
Gem mig!
(du får brug for mig)

VELKOMMEN TIL SLAGELSE
KOMMUNE OG OMEGN

L O K A L  O G  L I G E  V E D  H Å N D E N

Flytteguiden samarbejder med:
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Har du set
fi lmen om
din hjemby?
Se vores fi lm og fi nd ud af, hvor godt du kender dit eget område.

Flytteguiden laver også en byfi lm, der beskriver din 
by og dit lokal område, og hvor du kan komme tæt 
på det, der er særligt for netop din nye hjemegn.

Måske kan du lære noget nyt, blive klogere på dit 
område eller blive bekræftet i, at du bor det skøn-

neste og bedste sted i Danmark.

Klik ind på www.fl ytteguiden.nu eller scan QR-
koden for at se byfi lmen fra din egen kommune. 

Pssst … Når du nu er derinde, kan du jo også lige se fi lmen om din nabokommune.

SCAN KODEN
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FLYTTEGUIDEN?

SERVICENUMRE 

Hvad er

Alarm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
Politi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
Lægevagt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70 15 07 00

Tandpinevagt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 60 01 11
Slagelse Brand og Redning   .  58 57 97 24
Slagelse Sygehus  .  .  .  .  .  .  .  58 55 90 00

www.fl ytteguiden.nu 
Læs artikler med gode 

råd og fl yttetips. 
Følg os på 

Facebook og
Instagram 

og få aktuelle informa-
tioner samt deltag i 

konkurrencer.

Du har modtaget Flytteguiden, fordi du 
enten lige er fl yttet til kommunen, er 
fl yttet internt i kommunen, har sat din 
bolig til salg eller ejer et sommerhus 
i kommunen. 

Flytteguiden er fyldt med information 
og gode tilbud fra dit nye lokalområde. 

JEG ER NY I KOMMUNEN
Hvis du er fl yttet til en helt ny by eller 
kommune, kender du måske ikke om-
rådet så godt. Områdebeskrivelsen på 
de næste sider kan hjælpe dig med 
at danne et overblik, og i aktivitets-
kalenderen kan du se, hvad der foregår 
i byen af forskellige arrangementer.

JEG ER FLYTTET
INTERNT I KOMMUNEN
Du er fl yttet til nabobyen eller blot 
lidt længere ned ad gaden og kender 
derfor området rimelig godt. Det kan 

dog være, at dine børn bliver nødt til 
at fl ytte skole, eller du skal bruge en 
håndværker til at sætte det nye hus 
i stand. Flytteguiden giver dig de rigtige 
kontakter.

JEG EJER ET SOMMERHUS
Du er enten bosat i kommunen eller 
kommer udefra. Som sommerhusejer 
har du brug for kontaktoplysninger og 
information om området. I Flytteguiden 
fi nder du fagfolk, som kan hjælpe dig 
med at forbedre dit sommerhus, samt 
en aktivitetskalender, så du ved, hvad 
der sker i området.

JEG HAR SAT MIN BOLIG TIL SALG
Du har sat din bolig til salg, og du har 
sandsynligvis behov for hjælp til at 
klargøre boligen. I Flytteguiden kan 
du fi nde alle typer af fagfolk, som kan 
hjælpe med at optimere din bolig til 
salg.



Slagelse Kommune 
- alting indenfor rækkevidde
Få tid og plads til det gode liv i Slagelse Kommune. Hvad er vigtigt for dig? 
Børnenes opvækst og skolegang, hus og have, fritidsmuligheder, natur, kulturliv 
eller det lokale fællesskab?

I Slagelse Kommune har du alting inden for rækkevidde, så du kan skabe dig et 
liv i balance. Her er du tæt på både skov og strand samt byliv, hvor kultur- og 
fritidstilbud står i kø. Oplev kunsten i Skælskør, byen ved vandet i Korsør og 
Slagelse handelscentrum med cafe- og torveliv.

Vi har fundet hele 127 gode grunde til, at du skal flytte til Slagelse Kommune. 
Her kan du bo dyrt til halv pris, spise velfærdsbøffer fra Glænø og være med 
på den største kulturnat udenfor København. Vi har mere en 180 km. kyst og 
20 offentlige badestrande, så der er gode muligheder for at nyde vandet og 
kysten i Slagelse. Men Slagelse Kommune er mere end et smukt og dejligt sted. 
Erhvervslivet er i vækst, kommunen tiltrækker nye statslige arbejdspladser, 
og der ses en generel fremgang i jobskabelsen. Når du bosætter dig i Slagelse 
Kommune, har du næsten 1 mio. arbejdspladser indenfor en times kørsel. 

Du kan se alle 127 gode grunde til at flytte til Slagelse på www.slagelse.dk

Velkommen til Slagelse Kommune

Vil du vide mere?

På www.slagelse.dk kan du læse mere om Slagelse Kommune. Her kan du 
blandt andet finde oplysninger om daginstitutioner, skole, boligforeninger, 
uddannelse, flytning og meget mere. 
Eller følg os på Facebook.com/slagelsekommune

På www.slagelse/tilflytter kan du finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål 
fra tilflyttere uanset om du er studerende, børnefamilie, selvstændig med 
egen virksomhed eller par uden børn.

Slagelse tæt på…
55. min. til København
30. min. til Odense
E20 lige til døren

Velfærdsbøffer
I Slagelse Kommunehar vi et 
bredt udvalg af lokale føde-
varer. Prøv bøffer fra Glænø, 
der smager af frihed, spis 
økologisk fisk fra Bisserup 
eller forkæl dig selv med 
lokal ost fra Vemmelev.

Find det gode liv i Slagelse
Uanset dine prioriteter, så har du al-
ting indenfor rækkevidde i Slagelse 
Kommune.

Foto: Evan Hemmingsen og Slagelse Kommune

Bo dyrt – til halv pris
Et familiehus i Slagelse Kommune 

koster typisk fra 1,5 – 2,5 mio kr. Du 
kan bo på landet, ved stranden eller 
i en af vores tre købstæder. Find det 

hus du drømmer om til halv pris og få 
rum og plads til mere.

Vild med vand og udeliv
Er du vild med vand? Så tilbyder vi 180 ki-
lometers kystlinje med plads til alle. Her 
finder du kajak- og roklub, sejlads og hav-
jagt, vinterbadning og gode muligheder for 
fiskeri.

Er du mere til en løbetur eller fart i pedalerne, 
så har vi både løbeklubber og mountainbikere, 
som er ivrige brugere af områdets skove.
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SYGEHUS

Psykiatrisk
 Sygehus

CAMPUS
SLAGELSE

FODSPORET

UDDANNELSES-
FIRKANTEN

BYMIDTE ZBC SOSU
SJÆLLAND

ERHVERVS-
AKADEMI 

SJÆLLAND

SLAGELSE
GYMNASIUM

SYDDANSK 
UNIVERSITET 

SLAGELSE

VUC 
VESTSJÆLLAND 

SYD

Ph. Absalon
SLAGELSE

STUDIEBYEN
SLAGELSE

Slagelse er den 3. største studieby i Region Sjælland og med det nye 
Campus-område ved Slagelse Station, som står klart i 2020, tilbyder Sla-

gelse et dynamisk, levende og alsidigt studiemiljø. 

Studiebyen Slagelse består af cirka 7.200 fuldtidsstuderende og 800 deltids-
studerende. Vi har 100 forskellige uddannelser fordelt på 7 uddannelsesinstitu-

tioner, men den er meget mere end det. Studiebyen Slagelse er også kultur- og 
fritidsliv, bosætning, beskæftigelse, samskabelse og vidensdeling.

I Slagelse er der uddannelsesmuligheder for alle. Fra de gymnasiale grunduddannelser og 
faguddannelser til videregående uddannelser og efteruddannelse. Her kan du uddanne dig hele 

vejen igennem livet. Vi arbejder for at du kan få det bedste studieliv og udvikler studiebyen sammen 
med de studerende. Slagelse Kommune arbejder for, at du kan få en uddannelse tæt på byen, en 
billig studiebolig tæt ved din uddannelse og et godt studiemiljø, med plads og muligheder for de 
studerende i byen.

I det nye Campus ved Slagelse Station, har du byen indenfor 5 minutters gang og når fremtidens 
nye idrætshal bliver en realitet, bliver der gode muligheder for at dyrke 
sport lige der, hvor du går i skole. Vi håber, at du vil være en del af vores 
studieby.

Læs mere om Studiebyen Slagelse på campus.slagelse.dk

ZBC
SELANDIA

10. KLASSE
CENTER
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Slagelse er 
et godt sted at være
I Slagelse er der plads til livet, og byen rummer alt det, 
som man har brug for, for at få en hverdag til at fungere.

VESTSJÆLLANDS HANDELSBY
Slagelse er Vestsjællands handelsby 
nr. 1. Du fi nder handel, håndværk, in-
dustri og produktion i byen. Der er et 
levende handelsliv, som du blandt an-
det fi nder i Galleriet i Slagelse og Vest-
sjællandsCentret, der er to moderne 
shoppingcentre med masser af butik-
ker og gode aktiviteter.

Rundt omkring i byen ligger der hygge-
lige torve og pladser med mange gode 

spisesteder og hyggelige caféer. Her 
kan du kan slappe af og læse avisen el-
ler få vendt verdenssituationen, mens 
du nyd er en kop kaffe. Slagelse har et 
hyggeligt byliv, og her er alt, hvad du 
behøver.

FIND BALANCEN 
MELLEM FRITID OG ARBEJDSLIV
Skoler, uddannelsesinstitutioner, kul-
turinstitutioner, idræt, fritidsaktiviteter 
– i Slagelse fi nder du mange forskel-
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ARRANGEMENTER 
ÅRET RUNDT

På www.business-slagelse.dk 
kan du følge med i nogle af de 

arrangementer, som fi nder sted 
i byen i løbet af året. Du kan 
også fi nde os på Facebook.

lige muligheder for at have en spænd-
ende hverdag, hvor der både er plads 
til familielivet, arbejdslivet og en aktiv 
fritid.

SAMMEN ER DU BEDST
Vi mener, at vi står bedre, når vi er 
sammen. Vi er drevet af at skabe et 
godt netværk og sammenhold i Slagel-
se, og vi håber, at du også vil være med 
til at bakke op om dit nye lokalområde. 
Byen har brug for, at dens borgere bru-
ger deres muligheder, lægger deres 
handel i byen og deltager i de aktivite-
ter, der bliver arrangeret. Derfor siger 
vi hos os, at sammen er DU bedst.

Hos Business Slagelse vil vi gerne byde 
dig velkommen til Slagelse, og vi håb-
er, at du vil benytte dig af de mange 
muligheder, som dit nye område byder 
på. 

Velkommen til.

Fotos venligst udlånt af: Business Slagelse



Vil du være med 
til at redde liv?redde liv?
Hver dag er danske bloddonorer med til at  
gøre en stor forskel for mange mennesker. 

Når man tænker på anvendelse af det 
blod, der er blevet doneret, så tænker 
mange nok især på akutte blodtransfu
sioner hos patienter, som har lidt stort 
blodtab. Den gruppe udgør 12 procent 
af det anvendte blod fra danske blod
donorer. Den gruppe af patienter, der 
faktisk bruger mest af det donerede 
blod, er kræftpatienter, som står for at 
bruge 39 procent af det donerede blod, 
hvor blodet bliver brugt til forskellige 
former for kræftbehandling.

BLIV BLODDONOR
Du kan selv melde dig som bloddonor 
og være med til at gøre en stor forskel. 
Dit blod kan blive brugt til at redde liv 
og gøre hverdagen nemmere for en 
masse mennesker. Der er ca. 230.000 
frivillige bloddonorer i Danmark, og 
der er plads til flere, som gerne vil 
være med til at gøre en forskel.

Du tilmelder dig på www.bloddonor.dk, 
hvor du også kan læse mere om, hvad 
det vil sige at blive bloddonor.

HVAD KRÆVER DET?
For at blive bloddonor skal du være 

mellem 17 og 60 år gammel, du skal 
være sund og rask og veje mindst 50 
kg. Et lille prik kan gøre en stor forskel. 

•  39 % af blodet anvendes  
til kræftbehandling

•  20 % af blodet anvendes i behand
lingen af hjerte/karsygdomme  
samt lungesygdomme

•  12 % af blodet anvendes til  
patienter, som akut har lidt  
et stort blodtab

•  11 % af blodet anvendes til  
patienter, som lider af sygdom i 
deres fordøjelsessystem

•  5 % af blodet anvendes til patien
ter, som lider af blodsygdomme

•  13 % af blodet anvendes til øvrige 
patienter – eksempelvis ved 
fødsler Kilde: www.bloddonor.dk

HVEM BRUGER DONORBLODET?
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Har du som tilflytter husket at tilmelde dig
Blodbanken her? Tlf.: 56 51 22 22  
sla-blodbank@regionsjaelland.dk

Bliv bloddonor

VIL DU REDDE LIV? MELD DIG PÅ BLODDONOR.DK

bloddonor.dk

Husk at du kan finde os på Facebook Storebælt Bloddonorkorps

Blodbanken Slagelse Sygehus

11FLYTTEGUIDEN
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Korsør Erhvervsforening
din kickstarter, sparringspartner 
og din megafon!
I Korsør er der plads til livet 
– både dagliglivet og drømmelivet.

KORSØR ERHVERVSFORENING 
– ET STÆRKT LOKALT NETVÆRK
Korsør Erhvervsforening arbejder for 
at fremme vilkårene for Korsør og 
omegn som attraktive erhvervs- og 
bosætningsområder. Vi baner vejen 
for at få midler til lokale projekter, der 
forbedrer handelsliv, kultur og bosæt-
ningsmuligheder. Det kræver, at vi er 
modige og forandringsvillige, og at vi 
tør sætte baren højt og tænke ud af 
boksen.

VI ER STOLTE AF VORES BY – OG 
SAMMEN GØR VI DEN ENDNU BEDRE
Korsør er i fuld fart på vej ind i fremti-
den – en fremtid hvor oplevelser, sam-
menhængskraft og evnen til at samar-
bejde på tværs af borgere, foreninger, 
erhvervsliv og kultur er nøglen til suc-
ces. Og vi er heldigvis allerede godt i 

gang med samarbejder på mange fron-
ter – herunder forbedringer af shop-
pingmiljøet, kulturelle opgraderinger 
og et helt nyt havnebad med udsigt til 
Storebæltsbroen. 

VI FORTÆLLER DE GODE HISTORIER
Hos Korsør Erhvervsforening har vi fo-
kus på de ”gode historier” – og dem er 
der heldigvis rigtig mange af. På vores 
hjemmeside kan du læse personlige 
historier fra over 30 organisationer, 
butikker og virksomheder, der deler 
deres erfaringer og staldtips med os 
og hinanden.

KORSØR – BOLIGER MED UDSIGT 
OG IDEEL INFRASTRUKTUR
I Korsør er vi omkranset af vand – 
Storebælt kysser byen fra nord til syd 
og Danmarks største Nor ligger som 

I KORSØR MØDES 
OG SAMEKSISTERER 

KONTRASTERNE 
PÅ FINESTE VIS. 

Historien med fremtiden 
– det industrielle med det 

kunstneriske – det idylliske 
med det utæmmede. 
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blommen i Korsørs midte. Det betyder, 
at rigtig mange boliger har en fanta-
stisk udsigt og at alle borgere, uanset 
adresse, har kort vej til strand, skov og 
fantastisk natur. Samtidig er Korsørs 
beliggenhed et oplagt udgangspunkt 
for både virksomheder, pendlere, be-
søgende og turister mod øst, vest, nord 
og syd. Velkommen til.

Med Venlig Hilsen
Korsør Erhvervsforening
korsoererhvervsforening.dk

KORSØR TILBYDER 
ALLE FORMER FOR LIV 

OG TRIVSEL: 

På www.korsoererhvervs-
forening.dk kan du få yder-

ligere information om byen og 
forening en. Du kan også følge 

os på www.facebook.com/
korsoererhverv

Fotos venligst udlånt af: Benjamin Rasmussen
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Solskinsbyen Skælskør 
er fuld af initiativ
Der sker hele tiden noget i Skælskør. Det er en by, der er 
kendetegnet ved et fantastisk samarbejde og godt net-
værk mellem byens borgere, foreninger og erhvervsliv.

Der er altid nogen, der har gang i et el-
ler andet i Skælskør, og byens borgere 
er samtidig også gode til at samarbej-
de og hive hinanden med. I Skælskør 
Erhvervsforening bliver der afholdt 
månedlige morgenmøder, hvor tanker 
opstår og frø bliver sået. Folk gør brug 
af hinanden og udnytter netværket på 
kryds og tværs. 

ILDSJÆLENES BY
Alt kan lade sig gøre i Skælskør, for 
der er mange i vores by, der gerne vil 
arbejde for fællesskabets skyld.  Skæl-
skør bliver også kaldt for solskins byen, 
og vi har faktisk 200 solskinstimer 
mere om året end landsgennemsnittet. 
Det er måske derfor, at byens borgere 
har så meget energi. 

FIND 
ARRANGEMENTER 
OG GODE TILBUD

Du kan fi nde Skønne Skælskør 
på app’en ”Byerne”, hvor du kan 

se de fl este af byens butikker, 
spisesteder og overnatnings-
steder i app’en, der er fyldt 

med oversigter over 
events og gode op-

levelser
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Der er aktiviteter i Skælskør året rundt, 
og især hen over sommeren sker der en 
masse, som fx vores drengerøvsaften, 
der ligger den sidste fredag i maj. Her 
fylder vi byen med alt, hvad der falder i 
god jord hos rigtige drengerøve, og det 
trækker folk til. Skælskør by har nor-
malt et indbyggertal på 6.500, men til det 
seneste arrangement i 2017 var der ca. 
15.000 deltagere. Til jul bliver der pyntet 
fl ot op, og byen er to gange kåret til Ju-
lens By i 2014 og 2016 af P4 Sjælland.

KUNSTNERNES BY
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Fotos venligst udlånt af Skælskør Bykontor

FIND OS ONLINE 
OG PÅ FACEBOOK

Følg Erhvervsforeningen 
Skælskør på Facebook, hvis du 

gerne vil vide, hvad der sker 
i byen. Du kan også læse mere 
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skforsyning.dk • info@skforsyning.dk

SK Forsyning - dit   lokale forsyningsselskab
have styr på og tage stilling til. 
SK Forsyning kan gøre det hele lidt lettere. SK Forsyning 
er dit lokale multiforsyningsselskab i Slagelse Kommune. 

Flytter du fra én adresse til en anden internt 
i kommunen?

dine oplysninger på skforsyning.dk under 
 

Er du ny i Slagelse Kommune? 
Kontakt os, når du kender din nye adresse.
Vi kan levere både el og gas uanset, om du bor i den 
kæmpe store villa eller det lille bitte hus.

Find vores gode tilbud på vores 
handelsselskabs hjemmeside: 
skenergisalg.dk 
eller ring til os på tlf.: 5836 2500
Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi leverer:
• el og gas
• vand 
• varme
• og vi håndterer også spildevandet

SK Forsyning • Lilleøvej 3 • 4220 Korsør • Tlf. 5836 2500
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I det danske uddannelsessystem er 
der grundskolen fra 1.-9. klasse, ung-
domsuddannelserne samt erhvervs-
uddannelser og de videregående ud-
dannelser. Men der er også et parallelt 
uddannelsessystem, der gør det mu-
ligt for danske borgere at uddanne sig 
gennem hele livet. 

OPLYSNING OG FÆLLESSKAB
Det er et vigtigt element i det danske 
uddannelsessystem, at der er en lang 
tradition for oplysning, uddannelse og 
læring gennem livet. En tradition som 
i høj grad tilskrives højskole- og fri-
skolebevægelsen, som blandt andet 
opstod ud fra et ønske om at danne 
gode samfundsborgere og øge lig-
heden i samfundet med uddannelse 
i alle samfundslag. 

Meget har ændret sig i uddannelses-
systemet siden da, men dannelsen af 

gode samfundsborgere er stadig en 
central del af den danske uddannelses-
tanke. Den måde, man har bedrevet 
uddannelse på i Danmark, har betydet 
meget for den måde, som vores sam-
fund har udviklet sig på. 

UDDANNELSE MED MENING
Uddannelsessystemet er sammen-
hængskraften i det danske samfund. 
Et vigtigt element i uddannelsen på alle 
niveauer er inddragelsen af elever og 
studerende. I det danske uddannelses-
system bliver man uddannet til at være 
selvstændig og danne sin egen mening. 

Hele vejen gennem det danske uddan-
nelsessystem tildeles elever og stude-
rende på alle niveauer et medansvar 
for deres læring. Det betyder, at man 
har mulighed for få medindflydelse på 
sin egen undervisning, og at man kan 
påvirke sin egen læring.

Man kan ikke blive for gammel til at tage en uddannelse i det danske uddannelses
system. Uddannelse er fri for alle, og det er aldrig for sent at blive klogere.

Det ordinære 
uddannelsessystem 

består af folkeskolen, 
ungdomsuddannelserne og 

de videregående uddan-
nelser.

Voksen og efter
uddannelsessystemet 

er et parallelt uddannelses-
system, der gør det muligt at 

uddanne og dygtiggøre sig 
gennem hele livet.

Kilde: Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

kan man få hele livet
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måske nyt job eller uddannelse til dig eller dine unger. Her er 10 fakta om uddannelse i Slagelse.

Mange bruger en stor del af de vågne timer på uddannelse, og derfor 
er det vigtigt at være glad og tilfreds, mens man er der.  I Slagelse er 
vi stolte af, at ZBC Selandia og ZBC SOSU har nogle af de gladeste 
elever i landet. Eleverne sætter især pris på underviserne og kvaliteten 
af undervisningen. Og så fremhæver de, at lærerne lytter til dem og 
inddrager dem i beslutninger.

GÅ GLAD I SKOLE

ZBC Selandias Tekniske Gymnasium har de seneste seks år haft et af 
de højeste karaktergennemsnit i Danmark. Eleverne mener, at det 
skyldes lærernes engagement og deres store tro på eleverne.

BEDRE MULIGHEDER FOR ET HØJT
GENNEMSNIT

EUX er en krævende uddannelse, men den er også den ungdomsud-

år siden, har der hvert år været en fordobling af antallet, der søger. 
Med EUX får du både svendebrev/fagbrev og en eksamen på gym-
nasialt niveau. Efter endt uddannelse kan du enten læse videre eller 
bruge dit svendebrev. 

-
medaljer til Danmarksmesterskaberne. To gange i træk repræsenterer 
ZBC Selandias Kokke- & Tjenerskole Danmark ved verdensmester-
skaberne. 

DANMARKSMESTRE
TO ÅR I TRÆK

Vidste du, at Danmark snart mangler 24.000 faglærte? Der er udsigt
til rigtig gode jobmuligheder, hvis du for eksempel vil være smed, 

en uddannelse. 

NÆSTEN SIKKER PÅ JOB

til de videregående uddannelser. Ud over det almene gymnasium og 
HF kan du også gå på Teknisk Gymnasium (HTX) eller Merkantil 
Gymnasium (HHX). De giver adgang til de samme uddannelser.

GIVER ADGANG TIL ALLE UDDANNELSER

betyder, at du altid kan gøre din uddannelse færdig, også selvom du 

alle måder et godt alternativ, og statistikken viser, at elever, der har 
gennemført med skolepraktik, har let ved at komme i job. 

UDDANNELSESGARANTI 

En erhvervsuddannelse er både vejen til et spændende og afvekslende 
arbejdsliv og en god løn. Vidste du for eksempel, at startlønnen for en 
smed er omkring 30.000 om måneden, og at mange håndværkere efter 
nogle år tjener mellem 35.000 og 45.000 om måneden?

GOD LØN

Er du i tvivl om, hvad du gerne vil være, så gå ind på www.sceu.dk/
-

resser af, og se hvilke muligheder der er for dig. 

FIND DEN RIGTIGE UDDANNELSE

Selandia, SOSU Sjælland og ZBC er fusioneret, og den fusionerede skole hedder ZBC. Det betyder, at vi 
nu er en af Danmarks absolut største skoler, og vi er repræsenteret i ni forskellige byer rundt om på Sjæl-
land. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.
ZBC SELANDIA: Læs mere her: sceu.dk  ZBC SOSU: Læs mere her: sosusj.dk 

10 TING DER ER VÆRD AT VIDE OM
UDDANNELSE I DIN BY

Hjælper du hende, der falder med alle sine indkøb? Rejser du dig 
for den ældre herre i bussen? På ZBC SOSU leder vi nemlig altid 
efter dem, som vil gøre en forskel for andre. ZBC SOSU uddanner 
elever med hjertet på rette sted til social- og sundhedsområdet og det  
pædagogiske område. 

GØR EN FORSKEL FOR ANDRE
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LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

Vidste du, at Erhvervsakademi Sjælland 
udbyder en lang række videregående  
fuldtidsuddannelser samt en række  
efteruddannelser i Slagelse? 

Find din næste uddannelse på easj.dk

ERHVERVSAKADEMI 
 SJÆLLAND I SLAGELSE 
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SAMMEN ÅBNER VI VERDEN
Med en gymnasial uddannelse fra Slagelse Gymnasium 
kan dine drømme blive til virkelighed
En uddannelse hos os er alment dannende. Du kommer til at lære om kultur, samfund, historie og natur-    
videnskab lige meget, hvilken af vores mange forskellige studieretninger du vælger.
 Er du særlig talentfuld idrætsudøver, har vi en samarbejdsordning med Slagelse Talent og Elite, der giver 
dig mulighed for at kombinere elitesport med en gymnasial uddannelse.

Slagelse Gymnasium
Willemoesvej 2A / 4200 Slagelse / Telefon 5855 5959 / slagelse-gym.dk

Naturvidenskab,
medicin eller teknologi
Matematik A, Fysik B, Kemi B
Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
Biologi A, Kemi B

Samfundsforhold 
og politik
Samfundsfag A, Matematik A 
Samfundsfag A, Engelsk A

Idræt
Samfundsfag A, Idræt A, Matematik B

Musik
Engelsk A, Musik A

Engelsk
Samfundsfag A, Engelsk A

Sprog
Engelsk A, Spansk A, Tysk B
Engelsk A, Tysk A, og Samfundsfag B
Engelsk A, Fransk beg. A, Samfundsfag B

HF FAGPAKKERSTX STUDIERETNINGER
Mennesker og samfund
Samfundsfag B, Psykologi C 

Krop og sundhed
Idræt B, Biologi B

Business
Samfundsfag B, Erhvervsøkonomi C

Kommunikation og medier
Mediefag B, Samfundsfag B

Mennesker og religion
Religion B, Psykologi C

Gaming og IT
Matematik B, Informatik C

148X200_ANNONCE_SÆAGELSEGYMNASIUM.indd   1 14/09/2017   11.30
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ARG! INTET WIFI
Du har sikkert husket at skifte adres-
se og bestille et nyt sygesikringsbevis. 
Men hvad med internet, TV-pakke og 
forsikringer?

En flytning er en oplagt mulighed for at 
tjekke op på dine faste udgifter. Har du 
overskud, er det en god ide at finde ud 
af, om der er bedre og måske billigere 
løsninger til dit nye hjem.

PIZZA TRE DAGE I TRÆK
Gryder, tallerkener og knive ligger i en 
eller anden kasse. Men hvor? Derfor 
har du de sidste tre dage bestilt num-
mer 23 fra det nærliggende pizzaria.

Med en pris på 70 kroner per pizza, kan 
det dog hurtigt løbe op. Prøv derfor om 
du kan komme det øgede indkøb af 
takeaway i forkøbet ved at lægge lidt 
ekstra penge i madbudgettet. Ellers 
er rugbrød og pålæg en nem og billig 
løsning, du kan skifte pizzaen ud med 
nogle af dagene.

KOSTER DET SÅ MEGET AT  
VARME HUSET OP?
Flytter du fra en 45 kvadratmeter stu-
dielejlighed til et 140 kvadratmeter 
stort hus? Så er det ikke bare husle-
jen, der ændrer sig, men også udgifter 
til opvarmning af dit nye hjem og til de 
flere rum med lamper og andre strøm-
forbrugende enheder.

Når du flytter skal hele dit budget have 
et eftersyn, så du ikke bliver overrasket 
af et øget forbrug. Lav et overslag, ind-
til du har de korrekte tal.

SE FLYTNINGEN SOM EN REJSE
Der er meget at holde styr på under 
en flytning. Ikke bare økonomisk. Prøv 
om du kan nyde, at du flytter et nyt sted 
hen. Se det som en rejse, hvor du skal 
udforske alt det nye.

Al begyndelse er svær. Men med tål-
modighed, research og nysgerrighed 
får du hurtigt indstillet både det økono-
miske kompas, når du flytter.

3, 2, 1. Nedtællingen er i gang. Ikke bare 
til du flytter adresse men også på din 
bankkonto. 

Du spiser pizza fem dage i træk. Du kø-
ber flyttekasser og malertape i ét væk. 
Og du skal have flyttet dit internetabon-
nement.

Når du flytter, skal dit økonomiske 
kompas derfor justeres. 

NY BY - NYT SUPERMARKED
De første par gange, du skal handle i 
den nye Netto rundt om hjørnet, bruger 
du på at lære butikken at kende.

Vil du undgå at impulsshoppe varer, 
fordi det er stressende at skulle finde 
rundt, så lav en indkøbsliste hjemmefra. 
Vælg også varer fra de nederste hylder, 

det er her lavprismærkerne er placeret. 
Og haps en lille kurv, så du helt naturligt 
køber lidt mindre.

Vil du helt undgå at blive rundtosset 
i supermarkedet, så prøv et online 
super marked og køb ind i fred og ro 
hjemme fra sofaen.

HOV, JEG MANGLER EN NY REOL
Når du flytter, vil der altid dukke et el-
ler andet op, du får brug for at købe ind. 
Bruseforhæng, lamper, knager og an-
dre sager.

Det kan derfor være en god ide at bud-
gettere med lidt økonomisk luft lige i 
den første tid efter flytningen. Lav også 
en liste over de ting, du mangler, og pri-
oritér listen, så du kan købe de vigtigste 
ting, når du har penge til det.

Af Rune Mai, Direktør i Spiir, www.spiir.dk 

OM RUNE MAI
Rune Mai er direktør og medejer af 
budget-appen Spiir. www.spiir.dk. 

Han har arbejdet målrettet med at for-
bedre danskernes privatøkonomi siden 
2010. Med appen Spiir får brugerne et 
supernemt visuelt overblik og kom-
mer i førersædet af deres økonomi. 
Spiir-appen er gratis og har i dag over 
65.000 brugere.

SÅDAN 
JUSTERER DU 

DIT ØKONOMISKE 
KOMPAS, NÅR 
DU FLYTTER
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Han har arbejdet målrettet med at for-
bedre danskernes privatøkonomi siden 
2010. Med appen Spiir får brugerne et 
supernemt visuelt overblik og kom-
mer i førersædet af deres økonomi. 
Spiir-appen er gratis og har i dag over 
65.000 brugere.

SÅDAN 
JUSTERER DU 

DIT ØKONOMISKE 
KOMPAS, NÅR 
DU FLYTTER
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Energimærket er lovpligtigt ved salg af bolig. Når du køber en bolig, følger der 
et energimærke med, og der kan være god økonomi i at sætte sig ind i, hvad der 
står i energimærket og bruge anbefalingerne. 

RENTABLE ÆNDRINGER
Energimærket er delt op i to: Det der 
er rentabelt, og det der er en god 
idé ved renoveringer. Det vil sige, at 
energi mærket tager udgangspunkt i et  
beregnet energiforbrug for bygningen 
og viser hvilke forbedringer, der kan 
give en energibesparelse. Derudover 
rummer energimærket også anbefa-
linger, der på andre måder kan være 
en god idé, hvis boligen alligevel skal 
renoveres.

Energimærkningen kan godt være svær 
at læse, og derfor fokuserer mange 

boligejere i stedet alt for meget på til-
standsrapporten. 

Selvom det selvfølgelig er godt at ud-
bedre de K’er, der er i tilstandsrappor-
ten, er det en god idé også at tænke 
energimærket med ind i din renovering 
og udbedringer.

HALVÉR DIT ENERGIFORBRUG
”Du kan i nogle tilfælde spare helt op til 
20% af dit energiforbrug ved at optime-
re og renovere dit hus i forhold til Ener-
giTjenestens anbefalinger,” fortæller 
Lea Munkholm fra EnergiTjenesten.

Anbefalingerne 
i dit energimærke er

penge 
værd

Ved boligkøb er der mange, som allige-
vel ofte tager et højere lån, så der også 
er penge til at lave forbedringer på hu-
set. I den forbindelse skal du huske, 
at du også kan bruge energimærket 
til at skabe dig et overblik over hvilke 
indsatser, der kan give den bedste be-
sparelse. En ændring, som fx isolering 
af loft, er hverken krævende eller dyr, 
men det giver med det samme en stor 
besparelse på varmeregningen.

LAV EN BEDREBOLIG-PLAN
Kig på dit energimærke og ring der-
efter til en BedreBolig-rådgiver fra 
Energi Tjenesten, der kan hjælpe dig 
med at lave en plan for din renovering.

”I samarbejde med rådgiveren kan du 
få lavet en BedreBolig-plan, hvor du 
både indtænker anbefalingerne fra 

energimærket og tager højde for, hvad 
du selv har af ønsker til renovering og 
forbedring. Hvis anbefalingerne har 
peget på et pillefyr, men du ikke har 
lyst til at skulle passe sådan et, så er 
en varmepumpe givetvis en bedre idé,” 
forklarer Lea Munkholm.

BEDRE LÅNEMULIGHEDER
BedreBolig-planen rummer en over-
sigt over de ting, som du gerne vil lave  
i din nye bolig, som fx at lave et nyt køk-
ken, isolere loftet og udskifte oliefyret. 
Ved hjælp af BedreBolig-planen kan du 
og din rådgiver udregne de besparel-
ser, som renoveringen medfører i for-
hold til at nedsætte dit varmeforbrug 
og ud fra det lave et budget, som kan 
være rigtigt godt at have med i banken, 
hvis du skal låne penge til din reno-
vering.

Fotos: Hans Christian Jacobsen

Kontakt en 
BedreBolig-rådgiver

Find din lokale rådgiver på 
www.energitjenesten.dk
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Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner. Hvis du bor i en 
af kommunerne, kan du benytte alle vores genbrugsplad-
ser i de seks kommuner. 

80 PROCENT GENBRUG
Vores genbrugspladser har hvert år mere end 1,8 millioner 

-
cer. Vi giver nyt liv til mange af de bedste genstande ved 
at redde dem op af containerne og gøre dem klar til salg i 
vores genbrugsbutik. Samtidig sender vi cirka 80 procent 

-
sourcer. 

DIN SORTERING HJÆLPER

som borger hjælper os med at sortere det. På vores hjem-
meside kan du få vejledning til, hvordan du sorterer dit af-

på pladserne hjælper dig gerne med at ramme den rigtige 
container. 

AFFALD BLIVER TIL ENERGI 
Vores energianlæg på Slagelse producerer elektricitet til 

ikke kan genbruges. På den måde får vi udnyttet ressour-

brændbart, som bruges til energiproduktion. Desuden 

brugt til energiproduktionen.

SKAL DU BYGGE OM?
-

pladser. Når du renoverer eller river ned, skal du anmelde 

hvis:

› 

› arbejdet omfatter mere end 10 kvadratmeter eller

› du udskifter termoruder, der kan være fremstillet i 

 perioden 1950-1977

Der er fundet PCB – et stof, der kan skade mennesker og 
miljø – i 75 procent af alle byggerier fra denne periode. Der-
for er det vigtigt at få undersøgt, om der er PCB-holdige 

og håndteret korrekt. Du kan læse mere om anmeldelse af 

stadig sorteres korrekt. For eksempel skal mursten, uglase-

-
celæn. Vær særligt opmærksom på eternitplader, der skal 

-
mærksomme på det. 

På AffaldPlus’ genbrugspladser kan du komme af med alt fra sko og spraydåser til 
støvsugere og solcellepaneler. Vores mål er at give nyt liv til så meget affald som 
muligt. Du kan bidrage ved at sortere dit affald korrekt.

Nyt liv til 

-
fald i sække. Det giver bedre sortering og mere 

ikke tages med ind på genbrugspladsen.

Find din nærmeste genbrugsplads, se åbnings-

www.affaldplus.dk

el-nettet og �ernvarme til Slagelse by med a�aldet, som

ANNONCE
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DET ER ALTID EN GOD IDÉ AT VÆLGE EN HÅNDVÆRKER ELLER FAGSPECIALIST 
FRA DIT LOKALOMRÅDE. EN GOD FAGMAND FRA OMRÅDET HAR ET GODT  

NETVÆRK OG KENDER TIL DE LOKALE FORHOLD OG UDFORDRINGER.

Vælg en håndværker fra

lokalområdet

af. Sådan noget ved dine lokale fag
specialister – og de kan hjælpe dig med 
ansøgningen og de rigtige kontakt
personer. 

SAMARBEJDE OG SERVICE
Der er mange fordele ved at bruge lo
kale fagfolk. Der er ikke nogen, som 
ønsker et dårligt ry i deres egen hjem
kommune. Derudover er det både hur
tigere og nemmere at få en håndværker 
med lokal tilknytning til at rykke hurtigt 
ud, hvis du har brug for det. Når dine 

fagfolk bor i nærheden, kan du undgå 
unødvendige omkostninger i form af 
transport og spildtid i trafikken.

LOKAL BÆREDYGTIGHED
Du skal selvfølgelig vælge den bedste 
fagspecialist til din opgave, men hvis du 
kan beholde arbejdspladser og skatte
kroner inden for kommunegrænsen, så 
kommer det jo også dig selv til gode i 
det lange løb. Det er med til at holde 
gang i lokale aktiviteter, foreningslivet 
og det lokale erhverv.

LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE
Ved et større byggeri er det vigtigt, at 
man tænker i helheder og planlægning. 
Ofte vil de forskellige håndværkere i dit 
område være vant til at arbejde sammen 
i forvejen, sådan at du ikke skal bekymre 
dig om dårlig kommunikation eller dår
ligt samarbejde mellem folk, der ikke 
kender hinanden.

HVAD SIGER LOKALPLANERNE?
Det er dit ansvar, at reglerne bliver 
overholdt, og at dit byggeri er lovligt.  

Men det kan være et uoverskueligt pro
jekt at holde styr på lovgivning og reg
ler inden for de forskellige fagområder. 
Nogle byggerier kræver byggetilladelser 
– og proceduren for dette kan variere fra 
kommune til kommune. Når du bruger 
en lokal håndværker, får du specialiseret 
viden om netop dit område.

UDNYT TILSKUDSORDNINGER
Det kan sagtens være, at der er særli
ge tilskudsordninger eller lignende i din 
kommune, som du kunne drage nytte 

Lokalplaner og 
byggetilladelser
Det er dit ansvar, at reglerne bliver  
overholdt, og at dit byggeri er lovligt. 

Men det kan være et uoverskueligt projekt
at holde styr på lovgivning og regler inden 
for de forskellige fagområder.

Nogle byggerier kræver byggetilladelser – 
og proce duren for dette kan variere fra 
kommune til kommune. Når du bruger 
en lokal håndværker, får du specialiseret 
viden om netop dit område.
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Overvejer du at få et helt nyt badevæ-
relse, eller skal du have fikset et utæt 
vandrør? Så kan din lokale VVS-mon-
tør sikkert være til hjælp. En uddannet 
VVS-montør kan hjælpe dig med rigtig 
mange forskellige slags opgaver, og de 
fleste VVS-firmaer kan både levere og 
installere. Din VVS-montør kan blandt 
andet være behjælpelig med opsæt-
ning og installering af varmepumpean-
læg, rensning og reparation af tagren-
der samt udskiftning af vandhaner og 
emhætter.

SPAR PENGE OG SKÅN MILJØET
Går du og tænker på at skifte til varme-
pumpe? Den helt rigtige varmepumpe 
kan spare dig for penge på varmereg-
ningen, og den er samtidig også mere 
skånsom over for miljøet end andre 
varmekilder. Skal du have opsat og in-
stalleret et varmepumpeanlæg, får du 
brug for hjælp, og her kan en VVS-mon-
tør være god at have ved hånden.

HAR DU HUSKET TAGRENDERNE?
Tagrender er noget, som mange ofte 
glemmer i dagligdagen, og derfor bli-
ver de heller ikke altid vedligeholdt 
sammen med resten af boligen. Det er 
dog vigtigt, at du får dem efterset og 
renset – gerne en gang om året. Tag-
rendernes funktion er afgørende for, 
at taget holder tæt, og at vandet ledes 
ordentligt væk. Derfor skal huller og 
sprækker opdages i tide, hvis du vil 
undgå store og dyre skader. En pro-
fessionel VVS-montør kan hjælpe dig 

med at efterse og reparere eventuelle 
skader.

OPTIMERING AF BADEVÆRELSE
Skal du have helt nyt badeværelse, el-
ler vil du bare gerne have fornyet lidt 
hist og her i det, du allerede har? Det 
er ikke altid lige nemt at overskue, 
hvilket toilet eller hvilken håndvask, du 
også synes, er pæn om mange år. En 
VVS-montør kan rådgive dig, så du kan 
træffe en god beslutning. Og så kan 
han selvfølgelig også hjælpe dig med 
at sætte dit nye badeværelse i stand.

TJEK REGLERNE, INDEN DU SELV 
GÅR I GANG
Inden du selv går i gang med en ræk-
ke projekter i dit hjem, er det en rigtig 
god idé, at du tjekker, hvilke former 
for VVS-arbejde du rent faktisk må ud-
føre. Der findes nemlig en række love 
og regler om VVS-arbejde, som skal 
overholdes, og det betyder, at du i nog-
le tilfælde skal bruge en autoriseret 
VVS-montør. Du må for eksempel ikke 
selv lave nye VVS-installationer eller 
tilslutte gulvafløb, til gengæld må du 
gerne selv udskifte vandhaner og til-
slutte gulvvarme. 

Selvom du helt lovligt må udføre mange 
typer VVS-arbejde selv, kan det stadig 
være en god beslutning at få hjælp fra 
en professionel. Din lokale VVS-montør 
kan rådgive dig samt levere og installe-
re, og det kan være en god investering 
på længere sigt. 

TIL VVS-ARBEJDE
FÅ DEN RETTE HJÆLP

OP TIL 12.000 KR.

HAR DU HUSKET 
   HÅNDVÆRKERFRADRAGET? 
       I 2017 GIVER HÅNDVÆRKERYDELSER ET FRADRAG PÅ 

Få 100% ejerskab over artiklen  
som den eneste VVS-installatør i 12 måneder. 

GRAFISK OPSÆTNING  
- UDEN MERPRIS 

Vi placerer din annonce her.
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føre. Der findes nemlig en række love 
og regler om VVS-arbejde, som skal 
overholdes, og det betyder, at du i nog-
le tilfælde skal bruge en autoriseret 
VVS-montør. Du må for eksempel ikke 
selv lave nye VVS-installationer eller 
tilslutte gulvafløb, til gengæld må du 
gerne selv udskifte vandhaner og til-
slutte gulvvarme. 

Selvom du helt lovligt må udføre mange 
typer VVS-arbejde selv, kan det stadig 
være en god beslutning at få hjælp fra 
en professionel. Din lokale VVS-montør 
kan rådgive dig samt levere og installe-
re, og det kan være en god investering 
på længere sigt. 

TIL VVS-ARBEJDE
FÅ DEN RETTE HJÆLP

OP TIL 12.000 KR.

HAR DU HUSKET 
   HÅNDVÆRKERFRADRAGET? 
       I 2017 GIVER HÅNDVÆRKERYDELSER ET FRADRAG PÅ 

Få 100% ejerskab over artiklen  
som den eneste VVS-installatør i 12 måneder. 

GRAFISK OPSÆTNING  
- UDEN MERPRIS 

Vi placerer din annonce her.

Skænk miljøet en tanke. 
Brug din lokale fagmand 

– han skal ikke køre så langt. 
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•  Service af gas- og oliefyr

•  Fyrstop og reparation af varmeanlæg

•  Vi arbejder med alt inden for VVS, renovering og nybygning

•  Udskiftning af gammelt varmeanlæg til nyt gasfyr,  

 fjernvarme, varmeblæser, pillefyr mv.

Ved Lunden 5, 4220 Korsør • Tlf.: 58 37 57 82 • Mobil: 40 84 57 82

kontakt@vgo.dk • www.vgo.dk

Til alle nye 
tilflyttere giver vi 
et års frit udkald 

i forbindelse 
med service af 
deres gasfyr. 

(ekskl. reservedele)



Der kan være mange penge at spare på 
en efterisolering af dit hus. Den udgift 
som isoleringsarbejdet giver her og nu 
kan derfor nemt tjene sig selv hjem igen 
med det nedsatte forbrug. Derudover vil 
en isolering også tit give et meget mere 
behageligt og sundere indeklima til dig 
og din familie. 

HVOR SKAL JEG ISOLERE?
Et uisoleret loft koster rigtigt meget 
på en varmeregning. Varmen i dit hus 
søger op ad, og hvis loftet ikke er or-
dentlig isoleret, så forsvinder varmen op 
og ud i den blå luft. Det samme gør sig 
gældende ved etageadskillelse mellem 
kælder og stueplan i mange huse. Hvis 
din kælder ikke er isoleret, så vil kulden 
trække op gennem gulvet til stueplanet 
og gøre huset fodkoldt.

Hvis du har en ydervæg med formur og 
bagmur kan du isolere hulrummet og 
lave en hulmursisolering. Hulmuriso-
leringen blæses ind i hulrummet, og er 
normalt et forholdsvist ukompliceret 
indgreb, som kun kræver minimale 
reparationer. 

Hvis dine ydermure er massive, kan du 
lave en facadeisolering. Det er en type 
af isolering, som er lidt mere krævende, 
da isoleringen i stedet skal sættes op på 
husets yderside. 

ØKONOMISK OG GRØN GEVINST
Når du nedsætter dit varmeforbrug, så 
er du også med til at nedbringe udled-
ningen af CO2.  Det betyder, at du med 
en isolering gør noget godt for miljøet 
samtidig med, at du sparer penge og 
opnår et sundere indeklima. 

Opvarmning udgør en stor andel af det samlede energi-
forbrug i dit hus. En rigtig og tidssvarende isolering kan 
være med til at nedsætte dit varmeforbrug.

Isolering lægger 
låg på dit varmeforbrug

Er mit hus godt nok isoleret?

Få 100% ejerskab over artiklen  
som den eneste isolatør i 12 måneder. 

GRAFISK OPSÆTNING  
- UDEN MERPRIS 

Vi placerer din annonce her.

Kravene til isolering ændrer sig løbende, og man 
bliver hele tiden bedre til at isolere mere effektivt. 
Hvis dit hus ikke er blevet isoleret de sidste 10 år, 
så er det sandsynligt, at du kan have brug for en 
efterisolering. 
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Der kan være mange penge at spare på 
en efterisolering af dit hus. Den udgift 
som isoleringsarbejdet giver her og nu 
kan derfor nemt tjene sig selv hjem igen 
med det nedsatte forbrug. Derudover vil 
en isolering også tit give et meget mere 
behageligt og sundere indeklima til dig 
og din familie. 

HVOR SKAL JEG ISOLERE?
Et uisoleret loft koster rigtigt meget 
på en varmeregning. Varmen i dit hus 
søger op ad, og hvis loftet ikke er or-
dentlig isoleret, så forsvinder varmen op 
og ud i den blå luft. Det samme gør sig 
gældende ved etageadskillelse mellem 
kælder og stueplan i mange huse. Hvis 
din kælder ikke er isoleret, så vil kulden 
trække op gennem gulvet til stueplanet 
og gøre huset fodkoldt.

Hvis du har en ydervæg med formur og 
bagmur kan du isolere hulrummet og 
lave en hulmursisolering. Hulmuriso-
leringen blæses ind i hulrummet, og er 
normalt et forholdsvist ukompliceret 
indgreb, som kun kræver minimale 
reparationer. 

Hvis dine ydermure er massive, kan du 
lave en facadeisolering. Det er en type 
af isolering, som er lidt mere krævende, 
da isoleringen i stedet skal sættes op på 
husets yderside. 

ØKONOMISK OG GRØN GEVINST
Når du nedsætter dit varmeforbrug, så 
er du også med til at nedbringe udled-
ningen af CO2.  Det betyder, at du med 
en isolering gør noget godt for miljøet 
samtidig med, at du sparer penge og 
opnår et sundere indeklima. 

Opvarmning udgør en stor andel af det samlede energi-
forbrug i dit hus. En rigtig og tidssvarende isolering kan 
være med til at nedsætte dit varmeforbrug.

Isolering lægger 
låg på dit varmeforbrug

Er mit hus godt nok isoleret?

Få 100% ejerskab over artiklen  
som den eneste isolatør i 12 måneder. 

GRAFISK OPSÆTNING  
- UDEN MERPRIS 

Vi placerer din annonce her.

Kravene til isolering ændrer sig løbende, og man 
bliver hele tiden bedre til at isolere mere effektivt. 
Hvis dit hus ikke er blevet isoleret de sidste 10 år, 
så er det sandsynligt, at du kan have brug for en 
efterisolering. 
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· Algebehandling, rensning og maling af tag

· Isolering af hulmur, loft, krybekælder, etageadskillelse og skunk

· Rensning og imprægnering af udendørs flisearealer 

Din lokale håndværker som sætter kvalitet og grundighed 

Strædet 7 · 4241 Vemmelev
Tlf. 21 94 39 75 · www.dt-i.dk



HAR DU OVERVEJET, 
HVILKEN ATMOSFÆRE 
DU ØNSKER I DIT HJEM? 
ET SVING MED MALERPENSLEN KAN FREMBRINGE 
HYGGE OG EN HJEMLIG STEMNING.

Få 100% ejerskab over artiklen 
som den eneste maler i 12 måneder. 

GRAFISK OPSÆTNING 
- UDEN MERPRIS

Vi placerer din annonce her.

Det kan være tidskrævende at male sin 
bolig, og selvom man gør sig umage, 
er det svært at opnå en kvalitet, der er 
lige så god som en professionel maler. 
Det kan hurtigt vise sig at være en god 
investering i både tid og kvalitet at hyre 
en maler til at gøre arbejdet for dig.

RÅDGIVNING OG VEJLEDNING
Trænger facaden til en omgang med 
malerpenslen, eller har du gulve, væg-
ge eller lofter, som trænger til at få fri-
sket farven op? Det kan være nødven-
digt med malerarbejde både udendørs 
og indendørs. Det kan dreje sig om helt 
almindelig vedligeholdelse, men det 
kan også være, du synes, at dit hjem 
vil se godt ud med nogle nye farver. 
En dygtig maler kan rådgive dig om 
farvevalg og stil, så det passer til det 
enkelte rum. Der er mange faktorer, 
der spiller ind i forhold til lysindfald, 
rummets størrelse, og hvordan rum-
met skal bruges.

GRUNDIGT FORARBEJDE
Husk, at du også skal tage højde for 
forarbejdet, når der skal males. Før 
man kan gå i gang med penslen, skal 
der laves et godt bundarbejde, som 
kræver tid og ekspertise. Det kan 
være spartling, slibning, vægrens – og 

så selvfølgelig afdækning. Der skal 
ikke gå meget galt, før du har maling 
på både gulv og fodlister, selvom det 
egentlig kun var væggen, som skulle 
have en tur. Det er langt fra alle ma-
terialer, som bare kan rengøres, hvis 
der først er kommet maling på dem. 
Selvom din væg bliver fl ot, kan gulvet 
ende med skader, som kan være dyre 
at udbedre. 

LANGSIGTET BESPARELSE
Det er usandsynligt, at du kan nøjes 
med at male én gang. Selvom en over-
fl ade ser fl ot ud efter den første om-
gang maling, skal den højst sandsynligt 
males igen inden for kort tid. Et fl ot 
resultat kræver nemlig både bund- og 
grundmaling, og der skal males i den 
helt rigtige rækkefølge, hvis du skal 
have en overfl ade, der er pæn i mange 
år. 

En professionel maler køber maling 
hjem i langt større mængder, end du 
gør, og han har også ofte nogle bran-
cheaftaler, som betyder, at han kan 
købe materialer til en langt bedre pris. 
Malerarbejde udført af professionel-
le holder meget længere, og du skal 
derfor heller ikke male nær så tit. Det 
betyder en god besparelse på lang sigt.
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HAR DU OVERVEJET, 
HVILKEN ATMOSFÆRE 
DU ØNSKER I DIT HJEM? 
ET SVING MED MALERPENSLEN KAN FREMBRINGE 
HYGGE OG EN HJEMLIG STEMNING.

Få 100% ejerskab over artiklen 
som den eneste maler i 12 måneder. 

GRAFISK OPSÆTNING 
- UDEN MERPRIS

Vi placerer din annonce her.

Det kan være tidskrævende at male sin 
bolig, og selvom man gør sig umage, 
er det svært at opnå en kvalitet, der er 
lige så god som en professionel maler. 
Det kan hurtigt vise sig at være en god 
investering i både tid og kvalitet at hyre 
en maler til at gøre arbejdet for dig.

RÅDGIVNING OG VEJLEDNING
Trænger facaden til en omgang med 
malerpenslen, eller har du gulve, væg-
ge eller lofter, som trænger til at få fri-
sket farven op? Det kan være nødven-
digt med malerarbejde både udendørs 
og indendørs. Det kan dreje sig om helt 
almindelig vedligeholdelse, men det 
kan også være, du synes, at dit hjem 
vil se godt ud med nogle nye farver. 
En dygtig maler kan rådgive dig om 
farvevalg og stil, så det passer til det 
enkelte rum. Der er mange faktorer, 
der spiller ind i forhold til lysindfald, 
rummets størrelse, og hvordan rum-
met skal bruges.

GRUNDIGT FORARBEJDE
Husk, at du også skal tage højde for 
forarbejdet, når der skal males. Før 
man kan gå i gang med penslen, skal 
der laves et godt bundarbejde, som 
kræver tid og ekspertise. Det kan 
være spartling, slibning, vægrens – og 

så selvfølgelig afdækning. Der skal 
ikke gå meget galt, før du har maling 
på både gulv og fodlister, selvom det 
egentlig kun var væggen, som skulle 
have en tur. Det er langt fra alle ma-
terialer, som bare kan rengøres, hvis 
der først er kommet maling på dem. 
Selvom din væg bliver fl ot, kan gulvet 
ende med skader, som kan være dyre 
at udbedre. 

LANGSIGTET BESPARELSE
Det er usandsynligt, at du kan nøjes 
med at male én gang. Selvom en over-
fl ade ser fl ot ud efter den første om-
gang maling, skal den højst sandsynligt 
males igen inden for kort tid. Et fl ot 
resultat kræver nemlig både bund- og 
grundmaling, og der skal males i den 
helt rigtige rækkefølge, hvis du skal 
have en overfl ade, der er pæn i mange 
år. 

En professionel maler køber maling 
hjem i langt større mængder, end du 
gør, og han har også ofte nogle bran-
cheaftaler, som betyder, at han kan 
købe materialer til en langt bedre pris. 
Malerarbejde udført af professionel-
le holder meget længere, og du skal 
derfor heller ikke male nær så tit. Det 
betyder en god besparelse på lang sigt.

Vores malere udfører både udvendigt maler-
arbejde, som facaderenovering, vinduer, døre 
o.lign, samt indvendigt malerarbejde ved 
nybygning, renovering, ombygning og for-
sikringsskader. Vi opsætter ligeledes tapet, 
glasvæv og stukkanter, samt udfører dekora-
tionsarbejde i form af indramning med farve 
eller opsætning af friser og borter.

FÅ ET TILBUD
Malergården har ingen begrænsning for 
udførelse af nogen form for malerarbejde. Vi 
vil også gerne være dig behjælpelig med 
valg af materialer og farver, så det færdige 
resultat kan blive bedst muligt.

Og så giver vi altid et gratis 
og uforpligtende tilbud!

Undgå skandale
- lad Malergården male

Vores malere udfører både udvendigt maler-
arbejde, som facaderenovering, vinduer, døre 
o.lign, samt indvendigt malerarbejde ved 

- lad Malergården male
20% på 
materialer

vil også gerne være dig behjælpelig med 
valg af materialer og farver, så det færdige 
resultat kan blive bedst muligt.

Og så giver vi altid et gratis 
og uforpligtende tilbud!
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Skorstensfejerne 
i Slagelse Kommunei Slagelse Kommune

Nord:
Skorstensfejermester 
Teddy W. Nielsen
Gl. Slagelse Kommune
Gl. Korsør Kommune
Tlf. 5852 0085
Mob. 2011 0085
twn@skorstensfejeren.dk

Syd:
Skorstensfejermester 
Jens Brandt
Gl. Skælskør Kommune
Gl. Fuglebjerg Kommune
Gl. Hashøj Kommune
Tlf. 3055 4294 
Mob. 2048 1314
brandt@skorstensfejeren.dk



Vi leverer den lejede container, så du kan begynde at 
pakke indbo og møbler, når du ønsker det. Når du har 
pakket containeren, flytter vi den til din nye adresse, 

hvor du kan tømme den i ro og mag.

Se mere på larsenflyt.dk/sparkassen

PAKNING · FLYTNING · OPBEVARING

CO
NT

AI
NE

RE
N HAR ALT TIL FLYTNING

Lej en flyttecontainer og SPAR KASSEN

Containeren har
alt, du skal bruge:

50 tæpper · 50 kasser · labels 
pakkepapir · evt. møbelhund

FLYTTEFIRMAET LARSEN & CO. APS
Fabriksvej 6 · 4200 Slagelse
Telefon: 20 95 65 15 · www.larsenflyt.dk

CCOO
N pakkepapir · evt. møbelhund
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1. Stillinge Strand er en af de bedste 
strande i Vestsjælland. Den er børne-
venlig med en bred sandstrand, god 
plads og mulighed for at lege i vand-
kanten. Stillinge Strand ligger ca. 12 
km fra Slagelse centrum, og turen 
derud er en fl ot tur. På en god dag kan 
den tages på cyklen, hvis du virkelig vil 
nyde den fl otte natur.

2. Vikingeborgen Trelleborg er en af 
vikingetidens store ringborge, som blev 
bygget af Harald Blåtand for omkring 
1.000 år siden. I dag kan man stadig se 
resterne af den store kongeborg i ter-
rænet, og naturen omkring borgen ved 
Tude Ådal er et meget smukt sted, som 
bestemt er et besøg værd.

3. Korsør Nor deler Korsør by i to 
dele, og noret er et bynært og meget 
naturskønt område. Der er et rigt liv 
i noret med mange slags saltvands-
dyr som fi sk og fugle. Områdets fl ora 
og fauna er også righoldig, og det kan 
klart anbefales at tage en vandretur 
rundt om noret.

4. Agersø har en fi n færgeforbindel-
se, og overfarten tager ca. 15 minut-
ter. En tur rundt på øen kan sagtens 
tage en hel dag, og der er fi ne vandre-
muligheder langs kysten og stranden. 
Når sulten og tørsten skal stilles, er 
der både kro og købmandshandel på 
øen.

Besøg nogle af de smukkeste solstråler i området

Solstråler
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5. Omø har færgeforbindelse fra 
Stigsnæs. Omø har landets mindste 
mængde nedbør og landets højeste 
sommertemperatur, og klimaet nær-
mer sig altså et subkontinentalt klima. 
På øen er der dejlig natur, smukke 
kystskrænter og gode strande. Tag en 
gå- eller cykeltur rundt på øen, hvor du 
blandt andet fi nder gårdbutikker, køb-
mand og en campingplads. 

6. Glænø er forbundet med fastlandet 
via en dæmning. På Glænø fi nder du 
en smuk natur, og en god badestrand 
og et stort fuglereservat. Der er gode 
betingelser for fi skeri for Glænø, og du 
fi nder også mange gårde med stald-
dørssalg på øen. 

3

4

5

6

1

2
slagelse

korsør

skælskør
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Det er vigtigt for en by at have en ak-
tiv bymidte, hvor der er liv, aktiviteter 
og handel. Derfor er det afgørende for 
enhver by, at den har en god og vari-
eret detailhandel, som understøtter og 
skaber aktiviteter året rundt. Det er by-
ens butikker og den gode service, som 
trækker kunder og besøgende til.

DIT LOKALE HANDELSLIV BEHØVER DIG
Hvis du synes, det er dejligt, at du ikke 
behøver køre til en anden by for at købe 
tøj eller gøre dine dagligvareindkøb, 
skal du sørge for at bruge dine lokale 
butikker og bakke op om deres aktivi-
teter. Et aktivt byliv bindes sammen af 
butikkerne og de aktiviteter, der opret-
holdes af et aktivt handelsliv. 

TORV OG CENTER SKABER LIV
I nogle byer har torvet været et natur-

ligt centrum gennem århundreder. 
I dag kan det være byens indkøbscen-
ter, som er det naturlige centrum for 
lokalområdets aktiviteter. Det er her, 
du køber dagligvarer, shopper nyt tøj 
og henter morgenbrød. Et levende torv 
eller et aktivt indkøbscenter med liv og 
mennesker er lig med livskvalitet og 
gode oplevelser for mange mennesker 
i det lokale område. 

MENNESKER I CENTRUM
Liv i byens centrum handler om, at du 
og dine medborgere står sammen om 
de lokale begivenheder. Byens butik-
ker skal bruges, hvis du fortsat gerne 
vil have et varieret handelsliv. Et lokal-
samfund fungerer kun så længe, at du 
og dine medborgere deltager, viser en-
gagement og involverer jer. 

ET AKTIVT BYLIV ER ET 
AKTIVT HANDELSLIV
Borgere og besøgende samler sig almindeligvis i og 
omkring centrum i de fl este byer. Det skyldes, at det 
også er der, at butikkerne, cafeerne samt byens 
biografer og kulturinstitutioner befi nder sig. 
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/ 50 butikker / 6 spisesteder / 900 gratis p-pladser / VestsjællandsCentret, VestsjællandsCentret 10, 4200 Slagelse /

VestsjællandsCentret er områdets største shoppingcenter 
fyldt med en masse lækre butikker og skønne spisesteder. Her er 

selvfølgelig altid masser af sjove aktiviteter og underholdning. 
VSCS får dig simpelthen til at  shopping.

Se mere på vscs.dk

Shopping?
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Slagelse Dyrehospital 
– de bedste forhold for dig og dit kæledyr 

• Alm. konsultationer 
• Kirurgisk og medicinsk behandling
• Røntgen og ultralyd
• Laboratorieundersøgelser 
• Tandklinik
• Fysioterapi
• Terapilaser
• WaterWalker
• Hundetræning og hundelegeplads

Afdelinger: Hundefys – Kattepension – Kattens Værn Slagelse

Åbent: Hverdage kl. 8–17 og lørdag kl. 9–12

Husk tidsbestilling!   Vagtsamarbejde 

Rugvænget 12 • Slagelse • 58 50 51 61 • mail@slagelsedyrehospital.dk • slagelsedyrehospital.dk 

· Grafisk design
· Alt i tryksager
· Foto og video til private og erhverv

Rødhøjvej 20 · 4220 Korsør · T: 25 73 11 93 · info@pkldesign.dk · pkldesign.dk

Alt samlet et sted
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Hørecenteret Skælskør • Algade 41 • 4230 Skælskør
Tlf. 70 505 606 • kontakt@hoerecenteret.dk

Åbningstider
Mandag: 9:00–12:30
Tirsdag: Lukket
Onsdag: Hjemmebesøg
Torsdag: 9:00–17:00
Fredag: 13:30–17:00

Vores drivkraft
• At give vores klienter en bedre livskvalitet
• At alle skal have mulighed for en bedre hørelse
• At du som klient bliver tilbudt flere løsninger
• At man kommer ind til den samme audiologist

   10% 
på alle formstøbte 
høreværn ved 
fremvisning af 
denne annonce

Brogade 1-3  • 4220 Korsør • Tlf. 5837 3196 • info@korsorhvidevare.dk 
korsorhvidevare.dk • facebook.com/hvidevarecenter

Vi skræddersyr altid det bedst mulige tilbud til kunden og prøver altid 
at give kunden den bedst mulige oplevelse og service.

Alt inden for hårde hvidevarer og små el-apparater • Alt i reparationer 
Levering og montering • Lyskilder • God service

47FLYTTEGUIDEN



48 FLYTTEGUIDEN

7 ting du (måske) ikke 
vidste om Slagelse
Hvis du lige er fl yttet til Slagelse Kommune, ved du 
måske ikke så meget om området. Vi har derfor samlet 
nogle korte facts om din nye hjemegn.

1. Storebæltsfærgen går hen over 
Sprogø, som gennem tiden har tjent 
mange formål. I 1920’erne anlagde 
man et kvindehjem på øen for kvinder, 
der var kendt umyndige på grund af 
evnesvaghed. I virkeligheden var det 
nærmere et sted for kvinder, som man 
anså for løsagtige eller som på anden 
måde forstyrrede datidens moral-
begreber. 

2. Korsør forbinder Sjælland med Fyn 
og resten af landet, og det har den 
gamle havneby gjort i århundreder 
– længe før der kom en bro. Overfart-
en til Nyborg har været et afgørende 
erhverv for byen, og har også haft en 
vigtig betydning for resten af landet i 
forhold til at forbinde landsdelene med 
hinanden.
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3. Skælskør bliver kaldt for ”sol-
skinsbyen”, da byen er et af de steder 
i landet, der har fl est solskinstimer om 
året. Skælskør er derfor også en kurby, 
hvor der i 1933 blev anlagt et gigtsana-
torium, som det eneste af sin slags. En 
milepæl i moderne behandling af gigt-
sygdomme.

4. Øen Glænø ligger ud for områdets 
sydspids. Sagnet siger, at der oprinde-
ligt var to øer: Vænø og Glænø, men at 
Vænø sank i havet en nat med frygte-
ligt uvejr. H. C. Andersen har skrevet et 
eventyr om de to øer.

5. Cirkelborgen Trelleborg blev udgra-
vet i perioden 1934-1942, men man har 
i en eller anden udstrækning altid vidst, 
at der havde ligget et forsvarsanlæg, 
som det blandt andet fremgår af kort 
fra 1600-tallet. Udgravningen afslø-

rede den første cirkelborg i Danmark, 
hvor man efterfølgende har opdaget 
Aggersborg, Fyrkat og Nonnebakken.

6. Hesteskadronen ved Gardehusar-
regimentet holder til på Garderhusar-
kasernen uden for Slagelse og hver 
onsdag kan du være heldig at se dem 
ride gennem byen.

7. På Agersø og Omø fejrer man 
Helligtrekongers aften med et faste-
lavnslignende løb, som man kalder for 
Hellig Tre Kongers-løbet.

Fotos er venligst udlånt af VisitVestsjælland og taget af 
Cecilia Birkmose Samsson, Ulla Fibiger, Evan Hemmingsen, Georg Hemmingsen 
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Det sker i Slagelse

HELLIGTREKONGERSLØBET 
PÅ AGERSØ
Hellig tre kongers aften markerer 
af slutningen på juleperioden, og på 
Agersø går man rundt og besøger hin-
anden udklædte og maskerede. Overalt 
bliver man modtaget med kage, slik el-
ler andet godt.

SLAGELSE FESTUGE
I slutningen af juni er der fest i Slagel-
se med aktiviteter for børn og voksne 
hele ugen.

TRELLEBORG VIKINGEFESTIVAL
Midt i juli måned sætter over 1000 vi-
kinger hinanden stævne ved Trelleborg, 
hvor besøgende kan opleve markeder, 
købe kunsthåndværk og selv deltage i 
forskellige aktiviteter.

SKÆLSKØR INTERNATIONALE 
KERAMIKFESTIVAL
I juli måned kan du på havnen samt 
rundt i hele byen besøge et keramik- 

og kunsthåndværksmarked med dan-
ske og internationale keramikere.

OMØ KULTURDAGE
Omø Kulturdage er tre dage med mu-
sik, kultur og aktiviteter i slutningen af 
juli. 

SKÆLSKØR KULTURELLE 
FOLKEFEST
I september kan du opleve en weekend 
med aktiviteter, aftenåbne udstillinger, 
musik og meget mere, når der er folke-
fest i Skælskør.

SCT. MICHAELS NAT
Danmarks største kulturnat uden for 
København afholdes altid den sidste 
fredag i september, hvor byen åbner 
sig for kulturarrangementer for enhver 
smag.

Vi har samlet en liste over nogle af de aktiviteter, 
som du hvert år kan opleve i Slagelse Kommune.
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TRELLEBORG 
VIKINGEFESTIVAL

Midt i juli måned sætter over 
1000 vikinger hinanden stævne 
ved Trelleborg, hvor besøgende 

kan opleve markeder, købe 
kunsthåndværk og selv delta-

ge i forskellige aktiviteter.
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Korsør Golf Klub er beliggende i Tårnborgparken med
adresse Ørnumvej 8, 4220 Korsør - et naturskønt område
ud til Korsør Nor. 

Tårnborgparken huser på denne måde en 18 hullers
golfbane (Old Course), en 9 hullers golfbane (Harboe Course)
og en offentlig park med stisystemer, som skaber glæde
for golfspillere og offentligheden.

Læs mere på www.korsoergolf.dk. 
Henvendelser til klubben kan
ske via klubbens 
mail: golf@korsoergolf.dk
eller på telefon : 5837 1836



53FLYTTEGUIDEN

Nygade 15, 4220 Korsør - kh@advkimhansen.dk - Tlf. 5837 4600

• Berigtigelse af ejendomskøb
• Testamente 
• Dødsbobehandling
• Ægteskabssager
• Inkasso m.m.

Brug lokal
advokat

Brug egen
rådgiver ved køb

af ejendom



Bryllup i de smukkeste omgivelser 
med udsigt ud over Storebælt. 

Konfirmation i separat hus 
med dagligstue og egen terrasse. 

Unikke faciliteter til firmafesten, 
der godt må udfordre deltageren. 

Ring og hør mere på tel 7216 2000 eller 
læs mere på comwellklarskovgaard.dk

Korsør Lystskov 30 . 4220 Korsør . (+45) 7216 2000

HOLD DIN NÆSTE 
FEST HOS OS

Juletilbud
5 elektroniske billedfiler i fri str.: 

750 kr. (redigeres i både farver og 
sort/hvid) + op til 1 times fotosession... 

Tilbuddet gælder fra 1. september
 til og med januar 2018

Skolefoto
2 elektroniske billedfiler: 250,-
5 elektroniske billedfiler: 500,-

"Bedste Bedster"
Bestil tid til en "Bedste Bedster"- session

5 elektroniske billedfiler: 500,-

Jeg udfører professionelt foto-arbejde i følgende sammenhænge:

• Børn
• Erhverv - action og portrætter

• Familie - hjemme/studie
• Portrætter - privat/erhverv
• Bryllups- og eventfotograf

Brogade 8 (gennem den røde port)

4220 Korsør • Tlf.: 2614 4247 • www.annamaria.dk
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Slagelse 
Musikskole

Online tilmelding
Klik ind på vores hjemmeside

www.slagelsemusikskole.dk
for alle oplysninger og tilmelding online!

Slagelse Musikskole • Sct. Pedersgade 18 • 4200 Slagelse
5857 5580 • mail: musikskolen@slagelse.dk

Ind i sproget - ud i livet

Dansk for udlændinge
• Officiel Danskuddannelse 1, 2 og 3
• Ungehold (inkl. matematik)
• FVU-læsning
• FVU-matematik
• Undervisning dag, aften eller lørdag
• E-sprogcenter
• Indfødsretsprøve
• Medborgerskabsprøve

slagelsesprogcenter.dk • 58 57 55 30
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Flyttemand og flyttekasser
Fortæl om din flytning

Internet og tv
Varme, el og vand
Læge og tandlæge

Snak med skattefar
Styr på pengene

Bliv klog på lokalmiljøet
Vælg sikkerhed

?

Der er meget at holde styr på, 

når du rykker teltpælene op og 

slår dig ned et nyt sted. Ikke 

nok med at selve flytningen 

skal organiseres – du skal også 

informere omverdenen om din 

nye adresse og forholde dig til 

ændringer i din hverdag, økono-

mi og meget andet. Her får du 

Flytteguidens bedste tips til a
t 

lande sikkert i d
it nye hjem. 

HAR DU HAR DU 
TJEK PÅ...

FLYTTEMAND OG FLYTTEKASSER Det kan spare dig for meget besvær – og 

mange tunge løft – at hyre et flyttefir

ma. Uanset om du får hjælp eller klarer 

ærterne selv, så sørg for at skaffe flyt

tekasser i god tid og bestil flere kasser, 

end du regner med at bruge.
FORTÆL OM DIN FLYTNING Meld flytning til Folkeregistret og Post

Nord (til PostNord kan du melde flytning 

via ePosthuset). Fortæl din arbejds

giver, hvor du flytter hen. Hvis du abon

nerer på aviser, blade eller tidsskrifter, 

skal du også huske at give dem din nye 

adresse. 

INTERNET OG TV Find ud af, om du kan benytte din gam

le internetudbyder på din nye adresse. 

Måske dækker udbyderen ikke din nye 

adresse, og så er det på tide at se sig 

om efter en ny. Undersøg mulighederne 

for tv i din nye bolig. Måske skal du kon

takte den lokale antenneforening, eller 

du skal vælge kabeltv,  internettv eller 

paraboltv.    

VARME, EL OG VAND Der kan være penge at spare ved at 

undersøge priserne hos de forskellige 

leverandører. Husk at aflæse varme

forbrug samt el og vandmålere. Så har 

du helt styr på, hvilke regninger du kan 

forvente at få efter flytningen.
 

LÆGE OG TANDLÆGE Der er frit lægevalg samt frit tand

lægevalg blandt de tandlæger, der har 

tegnet overenskomst med regionerne. 

 

SNAK MED SKATTEFAR Hvis du er rykket fra nord til syd eller 

fra øst til vest, venter der måske en ny 

kommune med nye skattetakster. Du 

kan se mere om din skat og rette for

skudsopgørelsen på www.skat.dk.

 

STYR PÅ PENGENE Kontakt din bankrådgiver for at få gen

opfrisket dit privatbudget. Måske er 

huslejen justeret, måske skal du bruge 

flere eller færre penge på transport, og 

måske er der nye udgifter til el, vand og 

varme. Måske skal du også finde en ny 

rådgiver eller en helt ny bank.
 

BLIV KLOG PÅ LOKALMILJØET Det kan være en god idé at dykke ned i 

det lokale foreningsliv, så du bliver en 

aktiv del af lokalområdet og lærer det 

godt at kende. 

VÆLG SIKKERHED Gennemgå dine forsikringer. Dit forsik

ringsselskab får automatisk besked fra 

Folkeregistret om flytningen, men der 

vil sikkert være brug for at gennemgå 

dine forsikringer, når du flytter til en ny 

bolig. 

FLYTTETIPS
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FLYTTETIPS
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FIND DEN RETTE
Valg af ny tandlæge er én af de første 
ting, du skal sørge for at få på plads 
efter en flytning. Tænderne er nemlig 
noget nær vores kæreste eje, og de 
skal holde hele livet. En sund tand
hygiejne er samtidig vigtig for vores 
overordnede velvære.

Når du skal finde din nye tandlæge, 
skal du dog være opmærksom på, at 
prisen for den enkelte ydelse ikke er 
alt. Det er vigtigt, at du finder en lokal 
tandlæge, som du kan stole på, og som 
udfører sit arbejde ordentligt.

HVORDAN SKIFTER JEG?
Kontakt den nye tandlæge og aftal et 
eftersyn. I forbindelse med tandlæge
skiftet vil din nye tandlæge indhente 
din journal fra din gamle tandlæge – 
med dit samtykke. Ifølge lovgivningen 
har din tandlæge pligt til at opbevare 

din journal i mindst 10 år efter sidste 
optegnelse. 

ER DU GRØN, GUL ELLER RØD?
Hos tandlægen bliver du inddelt i en 
farvekode for at afgøre, hvor ofte du 
behøver at blive indkaldt. Grøn betyder, 
at du ikke har nogen aktive sygdomme, 
og du vil blive indkaldt med et interval 
på 1224 måneder. 

Gul betyder, at du har en aktiv sygdom, 
som du selv kan være medvirkende til 
at komme til livs ved fx livsstilsændrin
ger. Du vil efter behov blive indkaldt til 
kontrolundersøgelser i løbet af året. 

Rød betyder, at du har en aktiv sygdom, 
som din tandlæge vurderer, at du ikke 
selv kan forbedre. Du vil blive indkaldt 
efter behov – typisk oftere end en gul 
patient – og du kan få tilskud til mere 
end én tandrensning om året.

Din generelle sundhed hænger sammen med et godt
og sundt tandsæt. Sørg derfor for at finde en god tand
læge i dit lokalområde.

Kilde: altomtaender.dk og tandlaegeforeningen.dk

Har du styr
på bisserne?
vælg den rigtige tandlæge
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Hos Schiffs laver vi alle typer af behandlinger, 
lige fra almindelige undersøgelser og plastfyldninger til alt indenfor

tandkirurgi, implantater samt større kosmetiske behandlinger og bidhævninger. 

Du kan glæde dig til en tandlægeklinik, der sætter kvalitet, 
omsorg og service i højsædet.

Spa-stemningen på klinikken vil du opleve som meget beroligende, 
især hvis du lider af tandlægeskræk.

 

Tilbud til nye patienter
Nye patienter betaler for en grundig undersøgelse og bitewings (røntgen) til en

normal pris på kr. 356,- og får udleveret et gavekort på 500,- til
behandlinger uden regionstilskud*.

*Behandlinger uden regionstilskud er f.eks. fyldninger, kroner, broer, blegning og tandretning

Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Schiffs.

Tlf. 58 53 14 14 • www.schiffs.dk

Åbningstider: man-tors 8.00-19.00, fre 8.00-15.00 og lør 8.00-16.00

Tandlæge Spa- og Implantatklinik

Find den indre ro, mens vi giver dig smilet!

Vores højtuddannede team passer godt på dig og dine tænder

FIND DEN RETTE
Valg af ny tandlæge er én af de første 
ting, du skal sørge for at få på plads 
efter en flytning. Tænderne er nemlig 
noget nær vores kæreste eje, og de 
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Kilde: altomtaender.dk og tandlaegeforeningen.dk

Har du styr
på bisserne?
vælg den rigtige tandlæge
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Juice når det
er bedst!

Skanderborgvej 232, 8260 Viby J.       +45 73 33 13 52,       info@homesupply.dk

Køb og 
læs mere på 

homesupply.dk20% Rabat!
Brug rabatkoden 

”flyt17” og få 
20% på juicemaskiner.

Gælder hele året 2017!*

*Rabatkoden kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud.

Skanderborgvej 232, 8260 Viby J.       +45 73 33 13 52,       info@homesupply.dk

20% Rabat!
Brug rabatkoden 

”flyt17” og få 
20% på juicemaskiner.

Gælder hele året 2017!*

*Rabatkoden kan ikke 
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