3.2021 

1 valg af dirigent 

2 bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse 

3 fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4 indkomne forslag 

5 budgetgodkendelse 2022 

6 valg af 1 bestyrelsesmedlem 

På valg er Vibeke Bundesen 

7 valg af 2 suppleanter 

På valg er Peter Johansen og Henning Rasmussen 

8 valg af revisor 

På valg er Lars Steen Mikkelsen 

9 valg af revisorsuppleant 

På valg er Søren Bank 

10 valg af festudvalg 

11 eventuelt 

Forslag der af et medlem ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være  indsendt til 
bestyrelsesformanden senest den 15.maj 2021 

 

Med venlig hilsen 

Pbv/ Preben Thomsen bestyrelsesformand  



Det blå flag der mangler i Syddjurs

Det blå flag der i mange år har vejret fra strandene er væk. En tvist 
mellem Fritidsrådet Reno Djurs og Syddjurs kommune har betydet, at vi 
pt ikke har det blå flag på stranden ved Skødshoved Havn. 

Dette er ikke mindre en katastrofe for for hele Syddjurs, og problemet 
skyldes latterligheder om affaldscontainere. 

Fritidsrådet beskylder Reno Djurs for ikke at ville opstille  og tømme 
containere ved strandene. Reno Djurs giver Syddjurs kommune 
skylden, fordi de ikke vil betale for tømningen. Altså ingen blå flag. 
Friluftsrådet vil ikke give dispensation. 

Vi mener at skylden er Syddjurs kommune, der ikke vil bevilge pengene 
til affaldscontainerne. For selvfølgelig vil Reno Djurs tømme 
containere, hvis de får penge for det udtaler miljøchef Hardy 
Mikkelsen.

Jeg er meget ærgerlig over denne sag. Kommunen mener, at det er 
Reno Djurs’ ansvar, og Reno Djurs mener, at der er kommunens ansvar. 
Jeg tror imidlertid, at det hele beror på en misforståelse fra 
Friluftsrådet - ellers er der meget besynderligt, at Norddjurs har måttet 
beholde deres blå flag, når de har præcis samme affaldshåndtering som 
os.
Jeg vil senere i dag kontakte Friluftsrådet. Jeg håber meget, at vi kan 
komme til at genhejse vores blå flag.



Vognmand 

www.svendlaursen.dk 

Tlf. 86356056 
Kranarbejde - containere - grus- og stenmaterialer 



I Knebelbro finder du min lille perle af en livsstilsbutik. Her er både nyt og
gammelt samlet i skøn forening. Nyd udsigten over lystbådehavnen, mens du
udforsker hylder, reoler og glasmontrer for gode fund. Du kan blandt andet finde:

Livsstilsbutik
og smykkeværksted

Håndlavede BY DENGSØ-smykker
Abstrakte billeder og malerier
Retrofund, bl.a. keramikvaser og pendler
Økologiske hudplejeprodukter fra Nordisk Saltskrub
Krystaller i mange former, bl.a. råkrystaller og lommesten

Adresse
Holmbjergvej 69, Knebelbro

8420 KnebelButikken har kun få faste åbningstider.
Normalt er der åbent torsdag kl. 14-17,
men i nogle perioder vil åbningstiderne
blive udvidet. Hold dig opdateret på min
Facebookside.

Kontakt mig endelig, hvis du vil kigge
forbi uden for åbningstiderne eller er i
nærheden og vil samle inspiration.

Ofte er jeg i værkstedet, og da jeg bor
lige over butikken, kan jeg nemt åbne
den for dig, hvis jeg er hjemme.

 Åbningstider

Kontaktinformation
Smykkedesigner Jette Dengsø

Mobilnummer: 22 77 88 41
E-mail: jette@byDengso.com

Facebook: BY DENGSØ - spotON

spotON



Nytorv 6, 8400 · Ebeltoft T: 86 34 42 00 · ebeltoft@johnfrandsen.dk

TIDEN FOR AT SÆLGE BOLIG HAR 
ALDRIG VÆRET BEDRE!

✔ Mange købere i markedet · ✔ Lav rente · ✔ Lavt udbud

Vil du også 
have hurtigt 

solgt? 
Kontakt din 

lokale mægler 
i Ebeltoft

SOLGT?

SALGET 
BOOOOOMER



   

S.A. Jensen Vej 3A • 8400 Ebeltoft • Tlf. 8634 3344

www.ebeltoft-feriehusudlejning.dk

   

S.A. Jensen Vej 3A 

Har du et godt

feriehus på 
Djursland
– og vil du  leje det ud?
HVORFOR SÅ IKKE VÆLGE 
DEN LOKALE UDLEJER 
MED DE BEDSTE VILKÅR 
OG DEN HØJESTE SERVICE?

– dit og mit Djursland!

Otto Dolmer, Indehaver

HUSK
Vi bruger 

kun vores egne 
servicefolk!

Du får
kr. 42.700,-*
i skattefradrag, når du 

udlejer gennem bureau
*2021-takst

SOM UDLEJER GENNEM
EBELTOFT FERIEHUSUDLEJNING 
FÅR DU  BL.A.:
  ET BUREAU MED INDGÅENDE KENDSKAB 

TIL HVERT ENESTE FERIEHUS OG DETS 
EJER

  HØJ GENNEMSNITSUDLEJNING

  MARKEDSFØRING AF DIT FERIEHUS PÅ 
MANGE PLATFORME

  GRATIS KONTROL AF FERIEHUSET 
 BÅDE FØR OG EFTER HVER UDLEJNING

  GRATIS FOTOOPTAGELSER AF HUSET

  STÅR DIT HUS TIL SALG, SÅ KAN DET 
VÆRE EN FORDEL AT LEJE DET UD 
IMENS – FORHØR NÆRMERE

... OG MEGET, MEGET MERE!

mere end 250 husejere tager ikke fejl!
Ingen steder er kysten og naturen så storslået som hos os. 
Og det både ved og sætter vores mange gæster stor pris på 
– derfor er efterspørgslen efter gode feriehuse større end 
nogensinde.

du behøver kun Ét sted...
Kontakt Otto Dolmer og få en helt uforpligtende snak om 
dine mange fordele ved at udleje dit feriehus gennem 
Ebeltoft Feriehusudlejning.

Kontoret lige ved Fregatten



Affaldssortering 
I mange år er der ikke foregået nogen form for affaldssortering i sommerhusene. Enkelte beboere har 
været så flinke, at køre pap og glas i containeren i Knebel. 

Info har talt med miljøchef i Reno Djurs Hardy Mikkelsen foranlediget af en artikel i dagspressen om 
affaldssortering 

Det er et regeringsforlig, der gør, at vi nu skal til at kildesortere i op til 10 fraktioner fortæller  Hardy 
Mikkelsen miljø chef i Reno Djurs. Det bliver alt affald, der skal sorteres, og de sorte poser forsvinder nok 
for evigt, da det har været en pose for fælles affald 

Kommunerne Århus,Fauerskov Syd og Norddjurs bliver fælles om sorteringen. Det skal for hver parcel 
foregå i 3 containere med fordelt med 2-2-1 rum i 3 containere. 

Vi ved godt, at der bliver mange sommerhuse, hvor spandene næsten ikke bliver brugt, men sådan er loven 
lavet og den må vi efterleve. 

Investeringen i containere ny affaldstømning bliver enorm, og den bliver selvfølgelig væltet over på 
grundejerne. Stigningen bliver omkring 1.500 for helårsbeboere, men sommerhuse slipper for omkring det 
halve. Meget afhænger for sommerhusbeboerne af tømningsfrekvensen. Helårsbeboere kan ikke slippe. De 
får tømt ugentlig.  

Projektet skulle være startet i maj 2021, men miljøchefen mener først det bliver i 2023. Som altid er alt 
sådan noget forsinket i Danmark 

Vi siger tak til Hardy Mikkelsen for interviewet 



0713636@minkobmand.dk
cvr.:15178035





VildMedVin

Viborgvej 161 C

8210 Aarhus

86 15 83 00

PRIS

99,-
Før: 139,-



Billedet kan ikke vises.



FESTFEUSDTULDELJENJNININGG
- det godeselskab

Din professionelle partner  
til drømmefesten

Et festtelt gør det muligt ...
Vi- IngeogHansIversen- kenderalledeudfordring-
er, dukan stødepåsomarrangør af enfest. Med30
års erfaring er vi godt klædt på til at hjælpe med at
føredinefestdrømmeudi livet.Vorestelteeri top.Det
sammeersikkerheden, for vi harbeggegennemgået
branchens uddannelse og er medlem af Foreningen
af Danske Festudlejere. Vi tilbyder pakkeløsninger
f.eks. til havefesten. Hvis du ønsker et uforpligtende
tilbud,erduvelkommentil atkontakteos.

Det gode  
selskab

Jysk Festudlejning udlejer  
telte, borde, stole og service i  
topkvalitet. Oven i giver
vi gode råd til drømmefesten.

Ole Rømersvej 20, 8670 Låsby | T: 86 95 16 65  
www.jysk-festudlejning.dk | E:kontakt@jysk-festudlejning.dk

…. at holde en personlig fest hjemme i haven eller på  plænen 
foran virksomheden. Det er indbegrebet af hygge og  elegance 

og en perfekt ramme om ditarrangement.

Ring 8 6 9 5 1 6 6 5
–så er festen godt i gang!

Brancheforeningen  
Danske Festudlejere

http://www.jysk-festudlejning.dk/
mailto:kontakt@jysk-festudlejning.dk




En lokal virksomhed med 
fokus på varmepumper

Vi hjælper vores kunder 
gennem hele processen med 
køb, montering og service. Har 
du spørgsmål eller vil gerne 
forespørge på en pris





Overvejer du at 
sælge dit sommerhus?
Lige nu er der kun 6 sommerhuse til salg på Skødshoved, og vi oplever 
i øjeblikket stor efterspørgsel på sommerhuse i området. Går du med 

salgstanker, kan vi derfor hjælpe dig med din bolighandel. 

Kontakt os på tlf. 8634 2111 for et effektivt salg.

8400@nybolig.dk

Tlf. 8634 2111

8400 Ebeltoft

Jernbanegade 33

Ebeltoft
Nybolig Jeppesen og Sørensen



Flintsmeden på Mols 
STENGAARDENS MUSEUM 

OLDTID - GEOLOGI - ZOOLOGI - SAMLING AF GAMLE TING 

Velkommen til det lille museum 
i Bjødstrup på Mols 

Man kan se flintsmeden fremstille 
de forskellige flintredskaber fra 
den danske stenalder. 
Der er udstillinger om arkæologi, forsteninger og 
mineraler, 
udstoppede dyr og fugle, 
forskellige gamle redskaber fra 
vores bedste- og oldeforældres tid . 

• 

Åbningstider 
hos Flintsmeden 2021 

Tirsdage den 29. juni til den 27. juli kl. 12-16 Onsdage den 
30. juni til den 28. juli kl. 12-16 Søndag den 18. juli kl. 11-16 
Søndag den 25. juli kl. 11-16 

Entre: Voksne 25 kr. Børn 1 O kr. 

Udenfor åbningstid efter aftale 
på tlf. 86 35 25 87 - 29 62 07 92 

Welcome to the little museum 
in Bjødstrup on Mols 

You can see the flint smith manufacture the different flint 
tools from the Danish Stone Age. We have exhibitions of 
archaeology, fossils and minerals, stuffed animals and 
birds, as well as exhibitions of different old tools from our 
grandparents' and great grandparents' time. 

Søndag den 18. juli kl. 11-16 
Søndag den 25. juli kl. 11-16 

Med gæsteudstillere. 

Stengaardens museum 
"Stengaarden" - Hundshøjevej 15 - Bjødstrup - 8420 Knebel - Tlf. 86 35 25 87 www.flintsmeden.dk 





Følle EL Service 
Aut. el-installatør 

v /Mads Frederiksen 

- Et sikkert valg

Skal du have: 

v"Bygget om 

V Udskiftet eltavlen 

V Ny varmepumpe 

V lavet andet el-arbejde 

Så RING til MADS på 8637 2000 

�� 

�&]� 

�



Aut. el-installata 
LERBAKKEN 23 • RØNDE

"/"j -

:==-��TU-.86...,3720�00
;_



Hans Ole Kruse er i gang med udskæring af kød i slagteriet.



Alt i skadedyrsservice
Skadedyrsbekæmpelse for både private, erhverv, offentlige organisationer, boligforeninger, 

små og store levnedsmiddel virksomheder i Østjylland.

Har du problemer med:

Borebiller og husbukke,
dræbersnegle,

duer, måger, alliker,
edderkopper,
flagermus,
husmår,

hvepse, bisværme, jordbier og murbier,
klannere (pelsklannere, flæskeklannere, husklannere) og biller (fx tæppebiller),

muldvarpe og mosegrise,
husmus, halsbåndmus, rotter,

myrer,
melmøl, frømøl, pelsmøl eller klædemøl,
stuefluer, spyfluer, eddikefluer, ostefluer,

stankelben, gåsebillelarver,
væggelus,

kakerlakker,  stankelbenslarver, hunde-, fugle- eller kattelopper, sølvfisk, ovnfisk, 
edderkopper, eller andre skadedyr?

Vi foretager undersøgelse, artsbestemmelse, rådgivning, vejledning og behandling mod alle 
former for skadedyr, både akut bekæmpelse og abonnementer.

Vi tilbyder også sikringsaftaler for mus, rotter, insekter, der opfylder 
levnedsmiddellovgivningens krav til fødevaresikkerhed og egenkontrol.

Ring på 20 34 03 34 og indhent tilbud 
Læs mere på skadedyrene.dk



28.1.2021 Thomas Hvid Laursen Aps, Entreprenør & Autoriseret Kloakmester - Helgenæs 

Entreprenør og aut. kloakmester 

Thomas Hvid Laursen ApS 

Smedehalden 4 . Helgenæs . 8420 Knebel KLOAK 

SPØRG OS FØRST 

■ KLOAKARBEJDE 

■ JORDARBEJDE 

■ BETONARBEJDE 

■ VEJARBEJDE 

■ BELÆGNINGSARBEJDE 

■ DRÆN- OG LEDNINGSARBEJDE 

■ STØBNING AF SOKKEL Til SOMMERHUS & HELÅRSBEBYGGELSE 

Tlf.: 2326 1356 Tlf.: 

2011 6141 

thomas@hvidlaursenaps.dk 

https://www.hvidlaursenaps.dk 212 





Andre planer 

Kommunikation er vigtig, men når det er sagt, så skal meddelelser gives på en ordentlig måde. Det er også vigtigt at 

give plads til medlemmerne, så alle kan komme til orde - på en ordentlig og hensigtsmæssig måde. Bl.a. derfor har 

jeg skabt en platform for den gode fortælling i form af Facebook-gruppen Skødshovedgård (som er offentlig, fordi 

det ikke gør noget, at man udenfor vores område kan se, hvor dejligt her er). Er du ikke medlem endnu, så vil jeg 

gerne opfordre til medlemskab, måske bliver det vores fremtidige kommunikationsform, hvem ved. Desuden håber 

jeg på, at hjemmesiden www.skoedshovedgaard.dk fremover vil blive søgt flittigt, for indtil videre er det der, vi 

opdaterer oftest. Herudover har Peter Kragballe et orienteringsblad INFO-bladet, som nu rent økonomisk er 

selvstændig og uden økonomisk tilknytning til grundejerforeningen, men også heri er der informationer og 

oplysninger, relevant for medlemmerne af Skødshovedgård Grundejerforening. 

NB.: Hvordan vi får afviklet vores fælles aktiviteter i disse 

coronatider, vender bestyrelsen tilbage til. Det er allerede 

nu svært at mødes i bestyrelsen, så hvordan får vi klaret 

strandrensning (maj), Set. Hans (juni) og 

generalforsamlingen (juni-august). Jeg håber det bedste, 

både for afviklingen og for os alle med tilknytning til 

Skødshovedgård 

Vi takker Preben fordi han har stillet op til et interview i Info og ønsker ham held og lykke med det nye job. 



Fælles træfældning 
i Skødshoved 
Lodsejerforening

� lbud foråret 2021
Få professionel hjælp til fældning og bortska� else af træer 
i Skødshoved Lodsejerforening – til en fordelagtig pris. 
Arbejdet udføres i løbet af foråret, så I kan nyde solen på 
jeres grund hele sommeren.

Hvis du har svært tilgængelige træer, der er blevet for store og skygger for 
meget for solen – eller udhængende grene, der er til fare for forbipasserende 
– kan du få gjort noget ved problemet nu og ovenikøbet til en god pris! 
Vores erfarne og professionelle skovarbejdere og maskinførere sørger for, 
at arbejdet udføres e� ektivt, ordentligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Vi har stor erfaring med lignende projekter fra bl.a. Begtrup Vig, Fuglsø Vig 
og Fuglsø Hede – og vi er naturligvis fuldt forsikret! Vi kan også sørge for 
gentilplantning og stubfræsning på din grund.

Sådan bestiller du
Kontakt vores lokale skovfoged, Niels Nygaard, senest den 1. maj via 
e-mail: nan@hededanmark.dk for at aftale tid til besigtigelse og få en pris 
på opgaven.

hededanmark.dk/skov

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Med cirka 1.000 medarbejdere og en årlig omsætning på knap 1,7 mia. kr. er vi 
Danmarks største og ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. Vi er ejet af foreningen Hedeselskabet, som arbejder 
for at fremme udviklingen af naturværdier og naturressourcer. Læs mere om HedeDanmark på www.hededanmark.dk

KONTAKT OS

Skriv til skovfoged Niels Nygaard 
for at aftale nærmere:
E: nan@hededanmark.dk 
eller ring på T: 23 96 00 26 
ved spørgsmål



TTA. • mere end blot 
V�et byggemarked, ... I �e::::>.,l•IE',/llt-----

Grønfeld 
Byggecenter A/S 
8400 Ebeltoft, 86 36 54 42 · 86 36 55 00 
www.gronfeld-cement.dk • info@gronfeld-cement.dk 

VI HAR ALT I CEMENTVARER 

OG BYGGEMATERIALER 

• Lecablokke ·teglsten· mursten
isolering · værktøj • redskaber.

• Trælast.
• Alt i el-værktøj.
• Flagst�nger i træ og glasfiber.
• Armeringsjern.
• PVC kloakrør / drænrør

VORT SPECIALE
Belægningssten, granit 

og levering i big-bags . 

Løssalg: Du kommer med din trailer og vi 
læsser den med, træflis, pynteral, granits
kærver, sten, sand, grus, strandsand, mørtel 
eller støbemix. 
Vi leverer selvfølgelig også �øst tippet eller 
i Big-bags. 

UDLEJNING 
Hos os kan du leie: 

• Blandemaskiner. • Motorbør.
• Vibratorer. • Transportbånd.
• Beton-vibratorer. • Bosch-hamre.
• Minigraver. • Fliseklipper.

:c----,--

ABNINGSTIDER: 

Mandag - fredag 7.00 - 17.00 
Lørdag 8.00 - 12.00 

Grønfeld Byggecenter A/S 
Smedebakken 1, Grønfeld 

8400 Ebeltoft 

www.rteknik.dk 

Tlf. 61 68 64 29 

Energivej 86 8420 Knebel 





Antiklisten.dk 

Antiklisten.dk 

Antikvitetshandlere i Danmark 

DantikStore.dk - Knebel Antik 
---------

Kneb e I Antik tlf 24 40 7116 eller 86 19 33 44
Pakhusvej 17, 8420 Knebel 

folkene bag dantikstore.dk har i en lang årrække forestået vurderingsopgaver for private personer i ind- og 
udland samt offentlige instanser. 
På baggrund af disse erfaringer og det daglige arbejde med antikviteter er dantikstore.dk højt kvalificeret til at 
foretage vurderinger af enkelte genstande og hele bo. 
Vi bistår gerne med afvikling af Deres kunst og antikviteter, og vi vil gøre vort yderste for, at De opnår bedste 
markedspris for Deres effekter . 
Vores erfaring inden for branchen gør det muligt for os at finde købere til alle former for kunst og antikviteter - 
også retroreffekter og moderne Kunst. 
Vi kan være behjælpelige med at afvikle Deres ting på auktion enten i ind eller udland eller vi kan give Dem et 
kontant tilbud på Deres genstande og effekter. 

Varekategorier: Ure, Porcelæn , Billedkunst , Bronze og skulpturer, Glas, Holmegaard , Just Andersen , Kaffe- 
og spisestel, Keramik, Fajance , Knabstrup, Kobber, Jern , Messing, Orientalsk, , Sølvplet, Tin , Royal Copenhagen , 
Bing og Grøndahl, Aluminia, Borde , Kommoder, Skabe, Skænke, Stole , Varia , Almueting , Belysning, Bøger, 
Fotografier/litografier, Legetøj, Maritimt , Mønter, Spejle, standure , Tæpper, Vitriner 

Website: www.dantikstore.dk 
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Velkommen SJ-Entreprise.dk
Brug menuen ovenfor til navigering

VIGTIGT!
Vi har fået ny mail adresse. Fremadrettet kan vi kontaktes på

sandjentreprise@gmail.com

AdShare | G Fa E Pri

Meld dig ind i vores Facebook gruppe og vær på den måde
med til at fortælle folk om vores virksomhed, arbejde og de
værdier vi står for.

Fortæl dine venner om SJ Entreprise. Gør det blandt andet
gennem Facebook, Twitter eller på mail!

Byggeselskabet S.J.Entreprise.Aps   -   Rækkevej 17   -   8370 Hadsten   -   Tlf.: 21 45 35 15   -   sandjentreprise@gmail.com   -   cvr.: 30 23 78 03

FORSIDE VORES PROJEKTER ANSATTE OM SJ ENTREPRISE KONTAKT OS

http://www.sj-entreprise.dk/
http://sj-entreprise.dk/hej-verden/
http://sj-entreprise.dk/vigtigt/
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I Knebelbro finder du min lille perle af en livsstilsbutik. Her er både nyt og
gammelt samlet i skøn forening. Nyd udsigten over lystbådehavnen, mens du
udforsker hylder, reoler og glasmontrer for gode fund. Du kan blandt andet finde:


Livsstilsbutik
og smykkeværksted


Håndlavede BY DENGSØ-smykker
Abstrakte billeder og malerier
Retrofund, bl.a. keramikvaser og pendler
Økologiske hudplejeprodukter fra Nordisk Saltskrub
Krystaller i mange former, bl.a. råkrystaller og lommesten


 
Adresse


Holmbjergvej 69, Knebelbro
8420 KnebelButikken har kun få faste åbningstider.


Normalt er der åbent torsdag kl. 14-17,
men i nogle perioder vil åbningstiderne
blive udvidet. Hold dig opdateret på min
Facebookside.


Kontakt mig endelig, hvis du vil kigge
forbi uden for åbningstiderne eller er i
nærheden og vil samle inspiration.


Ofte er jeg i værkstedet, og da jeg bor
lige over butikken, kan jeg nemt åbne
den for dig, hvis jeg er hjemme.


 Åbningstider


Kontaktinformation
Smykkedesigner Jette Dengsø


Mobilnummer: 22 77 88 41
E-mail: jette@byDengso.com


Facebook: BY DENGSØ - spotON


spotON







