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             Landinspektør med lokalkendskab

Landinspektør Søren Lange – Tlf. 26221120
Luneborgvej 65, 9382 Tylstrup

Firmaadresse: Landinspektørfirmaet Søren Lange
Slotsgade 31, 9000 Aalborg – Tlf. 98120611

www.s-lange.dk
Landinspektørfirmaet Søren Lange  udfører arbejde indenfor alle om-
råder af fast ejendoms regulering, projektudvikling, planlægning m.v.

Langholt 
Mureren
v. Ian Morvang

Tlf. 28 60 34 02
www.langholtmureren.dk
ianmorvang@hotmail.com

• Nybygning
• Landbrugsbyggeri
• Omforandring
• Totalentreprise

TYLSTRUPMUREREN
AUT. KLOAKMESTER

ApS

v/Ib E. Nielsen, Enighedsvej 39, Kraghede, 9382 Tylstrup,
www.tylstrupmureren.dk 

tlf. 96 46 70 09
Bil 20 43 17 97

Murer og Entreprenør

BIRGER PEDERSEN
Bakmøllevej 267
9380 Vestbjerg

Biltlf. 20 31 82 22
         40 11 82 22

Telefax 98 95 61 32

98 95 62 22

snedker- og malerarbejde

v/Marie Bang  •  Mobil 30 23 86 16
snedkerinden.dk

Vodskov Malerforretning
Kristian Larsen - Malermester

Følfodvej 27 . 9310 Vodskov

Tlf. 98 29 33 80
ALT 
MALERARBEJDE
UDFØRES...

Annoncer: 98 29 33 22

Boligmarkedet

Erhvervs
lokaler

i Vodskov til leje.
Fra 25 m2 - 200 m2.

Kontakt:
28 45 90 95

Hus i Langholt 
sæLges

Gulstensvilla beliggende 
midt i byen. 126 m2 + 22 m2 

solrig udestue samt 42 m2 

kælder og fritliggende ga
rage.

Overtagelse efter aftale.

Tlf. 98 25 66 50

HUS VED TYLSTRUP 
Udlejes pr. 1/8-2011. 

Renoveret hus på 100 m2 m. kælder, værksted samt 
carport. Ligger på stor ugeneret grund.
Husleje: Kr. 5.500,- pr. mdr. + forbrug

Depositum: 3 mdr. husleje.

Tlf. 21 78 29 60

Håndværkere

Sommercup for 
mountainbikere sluttede med 
finale i Hammer Bakker
n GRINDSTED: Torsdag i 
sidste uge mødtes 32 hold 
mountainbikere, 64 ryttere 
i alt, ved Grindsted Hal-
len for at køre det sidste og 
dermed finalen af tre løb i 

MTB-O sommercup.
Der skulle køres i 90 mi-
nutter på en rute der var 32 
km lang og her skulle fin-
des så mange af de 15 po-
ster som muligt og helst be-

svare spørgsmålene rigtigt. 
16 hold nåede at opsøge alle 
poster og så var det rigtigt 
besvarede spørgsmål der 
talte for at finde en vinder. 
Tre hold stod lige med 91 

point, derfor måtte køre-
tiden blive den afgørende 
faktor. førstepladsen gik til 
to hold der havde samme 
flotte køretid på 66 minut-
ter og det var Jan Møller 
fra Jægerkorpsets Idræts-
forening JGKI og Henrik 
Vinther/Jens Christian 
Andersen fra Aalborg Cy-
kel Motion.
Selve postplaceringerne 
strakte sig fra Grindsted og 
primært til området om-
kring Langholt og i Ham-
mer Bakker.
Efter løbet bød løbsleder 
Per Norup, JGKI, på grill-
stegte pølser og præmier til 
de vindende hold.
Arrangørerne fik ros for et 
godt og veltilrettelagt løb 
og næste gang de mange 
cykelklubber arrangerer 
MTB-O bliver til efteråret, 
hvor sæsonens MBT-O vin-
tercup gennemføres med i 
alt fem afdelinger.

Startsignalet er givet til et hold og før der trampes hårdt i 
pedalerne skal ruten lige gennemgås.

Fem af MBT-O vinderne fra Grindsted.

Politiet stoppede 
5.850 fartgale bilister 
n TRAFIK: I løbet af for-
rige uges fartkontrol stop-
pede politiet 5.850 bilister 
i hele landet, der kørte for 
hurtigt. 
Det viser de netop offent-
liggjorte tal fra Rigspoliti-
ets Færdselsafdeling.

Fartkontrollen var en del 
af den landsdækkende 
fartkampagne ”Mit Hjem 
– Din Fart?”, der gennem 
hele maj måned har sat fo-
kus på de mange familier 
og mennesker, der med 
god grund er bekymrede 

over bilernes høje fart på 
landevejene.

Hele 90 % af beboerne 
ved eller i nærheden af en 
landevej er bekymret el-
ler generet af andres høje 
fart.

Landevejene er de farligste 
vejstrækninger, vi har.  
Især på grund af den høje 
fart. 
To ud af tre trafikdrab sker 
på landevejene.


