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TTuse Næs   
EEt lokalsamfund i Holbæk Kommune.  

 
 

Mødeindkaldelse til Åbent Temamøde med  
Projektudvalget for Lokal Udvikling. 

Tirsdag d. 10. maj kl. 19.00 på Udby Skole i Pyramiden. 
 

Dagsorden. 
 

1. Velkomst og præsentation ved Lokalforum. 
2. Tema fra Projektudvalget for Lokal Udvikling 

 

Projektudvalg for Lokal Udvikling er et politisk udvalg, der i 
2016 og 2017 arbejder med at styrke kommunens lokalområ-
der og lokale fællesskaber. Projektudvalget erstatter det tidli-
gere Demokratieksperimentariet.  
 

Læs mere her: http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-    
faellesskab/lokaldemokrati/lokal-udvikling/  

 
På nuværende tidspunkt har vi ikke modtaget en endelig  
dagsorden. Når vi har den, vil den blive offentliggjort på vor 
Facebook og hjemmeside, samt ved opslag hos Dagli’ Brugsen, 
skolen og dagsinstitutioner. 

 

Venlig hilsen 
Tuse Næs Lokalforum. 

Kjeld Malte 
 Sekretær 

 

TTuse Næs en omvej værd  
www.tusenæs.dk Facebook: https://www.facebook.com/tuse.naes  
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FÅ MASSER AF TV I 
SOMMERHUSET FOR 
20 KR. OM DAGEN
– OG 0 KR. NÅR DU IKKE BRUGER DET

Med Total Fritid får du hele familiens favoritkanaler i sommerhuset 
og adgang til serier, film og sport på Viaplay. Du tænder og slukker for 

tv-signalet efter behov – Betal 20 kr for de dage du tænder TV`et. 

FÅ 200 KR I RABAT PÅ UDSTYR

TV &
ANTENNESERVICE

Forudsætter installation i sommerhus (BBR-register). 

Nye kunder betaler oprettelse på 199 kr. og 1.299 kr. for installation og udstyr. FØR 1.499.-
Årligt minimumsforbrug er 35 dage. Afregning pr. påbegyndt døgn. 

TOTAL FRITID

20,-pr. dag

Minimumspris 1. år 2.198kr.
Herefter min. 700 kr. pr. år.

63 TV-KANALER
Viasats største tv-pakke

normalpris 2.398.-

Ekstra eller ny tv-boks fra kun 495.-

ingen 
ekstragebyr i 
weekender

ALT I ANNTENNER & TV

 

CO M E D Y
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Tuse Næs Gymnastikforening 
gør det igen. 

Sæt X i kalenderen 
Vi gentager successen fra sidste 

arrangement. 
Derfor bliver der Kandisfest igen. 

d. 21. januar 2017 
 i Tuse Næs Hallen. Kl. 18.00 

                          Dørene åbnes kl. 17.30 
Billetsalget starter d. 1/8 2016 på www.billetten.dk. 
Pris: Indgang og menu 445.- Indgang efter kl. 20.30: 345.- 

Husk bordbestilling på tng.bordbestilling@gmail.com 
 

 
 
 
 

Leverer maden til aftenens arrangement. 
Menuen. 

Forret (Portionsanrettet): Varmrøget laks fra egen ovn, æble-
løgkompot og sprødt Rillette af landkylling med syltede tomater og 
creme. 2 slags koldhævet brød fra Meinerts Mølle. 
Hovedretter (Buffet): 
Langtidsstegt okseculotte, svampe og brændt selleri i brunet smør. 
Helstegte benskinker, glaserede rodfrugter fra lokale gårde, Salt-
bagte kartofler og rosmarinsky. 
Sæsonens salater med croutons, dressing og brød. 

 
På gensyn 

Tuse Næs Gymnastikforening. 
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aut. kloakmester / entreprenør

V/ Anders Jensen

TLF 59 46 21 08   BIL 21 22 06 05

HULVEJENS
MINIGRAVER

 
Vi har et trygt børnemiljø med masser af: 

Glæde og trivsel 
Omsorg og nærvær 
Anerkendende pædagogik og fri for 
mobning 

 
Vi tilbringer mange timer på vores store dejlige naturlegeplads. 
I er altid velkommen til at besøge os. Telefon – 72 36 74 20  
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Nyt fra Tuse Næs Tennisklub. 
 
 
Når I læser dette er udendørs tennissæsonen lige gået i 
gang. 
Men det er ikke for sent at møde op og prøve at spille 
tennis. 
Se vores ugentlige aktiviteter i skemaet. 
 
Ugentlige aktiviteter i klubben: 
 
Mandag 18.30 til ca. 21.00 Stu/Dgi hold træning 
Tirsdag 18.30 til ca. 21.00 Træf, hvor klubbens medlemmer 

mødes, og der laves en spilleplan for 
aftenen. 

Onsdag 16.00 til ca. 18.00 Børnetræning 
Onsdag 18.30 til ca. 21.00 Træning hovedsagelig for nye spille-

re 
Torsdag 18.30 til ca. 21.00 Stu/Dgi hold træning 
Lørdag 10.00 til ca. 12.00 Turnus for tilmeldte medlemmer 
 
Er du på ferie i området og gerne vil spille tennis, er du/I 
velkomne til at leje vores baner.  
For yderligere oplysninger kontakt: 
Formand: Hardvig Hansen.  
Tlf. 6080 9012. Mail: hardvignormannh@hotmail.com  
Næstformand: Børge Dahlgaard. Tlf. 3045 5580  
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Palle Jensen 
Entreprenør / Aut. Kloakmester 
Tlf. 59 46 03 14 
Bil. 20 46 15 14 
Mail: pallejensen@post9.tele.dk 
Smutvej 18, Mårsø – 4300 Holbæk 

 
Medlem af: 

 
Certificeret Rottespærremontør 

 
Jord- og vejarbejde  
Dræn- og kloakarbejde 
Støbning af grund 
Ledningsarbejde 
Vejunderføring 
Snerydning og saltning 
 

Udlejes med fører:  
Minigraver  
Rendegraver 
 
Udlejes: 
2 ton container 

Salg til private af: 
Grus 
Sten 
Stabil 
Muldjord 
Spagnum 
Træflis 
Dækbark 
Skærver 
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 Kloak og drænarbejde 
 Støbearbejde  
 Belægning  
 Ny-til og ombygning  
 Veje og stier  
 Nedrivning  
 Græsslåning 
 Medlem af byggeriets kvalitetskontrol 

Aut. Kloakmester Ring og få et uforpligtende tilbud. www.mortenvh.dk 
 

 
Audebo Skolevej 1. DK-4300 Holbæk 
Tlf. 59 46 01 16 Fax 59 46 04 47 CVR-nr. 36089059 
info@marcoplan.dk    www.marcoplan.dk 
 

Sindsrohuset  
Tag en pause i hverdagen, få forår, lys og glæde 
i krop og sind. En times healingmassage hos 
RAB godkendt healings massør.  
Forårstilbud februar, marts og april 300 kr. 
Elise Thestrup 
Tuse Næs Vej 33, 4300 Holbæk. tlf. 60 22 53 77 
e-mail: elisethestrup311@gmail.com 
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Aut. VVS- og smedemester. Gas- og oliefyrsinstallatør. VVS-garanti.

Kontakt: Jesper 21 66 75 74.

Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 12 66. Fax. 59 46 27 66.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Der er 3 hjertestartere på Tuse Næs til gavn for alle. 
De er alle tilgængelige 24 timer i døgnet. 

En i Tuse Næs Hallen til venstre for hovedindgangen,  
en på Hørby Havn ved indgangen til klubhuset, 
og en Fyrrevej 2 Kisserupvang og Kisserup Enge 
Husk også, at du kan downloade app’en : Hjertestarter 

som bl.a. kan fortælle, hvor den nærmeste hjertestarter er. 
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Overvejer du et nyt tag?
Så kontakt TJ Tømrerservice på 2025 6436 eller 2162 3130. Vi står klar til en 
uforpligtende tagsnak. Hør mere om vores mange komplette tagløsninger 
i beton og tegl. Vi guider dig igennem hele byggeprocessen, fra valg af 
tagsten til færdig oplagt tag. Et trygt tagvalg med din lokale Tagpartner - 
TJ Tømrerservice.

NYT TAG - vælg en Certificeret Tagpartner
TJ Tømrerservice ApS er CERTIFICERET MONIER TAGPARTNER og 
anvender kun kvalitetsmaterialer fra de bedste leverandører på 
markedet. Vi er specialuddannede på Moniers tagskoler.

Som CERTIFICERET TAGPARTNER udfører vi dokumenteret egen-
kontrol på alle tagprojekter, og vores arbejde stikprøvekontrolleres 
af Teknologisk Institut, hvilket er din garanti for den bedste service, 
kvalitet og de korrekte tekniske løsninger. Med TJ Tømrerservice 
som din lokale Tagpartner får du en professionel fagmand, der kan 
tage hånd om dine tag-drømme.

Tlf.: 20 25 64 36
Mobil.: 21 62 31 30
toemrerservice.dk
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Mejeriet – Klubben på Næsset 
Medlemskab koster 100 kr./år voksne +1 barn gratis pr. voksen betalende 
Børn/unge under 18 år, 50 kr./år 
 
Se mere på   Mejeriet- Klubben på Næsset.  
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Elvangs frugt, grønt og blomster. 
Løserupvej 5 Udby. 

 

NYE KARTOFLER FRA D. 15. MAJ 
 

Vi har også frugt, grønt, blomster og planter til haven. 
Åben alle dage 9.00 – 18.00. NB. Onsdag 15.00 til 18.00 

Friis Elvang Tlf.:21 20 21 09  
 

 

 

 

 

Revision & Rådgivningsgruppen 
Registreret revisionspartnerselskab 
Gl. Ringstedvej 61. 1. sal 
4300 Holbæk 
info@rrgruppen.dk 
www.rrgruppen.dk 
Telefon: +45 72 30 13 10 
Telefax: +45 70 14 14 88 
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Besøg os på:www.skolenvedtusenaes.skoleintra.dk                

Nyt fra Skolen ved Tuse Næs    
 
 
Næste skoleår. 
Så er vi godt i gang med planlægningen af kommende skoleår. Den 25. 
maj holder vi møde med de nye 0. klasser og deres forældre. Mange af 
børnene kender allerede skolen og de voksne, da vi i år har haft et tæt 
samarbejde med begge børnehaver og børnene har været på besøg flere 
gange. 
 
Parkering 
Vi vil gerne opfordre alle til, at parkere i de afmærkede felter foran sko-
len eller på Bagvejen. Vi har flere gange oplevet, at der bliver parkeret 
meget tæt på forgængerfeltet, så børnene bliver usikre på, hvad de skal 
gøre. Så lad os hjælpes ad med at gøre børnene til sikre i trafikken. 
 
SFO 1 og 2. 
I starten af maj starter fodboldtræningen op til den kommende turnering 
i Vipperød torsdag den 26.maj. Vi glæder os til dagen- det er altid en 
god dag, hvor de børn, som ikke deltager i fodbold, hygger sig med 
mange andre legeaktiviteter. 
I SFO 2 holder vi Åbent Hus for de kommende 4.klasser i maj samt af-
holde informationsmøde med kommende forældre til SFO 2 børn. 
Vi oplever børn og voksne sammen har skabt et godt miljø med mange 
sjove oplevelser i vores skoletilbud for børn fra 4.-6.klasse. 
 
 

Lad os nyde foråret 
 
 

Med venlig hilsen 
Jette Kjær Jørgensen             Dorte Kold 

                    SFO leder                               Daglig leder 
 



28

STÅR TRÆET ENDNU?
På et tidspunkt bliver træer  

for store og farlige

BOGNÆS MULTISERVICE
v/Carsten Jørgensen

bognaesmultiservice@live.dk

Tlf. 4073 6328 / 5946 1328

Vi udfører følgende opgaver:

• Træfældning af alle typer og størrelser 

•  Topkapning/beskæring af træer udføres 

fra egen 19 m lift  

(NB: Ikke alle træer er egnede til dette) 

• Flishugning eller bortkørsel af grenaffald 

• Totalrydning af haver 

• Opgravning af rødder og bambus 

 

Sammen bygger vi professionelt
Frejasvej 4 · 4300 Holbæk · Tlf. 5855 2300
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 Vi er en lille institution med 
marker, natur og masser af frisk 
luft omkring os. Vi har ”verdens 
bedste legeplads”  

 Vi er syv voksne som brænder 
for arbejdet med børn og deres 
trivsel og læring. Vi er DGI 
uddannede og løbende under 
uddannelse 

 Vi har egen madordning, og 
serverer alle dagens måltider 

 Vi arbejder med pædagogiske 
læreplaner med temaer og 
traditioner ud fra vores årshjul, 
så vi sikre dit barns læring og 
trivsel 

 Vi sikrer den røde tråd fra 0-6 år 
og giver dit barn et trygt miljø 
med de samme voksne omkring 
sig, så barnet undgår 
unødvendige skift i barndommen 

 Vi samarbejder med dagplejen 
som har legestue i Troldemosen 

Børnehaven i UDBY 

Tuse Næs 
Vuggestue & Børnehave 

 
Et godt børneliv 

fra 0-6 år i en lille 
institution 

 
 
 

Vi har åbent mandag til torsdag 
fra 6.30 til 17.00  

og fredag 6.30-16.30 

 

 
  
 
 
 
 
Troldemosen 

Udby Kirkevej 25 
4300 Holbæk 

Tlf. 72 36 74 20 
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  Aut. El-installatør  
  Niels Jørgensen 
 Vestergårdsvej 66 
 Kisserup, Tuse Næs 
 4300 Holbæk 
 CVR-nr. DK 21 89 82 79 
      

www.nj-el.dk     59 46 15 04    nj@nj-el.dk 

Hvad med at få skiftet, til en ny tidssvarende og smart tavle? 
 

Ny gruppetavle til et hus på op til 150m2.  
Med HPFI-relæ og automatsikringer 

 

Tavlen indeholder :  

1 stk. HPFI-relæ 

5 stk. 2 polet aut.sikring 

2 stk. 4 polet aut.sikring 

test af tavle og installation 

 
Udskiftning af eksisterende tavle + test af tavle og installation 
Leveret og monteret, inkl. moms og høflig betjening  kr. 5.200,-   
 
Har du et HFI/HPFI-relæ og er det i orden? 
 
 

Alle boliger skal have en virksom HFI eller HPFI-afbryder. 
Den kan forhindre at du får stød hvis der opstår en fejl 
i din el-installation eller i et tilsluttet apparat. 
 
HPFI/HFI-afbryderen sidder normalt sammen med dine 
Sikringer. Se efter en lille boks med en afbryder og ordet  
HPFI eller HFI, har ikke en skal du kontakt os og få en 
Installeret, det er dit ansvar at din installation er lovlig. 
 
Har du ikke en HFPI/HFI-afbryder spiller du hasard med din og andres ejendom 
og sikkerhed. 
 
Udskiftning af eksisterende HFI-relæ til nyt HPFI-relæ + test 
af tavle og installation:                Kr. 1.600,- inkl. Moms. 
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  Aut. El-installatør  
  Niels Jørgensen 
 Vestergårdsvej 66 
 Kisserup, Tuse Næs 
 4300 Holbæk 
 CVR-nr. DK 21 89 82 79 
      

www.nj-el.dk     59 46 15 04    nj@nj-el.dk 

Nu starter sæsonen for opsætning af varmepumper 
Lad os sammen finde et godt tilbud til netop dit hus! 

 
Husk at du nu både kan få energisparetilskud og 

Håndværkerfradrag ved opsætning af varmepumpe! 
 

En god varmepumpe koster mellem 16 
og 20.000,- kr. herfra kan trækkes op 
til kr. 4.600,- som kan indhentes i 
tilskud hos SEAS-NVE – derudover 
også håndværkerfradrag på kr. 4.600,- 
– dvs. at den faktiske omkostning til  
køb af varmepumpe ender på omkring 
 9-10.000,- kr. alt efter mærke og  
model, du kan opnå en besparelse på 
varme om året på mellem 4-6000,- kr. 
dvs. en tilbagebetalingstid på din 
investering på helt ned til 1,5-2,5 år. 

 
Vi sælger udelukkende kvalitets-
varmepumper fra Kinnan som vi har 
arbejdet sammen med i over 10 år. 
 

Gode tilbud netop nu! Varmepumper fra kr. 9.650,-* 
                                                                                                                              når tilskud er fratrukket)            
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Forkæl dine fødder 
hos fodplejer  

Kirsten Kaagaard 
     Kisserupvej 23, Udby. 4300 Holbæk 

2281 7831/5946 1560 
Kommer gerne hjem til dig. 
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  Holbæk Minibusser
v/Michael Olsen

 
Vi udfører alle former for persontransport. Turistkørsel, 
handicapkørsel, skolekørsel m.v. 
 
Tobjergvej 18, Uglerup, 4300 Holbæk, Tlf. 25 35 58 68  
e-mail: Holbaekminibusser@mail.dk, www.Holbaekminibusser.dk 

TV &
ANTENNESERVICE

Kampagnepakke
r

Salg og reparation
Antenneanlæg
Satelit
Digital receiver
Canal Digital sommerhuspakke
Tvpakke + kort
Fri standardinstallation
v/køb af tv-pakke

De danske sender er blevet udbygget
digitalt, så du får flere kanaler

at vælge i mellem på din alm. antenne.
Om antennen er ny eller 30 år vil den

i mange tilfælde kunne bruges,
også så du kan modtage.

ALT I ANTENNER, PARABOLER, 
TV OG TILBEHØR - MONTERING

59 46 01 54
Hverdage mellem kl. 8.00 - 18.00

Weekend sommerhuse: tlf åben kl. 8.00 - 19.00

Biltlf. 51 74 02 67

TV til Sommerhuset fra kr. 1.995.-

Aut. forhandler/montør

Ingen 
ekstragebyr i 
weekender

FREMTIDEN ER BLEVET 
TRÅDLØS DIGITAL

Astra Paraboludstyr
til frie kanaler  
fra kr. 1499.-
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KULTURHUSET 

UDBY FORSAMLINGSHUS 
UDBYVEJ 39, 4300 Holbæk 

Tlf. 59461062 
 kufudby@dbmail.dk   

Skal du afholde en fest, et møde, 
generalforsamling eller et andet arrangement, 

så har vi to hyggelige lokaler med    
service og plads til 90 personer. 

Du bestemmer selv, hvordan du vil afholde dit 
arrangement. 

www.kufudby.dk 
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   Salon Krøltop 
 

Altid en god 
pris. 

 

Åbningstider 
tirsdag 9-18 
onsdag 9-16 

                               torsdag 9-18 
                                fredag 9-16 

                                                                                  lørdag 8-12 
                                                              Lukket mandag og søndag. 
 

 Jeg holder ferie fra 29/4 til 8/5 
 
 

Second-hand tøj sælges 
Kom og gør et godt kup. 

 

Tilbud: Neglelak kr. 60.00 
 
 

  

Rikke Bager  
Blåbærvej 45, Hørby, 4300 Holbæk 

59 46 13 42  

 
kroeltop@kroeltop.dk – www.kroeltop.dk    
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