
Anlægsgartnere

Advokater

Butik / klinik / showroom
i Lynge:

Med central beliggenhed i Lynge udlejes 77 m2

velindrettede lokaler i ny-renoveret ejendom!
Lejemålet har  adgangs-og udstillings facade 
mod Hillerødvej  og er beliggende overfor 
Lyngecenteret, og kan anvendes til mange for-
mål. Gode toiletforhold  samt tekøkken! 
Husleje 6.900 kr/md.+ andel i fællesudgifter  
Lejemålet er  til omgående overtagelse.

Henvendelse kan ske til:  
Ejendomsselskabet Dalgårdsparken 

v. Gert Olsen
E-mail: gert@olsen.mail.dk

eller tlf. 60129310

Lokaler

Erhvervslejemål 
på Lyngevej 218. 

77 m2 inkl. toilet og køkken. 
Lejemålet er beliggende 

ved landejendom 
i rolige omgivelser.

Velegnet til kontorformål
eller lignende. 

Kan overtages straks.
Månedlig leje kr. 4.800,00 

+ a conto el og vand.
Depositum: 3 måneders leje. 

Henvendelse til
Teddy Pedersen, 

tlf. 48169979

Erhvervslejemål

4 værelses lejlighed til leje 
centralt i Lynge

Centralt i Lynge udlejes dejlig 4 værelses lejlighed 
beliggende på 1. sal i nyrenoveret ejendom!
Lejligheden indeholder: Stor stue, tre værelser, 
hall, køkken, toilet/bad  & depotrum, i alt 150 m2.
(der medfølger alt i hårde hvidevarer).
Boligen er til overtagelse d. 1. juli 2012.
Husleje 9.600 kr. pr. md. plus forbrug og fælles udg.

Kontakt: 
Ejendomsselskabet Dalgårdsparken 

v./ Gert Olsen
E-mail:  

Gert @Olsen.mail.dk
telefon: 60 12 93 10

Villa 
på ca. 115 m2 i Allerød til leje.

Villaen er beliggende tæt på 
Allerød Station og er en ældre 

ejendom. Indflytning pr. 1.6.2012 
eller efter aftale.
Leje pr. måned: 

kr. 8.100,00 + forbrug ca. 
kr. 1.310,00 pr. måned.

Depositum 3. mdr.’s leje         
kr. 24.300,-

Telefonisk kontakt kan rettes til 
FRIGG ApS

Teddy Pedersen 
tlf. 48 16 99 79

Boligudlejning

Tillykke – Sig tillykke med ord og billede
�Foto /flag, op til 20 ord kr. 60,-
�Foto /flag, op til 40 ord kr. 75,-

Har du ikke mulighed for at booke via nettet, kan du udfylde kuponen, 
vedlægge tekst og betaling (check) og sende til:
Allerød Nyt, M.D. Madsensvej 13, 3450 Allerød

Navn/adresse: ___________________________________________________
________________________________________________________________
Tlf.: _________________

Sæt kryds

i den rigtige rubrik

Prisen på de annoncerede effekter må ikke overstige kr. 5.000,- / Boligudlejning max
10.000,-. Annoncen indrykkes i først mulige udgave med mindre andet er ønsket. 
Ønskes foto retur vedlægges frankeret svarkuvert.

Allerød nyt

Indrykkes i:
��Tirsdag udg.

Deadline: fre. kl. 10
��Torsdag udg.

Deadline: tir. kl. 10

Privatmarked
�Køb & Salg
�Bolig, ikke køb/salg
�Personkontakt

�Job, privat
�Efter-/Fremlysing

PRIVATANNONCERPRIVATANNONCER

ALLERØDNYT.DK/PRIVATANNONCER

Priser: 
Køb/salg/øvrige
Op til 20 ord kr. 60,-
Op til 40 ord kr. 75,-
Bolig/Job
Op til 20 ord  kr. 60,-
Op til 40 ord  kr. 75,-

Ramme + kr.  10,-
Ramme og foto + kr. 50,-
Billetmærke  + kr.  50,-

Indrykning af annoncer ”fra privat til privat” i avisen og på nettet.
Sig tillykke, køb/salg for private, efterlysning, søg/lej bolig, person kontakt,
søg/tilbyd job (private)

Tryk på ”Tast-selv annonce”, derefter ”Bestil ny annonce”. Opret dig som 
bruger, vælg placeringstype, skriv tekst, opload evt. foto, kontroller at den 
indtastede tekst er ok, husk dit tlf.nr. til slut i annoncen. 
Vælg indrykningsdato, slutteligt betales med kort. 
HUSK at gemme efterfølgende kvitteringsmail med fakturanummer! 

Ortofon / Delphon / Micro Seiki 
Ortofon/ Delphon/ Thorens TD 
124/ EMT/ Lyrec/ Mørch/ Garrard 
301-401 pladespiller fra 1950-80 
érne, samt Ortofon pick-up´s, 
Tonearme, transformatorer m.m. 
Også B&O produkter fra før 1960 
har interesse. Henv. 20931225 

ÆLDRE VINE KØBES Har du ældre 
vine liggende i kælderen.? Enkelte
flasker eller samlinger. Også 
Champagne/Portvin/Madeira. 
Ring på 29723811 

Køb & Salg

Værelse Birkerød udlejes straks. 
Delvis møbeleret adg. 
køkken/bad, 
vaskemaskine/tørretumbler. 
3.500 alt. incl. 1. mdr. forud + dep.
Tlf. 40921633. 

Bolig

Boligudlejning

42 29. maj 2012 allerød nyt

Production and 
logistics mana-
ger Svend-Erik 
Vedsø viser inge-
niør ved Allerød 
Kommune Per 
Møller virksom-
hedens “vand-
besparende 
regenerations-
central,” der fjer-
ner kalken fra fi l-
trene, så de kan 
genanvendes 
ude i kundernes 
vandbehand-
lingsanlæg.

Af Peter Klar

CARBON20  For Allerød-virk-
somheden Guldager A/S 
på Hejrevang i Borupgård 
Erhvervsområde var det en 
naturlig beslutning at tilmel-
de sig Allerød Kommunes Car-
bon20-projekt, hvor de delta-
gende virksomheder forplig-
ter sig til at reducere deres 
samlede CO2-udledning med 
20 procent i perioden 2011-
2013.

Udgangspunktet er de 
135 ton, som Guldagers CO2-
udledning i 2010 er opgjort 
til.

"Vi lægger i forvejen stor 
vægt på, at det vi laver, er mil-
jøvenligt, for eksempel når 
vi fjerner kalk fra vandanlæg 
med minimalt brug af kemi-
kalier," siger production and 
logistics manager Svend-Erik 
Vedsø.

Guldager A/S beskæftiger 
sig med forskellige former for 
vandbehandling, dvs. bekæm-
pelse af korrosion, kalk og bak-
terier i vand i alt fra svømme-
haller til industri og vandan-
læg på boreplatforme.

Der er knap 60 ansatte i 
virksomheden.

Kunne reducere 35 procent
I forbindelse med Carbon20-
projektet gennemgik en ener-
gikonsulent i november 2011 
virksomhedens energiforbrug 
og fandt frem til, at Guldager 
A/S kunne opnå en CO2-reduk-
tion på cirka 35 procent, hvis 
samtlige tiltag i klimahand-
lingsplanen blev fulgt.

Guldager har valgt at kon-
centrere sin indsats om to sto-
re energiposter.

Virksomhedens flåde af 
25 udekørende servicebiler 
udskiftes løbende til nye Mer-
cedes Vito-varebiler med bed-

re energimærkning end de tid-
ligere biler, og derudover kan 
montørerne, der bor og opere-
rer fordelt over hele landet, se 
frem til at komme på køretek-
nisk kursus, så de bliver endnu 
bedre til at køre miljørigtigt.

Det andet fokusområde 
er elforbruget i Guldagers 
hovedsæde.

"Vi får en ny server til vores 
EDB, der vil spare os for cir-
ka 6.000 kroner årligt. Derud-
over har vi sat timerfunktion 
på den store "opvaskemaski-
ne", som vi bruger til at ren-
gøre de kalkfi ltre for snavs og 
skidt, vi får hjem til service fra 
kunderne, inden fi lterne bliver 
regenereret på vores nye vand-
besparende central.  Og hvis 
der er perioder, hvor opvaske-
maskinen slet ikke skal i brug, 
vil den blive slukket," forklarer 
Svend-Erik Vedsø.

Den nye praksis i brugen 
af opvaskemaskinen betyder, 
at Guldager yderligere kan 
reducere sit elforbrug med ca. 
12.000 kwh.

Guldager investerede sidste 
år ca. 400.000 kr i en ny vand-

Til kamp mod kalk - og CO2
Carbon 20

I alt 17 lokale virksomhe- ■

der fra en bred vifte af 
brancher er med i Car-
bon20-projektet i Allerød 
Kommune. 
Deltagerne forpligter sig til  ■

at arbejde for at reducere 
deres CO2-udledning med 
20 procent i perioden 
2011-2013. 
Baggrunden er, at Allerød  ■

Kommune har et mål om 
at reducere det samlede 
CO2-udslip inden for kom-
munegrænsen med 25 
procent i perioden 2006-
2015. 
Allerød Kommune ønsker  ■

at være tæt på at være 
CO2-neutral i 2030. 
Allerød Kommunes egen  ■

drift tegner sig dog kun for 
seks procent af den samle-
de CO2-udledning, hvorfor 
det er nødvendigt, at også 
erhvervslivet og borgerne 
tager fat på at reducere 
deres CO2-udledning.

FAKTA

ERHVERV

Deltagelse i Car-
bon20-projektet lå 
naturligt for Guldager 
A/S, der i forvejen har 
fokus på miljøvenlige 
løsninger i sine vand-
behandlingsanlæg

besparende regenerations-
central, der har den funktion 
at fjerne den ophobede kalk 
af de kalkfi ltrer, der kommer 
hjem til service.

Med denne nye central 
reducerer Guldager sit vand-
forbrug med cirka 40 procent.  

Andre energispare-projek-

ter hos Guldager drejer sig om 
udskiftning af vinduespartier i 
hovedbygningen, og så ønsker 
Guldager at blive koblet på 
fjernvarmenettet, når det kom-
mer til Borupgård Erhvervsom-
råder, så det 25 år gamle gasfyr 
fra virksomhedens indfl ytning 
på Hejrevang kan skrottes.

Lav selv din annonce på 
allerødnyt.dk

Rund 
fødselsdag?

Læs avisen som 
e-paper på 

allerødnyt.dk

Hvad var det 
nu de skrev?

Tjek sporten på 
allerødnyt.dk

Følg med i det 
lokale sportsliv


