INDTRYK

/7

TORSDAG 4. MARTS 2010

Ejendomme

HANDEL
Horsens
Eksportmarked
- medlem af SamMark - var onsdag den 3 marts 2010 tilført i alt
92 stk. dyr. Heraf 35 køer, 4 kvier
og 53 tyre
Handelens tendens: God med
køer, kvier og ungtyre
Noteringen er for hhv. kategori,

kvalitet, prisændring og øre pr. kg
levende vægt:
Kvier kødkvæg1010 - 1260, prima
850 - 950, 1. kl. 680 - 780, 2. kl. 600
-700.
Unge køer, prima 780 - 850, 1. kl.
650 - 780.
Køer, prima 870 - 1070- 710 - 820,
1. kl. 0500 - 0710.
Mellem køer 430 - 580.
Pølse køer 315 - 480.

Tyre kødkvæg 795 - 885, ekstra
765 - 865 + 20, 1. kl. 665 - 765, 2.
kl. 545- 665 + 20.
Ungtyre kødkvæg 890 - 1320
ekstra 940 - 1110, 1. kl. 940 - 1040,
2. kl. 890 - 940.
For godt kødkvæg og ekstra gode
dyr betales der over noteringen,
for ringere dyr efter værdi.
Alle dyr skal ved leveringen være
forsynet med CKR øremærker

Foreninger og møder

TVANGSAUKTION

mig i
Du ser

KÆMPE BANKOSPIL
i bankohallen 47

Torsdag kl. 18.45
Gevinstsum 25.000 kr.
Dørene åbnes kl. 17.00

Indtil videre står pokalerne i Idrætsarkivets fjernarkiv, men inden længe kan de
komme på plads i en glasmontre, fortæller Victor Kristensen, der sammen med seks
andre frivillige tilbringer hver tirsdag formiddag i arkivet for at registrere og samle
genstande fra idrætslivet i Horsens.

Ferierejser
Slap af med en ﬁlm i et blødt
ﬂysæde, shop taxfrit, nyd den gode
mad og panoramaudsigten. Du
får kun ca. 3,5 time om bord på
SuperSpeed, så er du i Norge.

Idrætsarkiv får
over 100 præmier
Old Boys Pokalen,
udsat af Idrætsforeningen Old Boys,
Aarhus i 1925. Pokalen
er 33 cm høj og
fremstillet i tretårnet
sølv. HfS har vundet den
i både 1935 og 1936
og har sandsynligvis
vundet den til ejendom
eller beholdt den efter
turneringens ophør.

Tekst: Bodil Skov
Foto: Søren E. Alwan
HORSENS - Da
Horsens forenede
Sportsklubbers (HfS)
gamle klubhus skulle
rives ned, var der ikke
længere plads til
foreningens mange
sølvpokaler og
faneplader.
De har derfor fået nyt
hjem i Idrætsarkivet på
Gasvej.
- Det betyder meget for
arkivet at få så stor en
gave, siger 85-årige Victor
Kristensen, der er en af
idémændene bag arkivet,
som har eksisteret siden
1995.
Det er tidligere
cricketspiller Paul Høj,
der sørgede for, at de
mange præmier endte
blandt arkivets store

samling af både pokaler,
fotografier, gamle
spilledragter, scrapbøger
og meget, meget andet.
Han har desuden
udarbejdet en historisk
oversigt over de blanke
anerkendelser, hvor man
kan læse om deres
oprindelse,
inskriptionerne,
materialer og i hvilke
turneringer de er vundet.

Ny glasmontre
Præmierne er endnu
ikke opstillet til skue

Ud over koret vil der være flere solistindslag med
sopranerne Sanne Kolman, Jenny Høilund og den
engelske Sophie Haslett. Desuden medvirker tenor Erik
Knudsen og violinist Matthias von Niessen (Privatfoto)

Aftensang
i Vor Frelsers
Kirke

Det sker, når Den
Katolske Kirkes Kantori
på søndag giver koncert
til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp.
Med rødder i den
katolske „Vesper“ og den
anglikanske „Evensong“
optræder koret med ideal

Ejendommen er beliggende i lille landsby syd for
Brædstrup.
Ejendommen er opført i 1949 og har ifølge BBRMeddelelse et bebygget areal på 88 m2 og et samlet
boligareal på i alt 135 m2.
Campingvogn + bil

Økonomibilpakke

- og op til 5 personer
tur/retur

- for 1 personbil og op til
5 personer tur/retur

Fra kr.

Fra kr.

1 890,-

1 140,-

Ejendommen indeholder i stueplan forgang med trappe til 1. sal, køkken/alrum, hvorfra der er udgang til
terrasse og stor stue.
På 1. sal er der repos, badeværelse m/bruseniche
og 2 værelser.
I kælderen er der indrettet badeværelse med badekar, gæstetoilet, vaskerum samt disponibelt rum.

Se mere på colorline.dk eller ring 99 56 19 77

SuperSpeed · 3 timer 15 min. til Kristiansand · 3 timer 45 min. til Larvik

www.horsens-folkeblad.dk
i Idrætsarkivet, men
„Cricketsportens Venner“
har doneret en
glasmontre, der skal
fremstilles af elever på
Horsens Produktionsskole.
- Det er meget fornemt,
at vi er blevet betænkt af
„Cricketsportens Venner“,
siger Victor Kristensen,
der håber, at
Idrætsarkivet inden for
nærmeste fremtid kan
vise de mange pokaler
frem i de rigtige
omgivelser.

HORSENS I november kommer
Uffe Holm forbi
Horsens med sit femte
oneman-show: „Uffe
Holm Uforbederlig.“

HORSENS - For første
gang i mere end 470 år
synger et katolsk kor
i Vor Frelsers Kirke.

Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2008 er på kr.
830.000,00, heraf grundværdi kr. 200.500,00.

Endvidere er der en carport på 24 m2 opført i 1980
og et udhus på 16 m2 opført i 2005.
Ejendommens areal udgør 804 m2 heraf vej 0 m2.

Uffe
Holm
vender
tilbage

Koncert for
Folkekirkens
Nødhjælp

Komfortabelt
og hurtigt til Norge

Color Line er Danmarks største
udbyder af rejser til Norge. Få
inspiration til oplevelser i Norges
fjeld, fjord og skærgård - også på
en miniferie - på colorline.dk.

Foto: Terje Rakke/Fjord Norge

En af
idémændene
bag arkivet
er begejstret
for gaven

Fredag, den 12. marts 2010 kl. 09.30 afholdes på
Dommerkontoret, Mødelokale 2, Godsbanegade 2,
8700 Horsens tvangsauktion over ejendommen matr.
nr. 2 z, Grædstrup by, Grædstrup - beliggende Villavej 3, 8740 Brædstrup.

om at synge liturgisk
musik, fortrinsvis fra
England blandet med
gregoriansk musik.
Koncerten er
arrangeret i anledning
af organisationens
landsindsamling.
Alle indsamlere har
derfor gratis adgang til
aftensangen.
Billetprisen på 50 kr.
for alle andre går
ubeskåret til
Folkekirkens Nødhjælp.
Arrangementet
begynder kl. 16. (Skov)

Allerede nu er den
erfarne komiker i gang
med det nye show, og
i løbet af efteråret drager
han på turne.
Torsdag den
4. november kan den
33-årige komiker opleves
på Horsens Ny Teater.
Stand-upperen, der har
mere end 15 år bag sig i
branchen, vil prøve noget
nyt, og derfor er det
planen, at både genren og
Uffe Holms egen horisont
skal udvides.
I denne omgang tager
han stilling til nogle af
livets lidt større
spørgsmål og kaster sig
ud i nye discipliner.
Derfor melder en lang
række spørgsmål sig
allerede. F.eks: Er der en
pianist gemt i Uffe - eller
sætter der sig en testikel
fast i klaveret? Kan Uffe
Holm parodiere andre
end sig selv? Det og
meget mere kan man få
svar på, men to ting vil
publikum først og
fremmest finde ud af: Er
Uffe Holm blevet klogere,
eller er Uffe Holm
Uforbederlig?
Billetsalget til det nye
show er allerede i gang.
Billetter kan købes på
www.hnt.dk eller på
Billetlugen. (Skov)

Ejendomme

Andelsbolig
sælges
Frederiksgade 7
Lys og velholdt rækkehus i 1 plan fra 1991
på 78 m² + caport.
Indeholder: entre, 2
vær., dejlig lys stue m.
glasparti mod have,
køkken m. halvmur
mod stue, pænt badevær. Overdækket terrasse. Andelspris inkl.
forbedringer 430.000
kr. Leje inkl. fællesudgifter og vand 3.904 kr.
Henv. tlf. 27 32 97 94

Læs annoncerne,
før De handler...
Særlige
bekendtgørelser

Åben Anonym
Rådgivning
Hver torsdag
mellem kl. 16.00
og 18.00 på Horsens Bibliotek (følg
skiltene ved hovedindgangen) for
familier med børn
i alderen 0-18 år
samt børn og unge
under 18 år.
Åben rådgivningen er et anonymt
og gratis tilbud
fra Børnefamilierådgivningen og
Sundhedsplejen i
Horsens Kommune.

NY TVANGSAUKTION
over parcelhus

Enfamiliehus i tre plan opført i mursten i 1926
med ﬁbercementtag og beliggende på hovedgaden i Klovborg.
Bebygget areal for bygningen 90 m2. Udnyttet
areal af tagetagen udgør 63 m2. Udnyttet areal
af stueetagen udgør 90 m2, hvortil kommer en
kælder på 90 m2.
Boligen er indrettet med hovedindgang i kælderen hvor der ﬁndes et badeværelse, et værelse,
et depotrum, en garage og en bagindgangsentre. Fra entreen er der adgang til stueetagen
og første sal via en gennemgående trappeopgang. På første salen er der adgang fra stuen til
køkkenet, et soveværelse og et badeværelse med
bruseniche.
2. sal er indrettet med opholdsrum, tre børneværelser og et badeværelse. Beboelsen opvarmes med centralvarme med to fyringsenheder
(ﬂydende brændsel samt gas)
Ejendommen er tilsluttet privat almen vandforsyning og offentlig kloak.
Ejendommen er beliggende i område klassiﬁceret
som lettere forurenet iht. Lov om forurenet jord.
Af det kommunale oplysningsskema fremgår
blandt andet, at 1) ejendommen er tilsluttet almen privat vandforsyning, at 2) ejendommen er
tilsluttet offentlig kloak og offentlig spildevandsanlæg samt, 3) at der i kommunens spildevandsplan er vedtagelser, der vil ændre ejendommens
aﬂøbsforhold.
Alle foranstående arealangivelser er oplyst alene
på baggrund af BBR-ejermeddelelse. Øvrige
oplysninger er anført på baggrund af bla. BBRejermeddelser, kommunalt oplysningsskema og
besigtigelse.
Ejendom: Matr.nr. 4 r Klovborg By, Klovborg, beliggende Storegade 11, 8765 Klovborg.
Tinglyst areal: 742 m2.
Ejendomsværdi pr. 01.10.2008 kr. 680.000,00,
hvoraf grundværdien er kr. 109.200,00.
Ny tvangsauktion: Afholdes FREDAG, DEN 19.
MARTS 2010 KL. 10.40 i Fogedretten i Herning,
retssal 1, Nygade 3, indgang B, 7400 Herning.
Højeste bud på 1.auktion kr. 10.000,00.
Information: Salgsopstilling og forevisning kan
rekvireres ved henvendelse til:
Advokat Kjeld Skov, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, j.nr. 4029360 /GV
Auktionsdokumenterne kan ses på Fogedkontoret, AS nr. 420/2009. Salgsopstillingen kan i øvrigt ses på internetadressen:
www.tvangsauktioner.dk.

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon 76 29 29 29
www.horsenskommune.dk

Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning
Tlf. 96 26 40 00 . Fax 96 26 40 01
her@dahllaw.dk www.dahllaw.dk

Ved en budsum på kr. 830.000,00 vil kontantbehovet udgøre kr. 56.663,61. Årlige bruttoudgifter vil
udgøre kr. 80.949,73 og det skattemæssige underskud vil udgøre kr. 48.077,91.
Salgsopstilling og øvrige auktionsdokumenter henligger til eftersyn på Dommerkontoret i Horsens.
Salgsopstilling kan ses/rekvireres på
www.tvangsauktioner.dk
Aftale om besigtigelse af ejendommen samt rekvirering af salgsopstilling kan ske ved henvendelse til

Advodan Kjellerup
Vestergade 1. 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 24 00 . Fax 86 88 37 17

Lejligheder

5 vær. patricierlejl. Strøget - ved det gamle Rådhus
Hvorfor eje når man kan leje. Flot 2. sals lejl. i markant strøgejendom.
Højt til loftet, elegant stuk og nyt fyrretræsgulv. Indh: entre, lækkert badevær.,
stort køkken/alrum, godt sovevær., vær. m. udg. til sydv. altan, hjørnestue m.
kig over Strøget og stor stue. Areal 179 m2. Garage medfølger.
Leje pr. md. 8.700 + forbrug. 3 md. forudbetalt husleje/depos.
Email: Hem@adslhome.dk

Ring for yderligere oplysninger - 21 72 89 29

Lejlighed i Bygholm Søpark
udlejes
Stor
luxuslejlighed
med smuk udsigt til
Bygholm Sø med garage udlejes pr. 1/3.
Indeholder entre, bryggers, 2 gode værelser,
soveværelse, 2 badeværelser, køkken, alrum,
stor opholdsstue. Leje
pr. md. kr. 9,900- + forbrug. Depositum kr.
48.000,-.
Kontakt 20 20 91 97

Lejligheder i
Horsens udlej.
Nyere 2 vær. lejligh. 54
m² kr. 3300 + forbrug.
Dep. 3 mdr. + 1 md.
forudbetalt leje.
Nyrenov. 2 vær. 40 m²,
Leje 2950 kr. + forbrug.
Dep. 3 mdr. + 1 md.
forudbetalt leje.
Ældre 2 vær. lejligh. 64
m², 100 m fra strøget.
Dep. 2 mdr. husleje.
Lejeperioden er tidsbestemt. Skal ikke males
ved fraflytning. Leje
2600 kr. + forbrug.
Tlf. 24 42 80 82

Udlejes i
sydbyen
til rolig lejer. Nyopført
lejlighed på 120 m² m.
3 vær., terrasse m.v.
Husleje 7.800,- kr. +
forbrug. Dep. 6 mdr.
Ingen husdyr.
Henv. tlf. 20 20 91 94

Køb og salg

BRUGT SYRET EG
VELHOLDT
SOM NYT
Hjørneskab

............................. kr. 2.000,-

Skænk/vitrine

............................. kr. 3.500,-

Skrivebord

............................. kr. 1.500,-

Ovalt bord med 2 plader
og 6 stole med polstret
sæde og ryg

............................. kr. 4.000,-

Chatol

............................. kr. 2.500,-
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