
SÆSON 2013



2 Bratten Grundejerforening

BRATTEN GRUNDEJERFORENING der har til formål at varetage hus- og grundejer-
nes interesser, navnlig i forhold til offentlige myndigheder.

Grundejerforeningen har endvidere ansvaret for vedligeholdelse af de private fæl-
lesveje samt grøfterne og de rørlagte overkørsler samt udløbsrørene i området.

Udgifterne ved disse tiltag påhviler alene lodsejerne, er du ikke medlem af Grund-
ejerforeningen, vil din andel blive opkrævet særskilt. Er du medlem, betales din 
andel af Grundejerforeningen via dit årlige kontingent, der p.t. andrager kr. 200,00

Bratten Grundejerforenings bestyrelse:
Formand
Finn Bjarne Jensen, Horsensgade 32,9900 Frederikshavn 
Telefon 98 42 20 02, Mail: finnhorsensgde@live.dk (efter kl. 17.00)

Næstformand:
Carsten Jensen, Anemonevej 16, 9970 Strandby 
Telefon 21 24 39 59, Mail: anemonevej@webspeed.dk

Kasserer: 
Kai Larsen, Peder Skrams Vej 15, 9900 Frederikshavn,
Telefon 98 42 55 72, Mail: lenka@larsen.mail.dk

Sekretær:
Helle Grandt Aaen, poul Buås Vej 23, 2. th., 9000 Aalborg 
Telefon 41 18 15 81, Mail: helleaaen@yahoo.dk

M.M.
Helle Dam, Bispehaven 6, Elling, 9900 Frederikshavn 
Telefon 96 20 19 40, Mail: helle@fbmail.dk

Suppleant
Emil Uggerhøj, Vestergade 18, 2. th., 1456 København K 
Telefon 22 64 75 60, Mail: eus@unek.dk

Se vores nye hjemmeside på
www.brattenstrand.net
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VIS HENSYN
Afpas som motorkørende hastigheden efter 
forholdene og tag hensyn til, at området er 
et fritidsområde, hvor der færdes mange 
svagere trafikanter på vejene.

LIEBE KRAFTFAHRER!
Passen Sie bitte Ihre Fahrtgeschwindigkeit den gegebenen Umständen an. 
Beachten Sie bitte, dass das ein Freizeitgelände ist. Nehmen Sie bitte Rück-
sicht auf die vielen schwächeren Verkehrsteilnehmer.

Danke

Undertegnede:

Navn: 

Adresse i Bratten: 

Helårsadresse: 

Tlf: 

Email: 

indmelder sig herved i BRATTEN GRUNDEJERFORENING.

Underskrift

Der skal gøres opmærksom på, at tyveri af brænde m.m. fra privat ejen-
dom anmeldes og medfører straf.

Wir machen Ihnen darauf aufmerksam, dass Diebstahl von Holz m.m. 
vom privaten Eigentum angemeldt und bestrafft wird.
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Beboernes opmærksomhed henledes på, at klitterne er fre-
dede. Fredningen betyder at man kun må benytte stierne for 
at komme til stranden.
I tiden fra 1. april til 30. september skal hunde føres i snor i 
sommerhusområdet samt på stranden. Cykler, knallerter samt 
andre motordrevne køretøjer må ikke medtages på stranden, 
eller i klitterne. Overtrædelse af den nævnte bestemmelse kan 
medføre politianmeldelse.
Røde Kors har opstillet et antal redningsposter i klitterne.
Benyt dem kun til formålet.
Benyt de opstillede affaldstønder på stranden samt 
stativerne med hundeposer ved nedgangen til stranden 
således at I er med til at holde stranden ren.

Die Bewohner werden darauf aufmerksam, dass die Dünen unter Naturschutz 
stehen. Dies ist durch Schilder angegeben. Die Schilder haben einen blauen Text 
auf wiessem Untergrund. Der Naturschutz bedeutet, dass man nur die Pfade 
benutzen darf, um an den Strand zu kommen. In der Zeit vom 1. April bil 30. 
September dürfen Hunde nur an der Leine mit an den Strand genommen werden. 
Die Übertretung dieser Bestimmungen wird bestraft.
Der Grundbesitzerverein hat Abfallsgestelle mit Abfallbeuteln am Strand aufge-
stellt, die freundlichst benutzt werden sollen, damit der Strand sauber verbleibt.
Das Rote Kreutz hat eine Anzahl Rettungsposten in den Dünen aufgestellt.
Diese dürfen nur in entsprechenden Fällen benutz werden.

BRATTEN GRUNDEJERFORENING
Peder Skrams Vej 15, 9900 Frederikshavn
lenka@larsen.mail.dk
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  Jerup maj  2004

Kære feriehusejer
 

Da vi har haft stor efterspørgsel på husene i dette område, søger vi nye huse til 
udlejning for sæsonen 2004 og ikke mindst sæson 2005.

NOVASOL er etableret med salg og servicekontor på Skagensvej 408 i Jerup, og er der-
ved tæt på husene og gæsterne, og kan således tilbyde gæsterne hurtig service-
ring og problemløsning.

I vores fl otte folder ”Sådan får du mest ud af dit feriehus” kan du læse om vores 
service, her under lejerskiftekontrol, depositumopkrævning, rengøring m.m. og 
iøvrigt se hvilke andre fordele der følger med ved udlejning af dit hus gennem 
NOVASOL.

Ring gerne til mig og få tilsendt folderen, og skulle du være interesseret i en ufor-
pligtende vurdering af indtjeningsmuligheden ved udlejning, stiller jeg mig gerne til 
rådighed for et møde i dit hus.

NOVASOL er i dag Nordeuropas største formidler af feriehuse, og udlejer huse over 
det meste af Europa. Du kan som udlejer gennem NOVASOL opnå 25 % rabat på 
ejerferier i disse mange lande, se også nærmere herom i folderen.

Med venlig hilsen
NOVASOL AS

Jan Dantoft
Ejerrådgiver
mobil 20 20 64 43 • email: jan.dantoft@novasol.dk

NOVASOL

232_03.04 Jan dantoft.indd   1 25-03-2004, 09:23:20

                 
Kære feriehusejer
Vi har stor efterspørgsel på huse i dette område og søger derfor huse til 
udlejning for sæson 2013 og ikke mindst sæson 2014

NOVASOL-dansommer tilbyder lokal service, problemløsning, lejerskif-
tekontrol, aflæsning og afregning af forbrug, opkrævning og afregning af 
depositum m.m.

Vi har en bred vifte af salgskoncepter, der fremmer udlejningen og er med til 
at optimere ejerens indtjening. Læs mere herom i vores folder.

NOVASOL-dansommer udlejer ferieboliger i hele Europa, og du får som 
udlejer gennem os 25% rabat på ferieophold i alle disse huse.

Ring gerne til mig og få tilsendt info om udlejning gennem NOVASOL-
dansommer eller kontakt mig og få en uforpligtende lejevurdering af dit 
feriehus.

Med venlig hilsen NOVASOL-dansommer
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 Scan 58 væghængt!                  Scan 85   Rais 2:1 insats  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jydepejsen panorama          Scan Andersen 8-2       Jøtul PF 600 pilleovn  
 
 
 

          Vi levere montere og garantere! Vi levere montere og garantere!
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Trim, ryd og rens med én 
og samme maskine!

3 i 1-rydder med trimmerhoved,

græskniv, savklinge og Balance X™-sele.

Skæreudstyret kan hurtigt udskiftes

afhængigt af bevoksningen.

34,6 cm³, 1,4 kW, 7,0 kg.

Nu med X-Torq®!

HUSQVARNA 336FR

3.995,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms 4.795,– 

Tilbudet gælder fra 1 / 4 til 30 / 6. 

Kampagnepris
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Suderbovej 8
Frederikshavn
Tlf. 98 42 18 88 
www.at-center.dk

Klip græsset let og effektivt

Automowero 305 er 
Husqvarnas nye, 

kompakte 
robotplæneklipper, 
specielt beregnet til 

græsplæner
på op til 500 m2.

������
����������������

��������

Få en perfekt græsplæne 
ved at lave - ingenting
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Er du klar til endnu en kold tid i dit 
fritidshus? 

 

Hos A-T pejse skov & havencenter giver vi frem til 1 
August 15% på alle brændeovne i butikken! 

 

 

Kom ind og tal med vores faguddannet personale og gør 
en god handel som vil lune langt ind i fremtiden. 

 

 

 

 

Modetøj til hende spar 
op til 80% på kendte 
mærker
- Stort udvalg i Sommerens tøj

- Jeans 

- Brands og nyheder

Bannerslund tøj-Outlet
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Sport Outlet Bannerslund
Strandbyvej 119 . 9970 Strandby
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Renovation i Bratten sommerhusområde
Affaldssækken
Renovation af sæk foretages 26 gange i sæsonen med start i Påsken. Der tømmes 
en gang ugentligt. Levering af første sæk sker før påske.

Køb en ekstra sæk på SMS
Sådan gør du: 
1. Fyld affaldet i en sæk af plast eller papir 
2. Send en SMS til 1204 med teksten AVØ 
3. Du modtager en kode, som du skriver på sækken 
4. Stil sækken ved siden af din affaldsbeholder

Afhentning af ekstra sæk koster 30 kr. Du kan også købe en ekstra sæk i borgerser-
vicebutikkerne, på genbrugsoladserne i Skagen og Ålbæk samt hos Forsyningen på 
Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn.

Helårsrenovation
Sommerhuset kan også tilmeldes helårsrenovation. Ved helårsrenovation vil der 
blive afhentet affald 1 gang ugentligt eller hver 14. dag året rundt. Det er dog en 
forudsætning at vejene er farbare, dvs. ryddet for sne og kørefaste.

Papir – flasker og glas
Rundt omkring i sommerhusområderne er der placeret containere til aviser, 
reklamer og lign. samt containere til flasker, glas, drikkedåser og plastik drikkefla-
sker. Disse kan frit benyttes og bliver tømt efter behov, henstilling af køkkenaffald, 
havemøbler m.v. er ikke tilladt.

Problemer med tømning?
Har du problemer med afhentning af dit affald, så ring til kundeservice på  
tlf. 98 29 90 00.

Batterier
Brugte batterier indsamles ved afhentning af affaldssækken. Du skal blot lægge 
dem i en lille klar plastpose, slå en knude og placere den på låget af affaldsstativet.

Beplantning og tilkørselsforhold
For at renovationsbilen kan benytte vejene, er det nødvendigt, at udhængen-
de grene mv. er beskåret, så renovationsvognen kan passere uhindret. Endvi-
dere skal vejen altid være vedligeholdt, så den er jævn. Om vinteren skal der 
bl.a. være ryddet for sne.
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Leere, heile Flaschen und Papier  abfälle für die Wiederver  wertung sind in den aufge  stellten Containern 
zu entsorgen. Auf den Karten ist ein  gezeichnet, wo diese sich in den Ferienhausgebieten be�nden. 
Außerdem sind an Super  märkten Altglascontainer aufgestellt. 
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Frederikshavnsområdet 
Gebiet Frederikshavn

Sæby / Lyngsåområdet
Gebiet Sæby / Lyngså

Beplantning og tilkørselsforhold
For at renovationsbilen kan benytte vejene,  er det 
nødvendigt, at udhængende grene mv.  er beskå -
ret, så renovationsvognen kan passere uhindret. 
Endvidere skal vejen altid være vedligeholdt, så 
den er jævn. Om vinteren skal der bl.a. være ryd -
det for sne.

Adgangsforhold
•  A�aldssæk/container skal stå ved adgangsvejen.  
•  Fri adgang til tømningssted (ingen parkerede  
 biler foran sæk/container eller på adgangsvej  
 så de forhindrer passage af bl.a. renovations - 
 bilen)  
•  Rigelig plads for kærre til sæk eller tømning  
 af container.  
•  A�aldsstativ eller container, står på et plant  
 underlag.  
•  A�aldsstativet skal være af godkendt type.

Vegetation und Zufahrtsverhältnisse
Damit das Müllfahrzeug die Wege ungehindert 
befahren kann, müssen überhängende Zweige 
u. Ä. zurückgeschnitten werden. Außerdem ist 
der Zufahrtsweg immer so instand zu halten, 
dass er eben ist. Im Winter muss u.a. für Schnee 
geräumt werden.

Zugänglichkeit
•  Müllsack/Container müssen am Zufahrtsweg  
 stehen.
•  Die Entleerungsstelle muss frei zugänglich  
 sein.
•  Es muss ausreichender Platz für die Sack   
 karre bzw. zur Entleerung des Containers  
 vorhanden sein.
•  Müllsackständer oder Container müssen auf  
 einer ebenen Unterlage stehen.
•  Der Müllsackständer muss ein zugelassener  
 Ständer sein.

Flaske- og papir containere / Flaschen- und Papiercontainer

Flaske- og papir containere / Flaschen- und Papiercontainer

W W W. AVO E . D K

Adgangsforhold

•  Affaldssæk/container skal stå ved adgangsvejen.

•  Fri adgang til tømningssted (ingen parkerede biler foran sæk/container eller 
på adgangsvej så de forhindrer passage af bl.a. renovationsbilen)

•  Rigelig plads for kærre til sæk eller tømning af container.

•  Affaldsstativ eller container, står på et plant underlag.

•  Affaldsstativet skal være af godkendt type.
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Som gæst i Nordjylland har du mange muligheder for 

oplevelser. Og er du golfspiller, tilbyder vi dig én af de 

gode.

Frederikshavn Golf Klubs bane er en af landets mest 

udfordrende, og som sommerhusgæst i landsdelen 

tilbyder vi dig en runde for kun kr.  300,-*) 

”Jeg har ikke mit golfgrej med, øv!”

Ikke noget problem. Du lejer en fuldt udrustet golfbag 

af os. Herre eller dame, højre- eller venstrehåndet 

– vi har grejet.

Lejepris pr. sæt/1 runde kr.  150,-.
*) Tilbud gælder kun ved fremvisning af denne
annonce, og ikke for SGN-medlemmer.

Savner du en go’ golfbane 
– og dit golfgrej?

Frederikshavn Golf Klub - Oddervej 60
9900 Frederikshavn . T: 98 43 55 88

A game of
holiday golf 
on a fantastic 
course? Rent a 
full set of clubs 
at a low price.
For special price: 
Please, bring this ad
when you register.

Eine Runde 
Urlaub-Golf auf 
einem wunder-
schönen Golf-
platz? Die Clubs 
mieten Sie billig 
bei uns.
Für Sonderpreis, Bitte 
bringen Sie diese
Anzeige mit.

Dansommer_SologStrand.indd   1 25-01-2012   09:23:58

Brugskunst  ·  Blomster  ·  Tøj  ·  Keramik

Dot Keramik ligge på hovedvejen 8 km nord for  
Frederikshavn mod Skagen

Skagensvej 270 · Nielstrup · 9970 Strandby · Telefon 98 48 14 10 · www,dot-keramik.dk
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v/ Birgith Larsen
Oddervej 60 · 9900 Frederikshavn

Telefon 98 42 66 75

MAD UD AF HUSET

Frokost
Stjerneskud
med 2 stegte fiskefiletter, rejer, asparges,  
kaviar og dressing kr. 67,-

Clubsanwich
med kyllingebryst, bacon, tomat,  
agurk og karrydressing kr.  58,-

Middagsretter
Dagens middag kr. 57,-

Marineret kyllingebryst
med ratatuille, mild pebersauce  
og kartoffelbåde kr. 70,-

Entrecote
med dagens grøntsager bagt kartoffel  
og bearnaise kr.  100,-

Alle buffeter og menuer kan forudbestillis og nydes i golfbistroen,  
eller leveres direkte til dig. min. 10 couv.
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 tættere på

På gensyn i
Spar Nord Frederikshavn
Danmarksgade 48
Telefon 96 20 07 00
www.sparnord.dk

Tal med en 
bank, der 
forstår dig
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Book TÆPPEBUSSEN - og få et godt tilbud!
Vi kommer, opmåler og fremviser prøver uden beregning.

Vi flytter dine møbler med et smil.

n Udlejning af tæpperensere

n Pålægning af tæpper og gulve

n Vi sliber og efterbehandler 
også gerne dine gulve

VENDSYSSEL TÆPPEBUS
TÆPPER   -   VINYLER   -   TRÆGULVE

TLF. 30 70 86 68
E-mail  taeppebus@live.dk

Rugengen 7 · 9970 Strandby

MILJØGODKENDTE TÆPPERALLERGIVENLIGE TÆPPER

15% rabat på afslibning af gulve

15% rabat på tæpper, vinyler, og trægulve
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ikke som de andre

Det sikre valg

Vi er ikke bare en bank, men den nordjyske Bank.
Navnet forpligter, så vi er en bank, du kan regne med - også i fremtiden.  

Kom ind og få en seriøs og behovsorienteret rådgivning!
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Jan Jørgensen   ·   Ejner Mikkelsensvej 15   ·   9900 Frederikshavn 
Telefon 98 42 80 90   ·   Biltlf. 40 98 80 90   ·   Telefax 98 42 75 90

aqua@aqua-service.dk   ·   www.aqua-service.dk

•  Grafitiafrensning  •  Udlejning af affugtere  
•  Opsugning af vand ved oversvømmelse 

• Vand/varme
• Sanitet
• Naturgasinstallation
• Ventilation
• Smedearbejde
• Blikkenslagerarbejde

• TV-inspektion af kloakledninger
• Højtryksspuling
• Slamsugning
• Rodskæring i kloakrør
• Minigraver
• Kloakrenovering

Aut. VVS-installatør og kloakmester ApS

Telefon 98 42 80 90 

Aqua Service - Annonce.indd   1 02-06-2010   08:28:10

ALT TIL HUS OG HAVE
SAMLET PÅ ÉT STED...

Tuenvej 7B . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 48 11 22 

• Komplet vareudvalg

• Fornuftige priser

• Personlig betjening

• Effektiv service

• Gennemført kvalitet

Tuenvej 7B . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 48 11 22 Tuenvej 7C . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 48 14 25Tuenvej 7C . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 48 14 25
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Støt vore annoncører
- De støtter os...

Det henstilles indtrængende til sommerhusejere, der lejer sit sommerhus ud, 
at folderes ophænges tilgængeligt for lejere.
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Nehmen Sie bitte Rüsksicht!
Ricten Sie bitte als motorisierter Fahrer Ihre Geschwindigkeit nach denken Sie 
daran, dass dies ein Freizeitgebiet ist, wo sich viele schwächere Verkehrsteil-
nehmer aufhalten - besonders in der Zeit vom 1. Juni bil 15. August
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Lions Bannerslunds
Fiskefestival 2013
Årets fiskefestival 2013 ved auktions-
hallen på Strandby Havn, lørdag den 
15/6 2013 fra kl. 10.30 til kl. 16.00

Her kan nydes alt godt fra havet sam-
men med dugfrisk fadøl.

På scenen er der underholdning fra 
kl. 10.30 til festivalen lukker kl. 16.00 
med The Irish Waterfalls m.fl.

Der er loppemarked med private 
stader.

Nordsøen Ocenarium med udstilling 
for børn.

Åbent skib på P524 ”NYMFEN” og 
fiskekutter.

Lions er verdens største private hu-
manitære hjælpeorganisation, og del-
tager gennem sit mangfoldige arbej-
de gennem internationale projekter 
indenfor følgende hovedområder:

Nationalt og internationalt hjælpe-
projektarbejde

Udveksling og uddannelsestilbud 

Venskabsklubber

Alle Lions klubber er forenet i Lions 
Club International, hvis slogan er 
”We Serve”

www.fiskefestival.dk

Gå ind og besøg  
Strandbys hjemmeside på

Lions - Annonce.indd   1 30-05-2013   14:04:31
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Billige varmepumper
er hundedyre

Discountpriser på luft/luft- 
varmepumper kan virke fristende
Tests af billige luft/luft varmepumper viser, 
at de bruger langt mere energi, end deres 
energimærke angiver. IVT Nordic Inverter 
holder, hvad vi lover. 

Kvalitetfra:15.995,-inkl. moms oginstallation

IVT Nordic Inverter 09 LR-N, 12 LR-N
og 12 KHR-N

Strandby El-teknik A/S 
Munkevej 10-12 • 9970 Strandby 
Tlf. 98481900 • Fax 98481902
www.strandbyelteknik.dk 

Munkevej 10-12 · 9970 Strandby

Gode grunde til at vælge en varmepumpe fra IVT 

• 5 års tryghedsgaranti
• Anbefalet af Go´Energi
• Svanemærkede varmepumper
• Installeres af certificerede IVT forhandlere
• Op til 60% besparelse i forhold til din nuværende opvarmning
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Overvejer du
at sælge

dit fritidshus?

Frederikshavn
Søndergade 24 . Frederikshavn . 98 42 42 66 edc.dk

Kontakt os for et 
uforpligtende salgstjek

TLF.  98 42 42 66

Solgt
eller

gratis

Vi har køberen!

Gitte Ravn

Lars Vejen Peter Karlborg
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Intet er for småt - intet er for stort!
- Har De en opgave - stor eller lille - så er jeg til Deres tjeneste.

Jeg giver selvfølgelig gerne tilbud uden forbindende.

- RING BLOT - JEG KOMMER OVERALT!

Aut. el-installatør . Havnevej 4 . 9970 Strandby . Tlf. 98 48 18 42
carsten.aaen@strandby.dk . www.caa.dk

el.
arbejde
98 48 18 42
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Untitled-7   1 12/01/12   11.11

Aut. el- installatør Tom Jensen
Agervej 38, 9970 Strandby

DØGNVAGT 98 48 21 00
www.dinelektriker.dk · Mail: el@dinelektriker.dk

Mobiltlf. 40 32 22 00 · Fax 98 48 11 01
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Vi tilbyder:
-Græsslåning.
-Mindre renoveringsopgaver.
-Vinduespudsning.
-Malerarbejde ude og inde.
-Almindeligt havearbejde.
-Fældning af  træer.
-Kløvning af  brænde.
-Rengøring.

JC Sommerhusopsyn 
& klargøring

sommerhus opsyn
& klargøring

JC

JC Sommerhusopsyn lægger stor 
vægt på kvalitet og service på det 
arbejde der udføres.

Ring og få en snak om netop 
Deres behov og få et godt tilbud.

Vi udfører ligeledes service i 
vinterhalvåret, hvor vi tilbyder:Opsyn f.eks. 1 gang om ugen, 

hvor vi tjekker op på alt lige fra 
tilstoppede tagrender, indbrud, 
hærværk, stormskader og 
væltede træer.

Vi udbedrer selvfølgelig skaden 

hvis det er tilfældet.Vi skræddersyr gerne en løsning 

der passer til netop Deres hus.

Kontakt Jan Christensen 
21 80 80 54
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Husk vi har tips, lotto, postbutik, bagerudsalg og OK Benzin
Dagli’ Brugsen Strandby · Havnevej 25-29 · 9970 Strandby · Telefon 98 48 10 12

Dejlig lokalt til daglig...

• FRISK FRUGT & GRØNT
• FRISKBAGT BAGERBRØD

• FRISK KØD
• STORFLOT VINAFDELING
• TIPS & LOTTO ONLINE

• OK BENZIN- & DIESEL DØGN ANLÆG
• POSTBUTIK: MANDAG - FREDAG KL. 12.30-16.30

Åbningstider  i uge 27 - 32  7.30 - 21.00
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BANGSMINDE
Aut. KloAK og EntrEprEnørfirmA

BANGSMINDEVEJ 14 . 9900 FREDERIKSHAVN
Telefon 98 48 22 77 . Telefax 98 48 05 77

Homepage: www.bangsminde.dk . E-mail: info@bangsminde.dk

• nedsivningsanlæg 
 og kloakarbejde

• Vejarbejde

• Anlægsgartnerarbejde

• Belægningsarbejde

• Støbearbejde

• Slamsugning

• Snerydning
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Auktionskaj 1  -  9970 Strandby 
www.restaurantsoestjernen.dk

98 48 04 50
RESTAURANT . GRILL . BODEGA

Fiskebord og stort ta´selv bord hver dag
Frokost fra 12.00 - 15.00   kr. 129.00

Aften 17.30 - 20.30   kr. 179.00

Havnens flotteste ”Stjerneskud”   kr. 99.00 - 128.00
Havnens største Pariserbøf   kr. 99.00 - 128.00

A la carte til frokost og aften
Selskaber og diner transportable 10-75 personer

Bestemt et besøg værd for børn og voksne, og så til den pris
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Nybolig Frederikshavn
Storch & Kassow
Midtpunkt 58
9900 Frederikshavn
9900@nybolig.dk
Tlf. 9842 6700 

Vi sælger dit sommerhus!
Vi tilbyder stor lokal indsigt,  

en realistisk og ærlig vurdering.

Helle Storch Carsten Kassow
 

Henrik Adamsen Mette Skallerup Andersen Pernille Bertelsen
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Elling Slagterforretning
Grundtvigsvej 9 · Elling · Telefon 98 48 17 87

Når kvalitet
betyder 
noget
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Grundtvigsvej 3C - Elling - 9900 Frederikshavn - Tlf. 9848 1090 
Mail: floraflora@live.dk - www.floraflora.dk

Stedet hvor fantasien blomstrer  
- og du finder gaven til enhver begivenhed
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Jeg har tidligere været forpagter 
af Bratten Købmand og det har al-
tid været et særdeles godt minde. 
Det var derfor en nem beslutning, 
da jeg blev kontaktet af GLADE 
VENNER AF BRATTEN, som tilbød 
mig igen at indtage posten som 
købmand i Danmarks bedste som-
merhusområde.  

Jeg har udvidet sortimentet be-
tydeligt, og det er muligt at købe 
almindelige dagligvarer samt mor-
genbrød, aviser og blade:

I år åbner cafeen og glæder mig 
til at servere:

• Fadøl, vand, øl, vin & drinks

• Kage, kaffe & te

• Pizza & Grillmad

• Stegt flæsk & persillesovs en  
 gang ugentligt 
 - skal bestilles i forvejen

Det kan ikke garanteres, at der 
er fuldt sortiment uden for skole-
ferien.

BRATTEN KØBMAND
SOMMEREN 2013
v/ FRANK SØNDERGAARD

ÅBNINGSTIDER
Juni: kl. 6.30 – 21.00

Skoleferie: kl. 6.30 – 22.00
 (lørdag d. 22. juni – søndag d. 4. august)

Eftersæson: kl. 7.00 – 19.00
 (mandag d. 5. august – søndag d. 15. september)
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SAL - er en alsidig producent og leverandør af:
• EDB-kædeblanketter - Laserblanketter - Formularer - Giro- og Fi-kort - 

Konferenceblokke - Kubusblokke -  Notepads - Regningsblokke - 
Notatblokke - Fakturasæt  - Værdipapirer.

 
• Checks - Toldblanketter - Etiketter - Brochurer - Kuverter - Kalendere - 

Reklamedækkeservietter - Blade - Hæfter - Bøger - Stempler -  
Streamers - Plakater - Posters - Reklamebannere - Skilte - ID kort -  
Plastickort - Storformatprint Udstillingssystemer - Specialopgaver. 

• Neutrale blanketter til printere og til påtrykning i trykmaskiner.
    Kopi og printerpapir en gros.

• Repro afdeling, hvor vi kan tilbyde grafisk design, web-design,  
opsætning og klargøring til alle former for tryk.

• Reklameartiker, strøartikler, kuglepenne, lightere, gave- og elektronik 
artikler med og uden tryk. 

• Profil- og arbejdstøj med og uden tryk.

• Sikker og hurtig levering. 

SAL GRUPPEN fremstiller og formidler 
alle former for grafiske produkter
Med over 39 års erfaring i branchen, er vi klar til at 
løse enhver opgave, stor eller lille...

SAL GRUPPEN  |  Jernbanevej 22-28  |  DK-9970 Strandby
Telefon 98 48 28 88 | Telefax 98 48 28 08 | sal@sal.dk | www.sal.dk



Bratten Grundejerforening 35

Til Grundejere og Sommerhusejere

- Snerydning mm med 2,4 m bred frontskovl.

- Brakpudsning med 1,8 m bred svingbar slagle-
pudser med klippevinkel fra  90 op til 65 ned, 
velegnet til skråninger, grøftekanter, rabatter, kan 
også klippe læhegn i op til 2 m højde.

- Fræsning med 2,3 m bred fræser.

- Fældning af træer samt handymandsjobs udføres 
El – VVS – Tømrer  samt  Murerjob.

-  Plæneklipning med havetraktor

Jens Thomsen
Foldenvej 12 - 9981 Jerup

Telefon 30 23 43 56
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Pizza
ria

Milano BIL-
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STRANDBY FISKERI OG LYSTBÅDHAVN ELLING BUTIKSTORV

Restaurant med stort udvalg 
i pizza & grillretter. 
Bestillinger modtages på  

Telefon 98 48 00 37
Hverdage 16.00 - 21.00
Weekend 15.00 - 21.00

Benzin og diesel hele døgnet

VELKOMMEN HOS
OK-  i Elling
Grundtvigsvej 82, Elling, 9900 Frederikshavn

 Frisk brød fra egen ovn 
samt fra håndværksbageren i Sæby

 Sandwich & Franske Hotdogs, Kaffe m.m.

 Kolde øl & vand

 Stort udvalg i bland selv slik

 Frisko is 

 Tips og Lotto 

 Håndkøb & Post

 Bilvask & Støvsuger

 Masser af P-pladser

Telefon 98 48 28 11
Åbent 6.30 - 21.00

HVER DAG
Varm leverpostej 

+ franskbrød

Kr. 38,-


