GLEJBJERG'S LOKALE SIDE

Tusind tak

Gudstjeneste
i vores kirke
søndag d. 14. februar
kl. 10.30

Glejbjergs
lokale
håndværkere
giver gerne et
uforbindende
tilbud på:
NYBYGNING
OMBYGNING
REPARATION

til jer, som tænkte på mig til min
90 års fødselsdag..

Mærkedage

Nørremarken 1,
Agerbæk

Hilsen
Rigmor Sørensen

70 år: Gunhild Andersen, Borgergade
48, fylder 70 år lørdag d. 20. februar.
18 år: Sabrina Bodolf Sørensen,
Tvilevej 17, fylder 18 år fredag d. 12.
februar.

E-mail:
hellekoereskole@mail.tele.dk
www.ensikkerstart.dk
Elever fra Glejbjerg medtages til teori.

Se Glejbjergs hjemmeside
"www.glejbjerg.dk"

Holdstart: 25. marts, 2010
Bemærk: nyt teorilokale

Alt arbejde med gummiged
og minigraver udføres.
Udlejning af minigraver,
pladevibrator og jordlopper.
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Omlægning af græsplæner
med stennedlægningsfræser
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KS’-udlejning
Tlf.: 21 23 30 33
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AutoMester

v/Jan Pedersen

Tømrermester

Preben Nielsen

Tlf
75198088
Mobil 40258088
Glejbjerg Autoværkstednår du skal være godt kørende

Tlf. 75 19 81 28 - Bil: 40 14 48 28
Fax 75 19 81 20
www.prebennielsen.dk

Murermester

Glejbjerg
Elser
vice
Elservice

HN OLIEFYRSERVICE

v/ René Fuglsang

TANKE - KEDLER - OLIEFYR

Døgnvagt:

Jan Q. Mortensen
Tlf. 75 19 85 23 - Bil: 21 29 65 23
Fax: 75 19 86 26

Agerbæk Maskinstation

Bogbussen
Tirsdage kl. 18.30-19.15 og
onsdage kl. 14.30-15.15,
ved Hotellet.

Vil du være sikker på at få
din annonce i førstkommende
miniblad, så put den i postkassen hos Minitryk, eller send en
mail til minibladet@youmail.dk
senest fredag kl. 12.00.

udfører alle årstiders
maskinstationsarbejde og
entreprenørarbejde

v/Søren Hougaard
Telefon 75 19 61 55
& 61 36 71 27

Minibladet/MiniTryk

75 19 86 72
25 32 54 08

Fast pris på udskiftning af olietanke
efter besøg på adressen

E-mail: hnolie@mail.dk

75198493
Holm & Jensen A/S

Åbningstider:
Fredage fra kl. 10.00 - 12.00
Annonceindlevering:
Senest fredage kl. 12.00
Borgergade 70A , 6752 Glejbjerg
Tlf.: 75 19 82 43 21 65 87 43
E-mail: Minibladet@youmail.dk

BILSYN

Vognmandsforretning
Reparation af vej med grusudlægger.
Levering af sand,sten,grus, granit, pigsten.
Spredning af kalk. Transport af levende dyr.
Jordarbejde med gummiged, minilæsser.
Container og tvangsblandere udlejes.

Industrivej 3, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 84 44
E-mail: kontor@holm-jensen.dk

Tømrermester
Kim Fyhn

Skal bilen til syn ?
Prøv PAVA Drive-in Bilsyn Ribe
Industrivej 9 b Ribe
v/Verner Gjerlevsen
Tlf. 24 224 224
Også lørdags-åben

BIL 40 83 16 71

Nye og brugte biler i
alle prislag på lager hos:
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VVS - Blik & Oliefyrsfirma

Henni Hansen
Stadionvej
Stadionvej2F
2F
6752 Glejbjerg
Tlf. 75198144

Aut. Kloakmester Carsten Jørgensen Tlf 2021 6336
Kærbjergvej 14 - 6753 Agerbæk Tlf. 7519 6380 - 4044 6380

www
.kimfyhn.dk
www.kimfyhn.dk
Start med 6 - 9 km forude

Glejbjerg TAXI

75 19 53 00

UGEBLADET
FOR GLEJBJERG & OMEGN
UGE 6 TORSDAG D. 11. FEBRUAR 2010

Alm.Taxikørsel samt syge - og lægekørsel

Glejbjerg Sportsforening

Generalforsamling
afholdes tirsdag d. 23. februar 2010 kl. 19.00
i Glejbjerg Fritidscenter.
Dagsorden iflg. lovene.
Vel mødt til alle vore medlemmer og ungdomsmedlemmernes forældre, samt deltagere i vores
præmiespil.

Når vinteren rinder ...

Aktuel information fra kommunens hjemmeside

Glejbjerg Sportsforening

Vinteren holdt pause fredag d. 5. feb.
Vi traf Lars fra "Holm & Jensen" i færd med
en finpudsning af gaden.
Lars fortæller at bilen på billedet kører i Vejen Kommune – Glejbjerg og Hovborg området. Hvis der kun
skal saltes tager turen 5 timer - Her har man måttet
nytænke pga manglen på salt, idet vi i 1½ uge har
spredt sand. (Borgergade, som vi ikke kører – får
stadig udelukkende salt) Salt kan fryse under ca. 7
minusgrader og har der ingen virkning , men sand
fryser ved højere temperatur alt efter hvor vådt det er –
så sand er sværere at tackle. Siden midt i december
har vi kørt næsten hver dag, så denne vinter er helt
speciel. Andre år har vi været klar til udrykning – med
kort varsel skal siges – uden at det blev alvor.

Sne og is giver problemer for chaufførerne i forbindelse med tømning af dagrenovationsspand og genbrugsspand.
Selvom der ofte er ryddet for sne, gør isen det vanskeligt for chaufførerne at køre på vejen. Der er derfor stadig mange
veje, hvor renovationsbilerne ikke kan køre.
Containere på genbrugspladsen til dagrenovation i denne snetid
Der bliver opsat minicontainere på genbrugspladserne, som vil fungere som samlecentraler for dagrenovation. Hvis
der ikke bliver afhentet dagrenovation på din normale tømningsdag, så modtager vi det gerne på genbrugspladserne.
Affaldet skal være i sække.
Dette er en midlertidig foranstaltning og så snart vejret tillader, at affaldet kan indsamles på normalvis, bortfalder ordningen igen.
Du kan også vælge at sætte din renovationsspand frem til asfaltvej/farbar vej eller ud til fortovet på din ordinære
tømningsdag, gerne inden kl. 5.30 om morgenen på den pågældende tømningsdag.
Genbrugsspanden
Bliver din genbrugsspand ikke tømt på grund af vejret, er der mulighed for at sortere affaldet i klare sække og sætte
ved siden af genbrugsspanden og de vil blive taget med ved næste ordinære tømning.
Ønsker du ikke at have affaldet stående, er der også mulighed for at køre det sorterede affald på genbrugspladsen
Hvad skal jeg som borger sørge for i snevejrssituationer
- Din indkørsel skal være ryddet helt ude ved vejen, så skraldemanden kan komme til uden at komme til skade
- Hvis din indkørsel ikke er ryddet, skal du sætte din spand ud til vejen
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kan hentes affald pga. snevejret
- Samle dit ekstra affald i sække. Dagrenovation og genbrugsaffald skal holdes adskilt. Genbrugsaffald skal være
sorteret i klare sække.
- Sætte din spand og sække ud til farbar vej. Helst inden kl. 5.30 om morgenen på din ordinære tømningsdag.
Mini

Lars fortæller, at han efter at billedet blev taget kørte
turen færdig og skulle så til Vejen, hvor salt og sandet
ligger, for at tømme for salt igen og have sprederen
rengjort. Så blev der udkaldt til saltning på motorvejen
med en anden bil og da der, som bekendt er mangel på
salt skulle det afprøves om denne spreder kunne sprøjte
ren saltlage, nemlig 40 ml per m2.
Der har hidtil været 10 forskellige doseringer, de fleste
en kombination mellem salt på roterende tallerken og
sprøjtning via dyser med en saltopløsning ca 21 pct. Det
gik fint nok blot med lavere hastighed og en ekstra
optankning i Kolding.
Manglen på salt gør, at der må nytænkes…
Nogle gange er det kun saltning andre gange kombineret
saltning og snerydning (plov) eller snerydning alene -.
Mini

Glejbjerg Hotel tilbyder
Dagens middag fra kl. 17.30 til ca 19.00
Fredag den 12. februar:

Herregårdsbøf m. ærter, kartofler og
béarnaise sauce

50 kr.

Barbecue marineret ben ,
bagt kartoffel og salat

85 kr.
Børneburger m. pommes frites 55 kr.
Glejbjerg burger
m. Spicy kartoffelbåde

95 kr.
Pommes Frites 20 kr.
Stor bøfsandwich m. sovs 60 kr.

75 19 84 64

