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KøKKen

Spjald: 5.-8. januar og 12.-15. 
januar slår Svane Køkkenet 
i Spjald dørene op til fire de-
signdage, som er dedikeret til 
præsentationen af køkken-
virksomhedens 2017-kollek-
tion. Det er en kollektion, som 
er anderledes og som sigter 
mod at gøre op med mere 
klassiske køkkendesigns. S17 
er navnet på køkkenet, der 
henvender sig til kunder, som 
er lidt mere modige og klar til 
noget nyt:- Vores nye kollekti-
on har et udtryk, som uomtvi-
stelig positionerer sig overfor 
de mere klassiske køkkende-
signs og skaber sin egen, nye 

køkkenfortælling, som vi glæ-
der os til at præsentere for vo-
res kunder, fortæller Michael 
Hansen, indehaver af Svane 
Køkkenet i Spjald.

Mere modige
S17 består af tre bærende ele-
menter, der tilsammen skaber 
køkkenets særlige udtryk - en 
gennemgående sort ramme, 
et gennemgående materiale, 
som er brugt konsekvent på 
alle køkkenets flader samt 
grebet DOT, der er specialde-
signet til S17-kollektionen.- 
S17 har et nyt og anderledes 
udtryk, som jeg mener, ikke 
er set før. De senere år er dan-
skerne blevet mere modige i 

deres køkkenindretning, og 
det er dén lyst og modighed, 
som jeg vil imødekomme 
med designet af S17, fortæl-
ler arkitekt MAA Rolf Birk, 
som er ansvarlig for design- og 
konceptudvikling hos Svane 
Køkkenet.

Til 4 Days of Design præ-
senteres også nyheden Quoo-
ker FLEX, som er den nyeste 
opfindelse fra Quooker - en 
vandhane med fleksibel ud-
træksslange, som kan give 
både koldt, varmt og kogende 
vand. Quooker FLEX lanceres 
i krom og børstet stål og kan 
prøves til 4 Days of Design.

pcB
 

Nyt køkken til de modige
svane Køkkenet skyder det nye år i gang med hele 
to omgange af "4 days of design", hvor det er muligt 
at se køkkenvirksomhedens 2017-kollektion.

Bil
Pia Damsgaard Bach
JFM

SKader: Mange bilister bliver 
hvert år udsat for stenslag, der 
kan betyde, at hele ruden med 
tiden revner og må skiftes. 
Særligt her i vintermåneder-
ne, hvor der er risiko for nat-
tefrost, er ruden ekstra sårbar.

De store temperatursving-
ninger øger spændingen i ru-
den, og derfor stiger risikoen 
for, at et stenslag udvikler sig 
til en revne.

Det oplever man tit hos et 
af Danmarks største leasing-
selskaber, Leaseplan Dan-
mark, hvor man ser markant 
flere revner forårsaget af sten-

slag i vintermånederne.
- Vi ser hvert år en stor stig-

ning i rudeskift, når nattefro-
sten sætter ind. Det skyldes 
simpelthen, at mange ikke får 
repareret stenslaget i tide. Når 
der så har været nattefrost, og 
man sætter varme på i bilen 
om morgenen, så kan selv et 
lille stenslag udløse en revne. 
Og så kan det blive dyrt, siger 
Lars Eegholm, adm. direktør 
hos leasingfirmaet Leaseplan 
Danmark, i en pressemedde-
lelse.

Kom skaden i forkøbet
Du kan minimere risikoen for, 
at hele ruden skal skiftes, hvis 
du handler hurtigt. Leaseplan 
Danmark giver tre gode råd til 

stenslag i vinterkulden:
Dæk stenslaget med det 

samme: Sæt en stenslagsmær-
kat eller tape over stenslaget 
med det samme. Det forhin-
drer fugt og snavs i at trænge 
ind og forværre skaden.

Spar penge, hvis du repare-
rer hurtigt: Selvom du dækker 
stenslaget til, kan det stadig 
udvikle sig en revne.

Derfor skal du så hurtigt 
som muligt få stenslaget repa-
reret, hvis du vil undgå, at hele 
ruden skal skiftes. Og det kan 
også betale sig. Mens reparati-
on af et stenslag koster under 
500 kr., så kan regningen på et 
rudeskift let løbe op på 4.000-
5.000 kr.

Undersøg, om din forsik-
ring dækker: Ofte dækker en 
bilforsikring også stenslag, så 
husk at undersøge, om også 
din dækker.

Flere virksomheder tilbyder 
desuden at reparere din bilru-
de på den adresse, der passer 
dig bedst, så du ikke skal und-
være din bil.

Sådan forhindrer du at 
stenslaget udvikler sig
nattefrost øger risikoen for, at stenslag i forruden 
udvikler sig til en revne, der ikke kan repareres.

Stålreolen med hylder 
i asketræ og den 
karakteristiske sorte 
ramme om fronterne 
giver Svane Køkkenets 
enkle, hvide S17 
køkken et grafisk og 
eksklusivt udtryk. 
PR-foto

Tilladelse til at opføre havvindmølleparkerne
Vesterhav Nord og Vesterhav Syd
Energistyrelsen har nu afsluttet udbuddet af de kystnære havmøl-
leparker og godkendt de tilhørende vurderinger af virkningerne på
miljøet (VVM- undersøgelserne).

Den 22. december 2016 meddelte Energistyrelsen etablerings-
tilladelser til to datterselskaber under Vattenfall Vindkraft A/S til
opførsel af havvindmølleparkerne Vesterhav Syd på 170 MW og
Vesterhav Nord på 180 MW, samt tilladelser til at udføre supple-
rende forundersøgelser. Tilladelserne er en udmøntning af den
energipolitiske aftale fra marts 2012, som blev indgået ved et
bredt politisk flertal.

Tilladelserne til at opføre havvindmølleparkerne Vesterhav Nord
og Vesterhav Syd er meddelt i jf. § 25 i VE loven (lov om frem-
me af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af
27. oktober 2016).

Tilladelserne kan ses på Energistyrelsens hjemmeside:
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-hav-
vindmoelleomraadet. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lis-
beth Nielsen, lin@ens.dk eller Charlotta Castenfors Laursen,
ccl@ens.dk.

Klager over disse tilladelser kan i henhold til § 66 og § 67 i VE-lo-
ven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Frede-
riksborggade 15, 1360, København K. Klagen skal være indgivet
skriftligt senest d. 25. januar 2017. Tilladelserne må ikke udnyt-
tes, før klagefristen er udløbet. Klage over tilladelserne har ikke
opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer
anderledes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til
anden administrativ myndighed.

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
Telefon: +45 33 92 67 00
Fax: +45 33 11 47 43
ens@ens.dk

VI SES PÅ BADEVEJ 1 I SØNDERVIG HOS
Tlf: 30 14 50 50

HUSK VI HAR ÅBEN HVER DAG OGSÅ LØRDAG - SØNDAG!!

På sko, støvler, lædervarer

og dametøj

UDSALG - UDSALG - UDSALG
MG Shoes Sønderv

ig starter udsa
lg

50%
Mandag den 2. januar kl. 10.00

sPar oP tIl

(Skechers shoppen - kun udvalgte modeller)

Få op til r. 1250,- r t
– se emmes de eller o t t os.

Bilpleje-Centret.dk
Tlf. 30 35 40 35

Lad din bil få en omgang wellness

EnghavEvEj 1
6950 Ringkøbing


