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Af Thomas Quvang

GRØNTHANDEL "Jeg håber rig-
tig, rigtig meget på at det lykke-
des at åbne forretningen i ugen 
op til påskedagene, det vil være 
perfekt".

Nørregade i Frederiksværk 
får inden længe glæde af en ny 
forretning som åbner. Det er 
Ole Kemner, der selv er bosat 
i gågaden, som åbner 'Den 
Grønne Mand - Grønt & godt' 
på adressen Nørregade 25 - 
lokaler der tidligere har huset 
en kosmetolog. Ole Kemner 
har i flere år leget med tanken, 
at åbne en grønthandel i Frede-
riksværk, og da chancen bød 
sig for kort tid siden, der slog 
han til:

"Jeg har de sidste par år gået 
med tanken og med forskellige 
idéer, så da lokalet her allige-
vel stod ubrugt hen, så var det 
jo en oplagt mulighed", siger 
Ole Kemner der for år tilba-
ge var indehaver af forretnin-
gen 'Slagtergården Gribskov - 
Grønt & Godt i Skærød udenfor 
Helsinge.

Delikatesser
Det bliver med friske grøntsa-
ger i overflod, at Ole Kemner 
åbner forretningen op, og som 
navnet 'Grønt & Godt' antyder, 
så byder forretningen på andet 
end grønt på hylderne:

"Kundernes behov bliver 
selvfølgelig medvirkende til at 
præge hvad der er på hylderne, 
men jeg forestiller mig en mas-
se forskellige delikatesser som 
supplement til alt det grønne", 
siger Ole Kemner. Han tilføjer:

"Hver eneste morgen vil 
der blive hentet friske varer 

fra Copenhagen Food Market, 
det der tidligere var kendt som 
Grønttorvet. Derudover er det 
min forhåbning, at jeg kan lan-
de aftaler med flere lokale pro-
ducenter".

Smagsprøver to-go
Og når forretningen er kom-
met godt i gang, så påtænker 
gadens nye grønthandler flere 
spændende tiltag:

"Jeg vil rigtig gerne lave 
nogle arrangementer ude for-
an forretningen, hvor folk kan 
komme og smage forskellige 
lækkerier, det kunne eksem-
pelvis være forskellige slags 
suppe", siger Ole Kemner der 
glæder sig til at åbne døren for 
kunderne. Han slutter:

"Der har været mange nys-
gerrige blikke fra folk i gaden 
de sidste par uger, mens loka-
let er blevet sat i stand, og jeg 
har udelukkende fået positiv 
respons fra de handlende og 
fra mine naboer hernede".    

Når 'Den Grønne Mand' 
åbner, formentlig op til påske, 
så følger forretningen gåga-
dens åbningstider og selvfølge-
lig vil forretningen kunne føl-
ges via Facebook.   

Så er der ny 
grønt-mand i gågaden

Lokale Ole Kemner åbner 'Den Grønne 
Mand - Grønt & godt' i Nørregade i Fre-
deriksværk. Foto Thomas Quvang
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ERHVERV Danskerne har for 
alvor fået mod på at bygge selv, 
og mange er gået i gang med 
gør-det-selv projekter i stor stil. 

Ifølge Danske Bank steg 
vores forbrug hos byggemar-
kederne i gennemsnit med 40 
procent sammenlignet med 
2019, og ifølge den nye 'Year 
in search' rapport har vi sam-
tidig søgt 50 procent mere på 
'maling' online, mens 'hjem-
melavet' var med helt i top 
under de mest søgte ord sid-
ste år.

Corona bag byggelyst
"En af forklaringerne bag byg-
gelysten er naturligvis corona-
nedlukningen, som har holdt 

danskerne i deres hjem. Da vi 
ikke har mulighed for at rejse 
væk i ferierne og gøre de ting, 
vi er vant til i al almindelighed, 
er folk blevet meget opmærk-
somme på, hvad man kan lave 
hjemme i stedet. Jeg tror, at vi i 
år kan se frem til nogle meget 
aktive gør-det-selv forårs- og 
sommermåneder",siger Mads 
Duzenius Christensen, der er 
direktør og partner hos rekla-
mebureauet Envision, der har 
ekspertise i forbrugsindsigt.

Nemmere terrasse 
Blandt de mange byggeprojek-
ter er terrassen, hvor man kan 
nyde udelivet, haven og famili-
ens selskab, en af de nærliggen-
de at tage fat på. 

Men en gør-det-selv terras-

se har indtil nu været en stor 
mundfuld for mange. De er 
nemlig svære at bygge kor-
rekt og gøre plane. Den udfor-
dring har fået virksomheden 
Knudsen Kilen til at udvikle et 
nyt opklodsningssystem, som 
benyttes i stedet for mursten og 
træklodser, der ellers har været 
normen. 

Terrassesystemet gør det 
nemt for gør-det-selv folket at 
lægge en perfekt plan og lige 
have- eller tagstrøterrasse uan-
set underlagets niveauforskelle 
og ujævnheder.

Terrassesystemet fra Knud-
sen Kilen består af en række 
brugervenlige, frostsikre og 
UV-bestandige kiler i genbru-
geligt PE-plast, som ikke påvir-
kes af fugt, råd eller svamp, der 
kan være et problem, hvis vejret 
er dårligt eller projektet stræk-
ker sig på tværs af årstiderne. 

Kilerne justeres let til den 
højde, man ønsker, og kan bru-
ges på alle underlag samt tag-
pap.

Tips og gode råd
Knudsen Kilen har over 50 års 
erfaring med opklodsning og 

gulvlægning, og har følgende 
gode råd, hvis du overvejer at 
gå i gang med Knudsen Kilens 
nye terrassesystem.

Skal du lave tagterrasse, 
skal du være sikker på, at kon-
struktionen under kan holde 
til vægten af terrassen. Du kan 
finde hjælp hertil i den medføl-
gende vejledning. Derudover 
skal du sikre, at underlaget er 
stabilt og trykfast. Højde- og 
niveauforskelle kan du udligne 
med kilerne og et vaterpas. 

Overvejer du at udvide ter-
rassen med for eksempel spa-
bad, udekøkken og lignende, 
skal terrassen understøttes 
med ekstra opklodsninger.

Er træet trykimprægneret, 
bør strøerne være minimum 
45 mm brede og 70 mm høje. 
Er strøerne af løvtræ, bør de 
være minimum 95 mm høje. 
Strøerne skal lægges efter træ-
ets type og dimensioner. Dog 
anbefaler Knudsen Kilen, at 
der maksimalt er 55 cm mel-
lem strøerne for at sikre den 
bedst mulige bæreevne og 
stabilitet. Husk, at nogle ter-
rassebrædder kræver mindre 
afstand mellem strøerne, og 
det er altid er terrassebræd-
dernes minimumsafstand, der 
er gældende.

Første opklodsning bør 
sættes maksimalt 50-80 mm 
fra yderkanten af tværstrøen. 
De næste opklodsninger sæt-
tes maksimalt 250 mm fra den 
første opklodsning. Herefter 
bør der maksimalt være 500 
mm mellem opklodsninger-
ne. Husk, at nogle strøtyper, 
som for eksempel komposit, 
kræver kortere afstand mellem 
opklodsningerne.

Terrassesystemet fra Knud-
sen Kilen forhandles i alle føre-
nde byggemarkeder og værk-
tøjsgrossister.

Nyt kilesystem løser 
handymandens hovedpine

Terrassen er blandt danskernes fore-
trukne byggeprojekter. Men en gør-
det-selv terrasse kan være svær at byg-
ge korrekt og få plan. Sådan behøver 
det slet ikke være, siger Knudsen Kilen. 
Foto: Knudsen Kilen.

Lokale Ole Kemner 
åbner 'Den Grønne 
Mand' i Nørregade

Med et nyt opklodsningssystem kom-
mer Knudsen Kilen en af sommerens 
gør-det-selv-udfordringer til livs

KØBES - KØBES - KØBES 
Effekter fra 2. Verdenskrig. 
Alle Tyske effekter og fra
modstandsbevægelsen
KØBES. Ved handel med mig
er De sikret markeds højeste
pris for Deres effekter.
 Afregning kontant eller
mobilepay efter Deres
ønske. Gratis vurdering. 
Mundbind benyttes ved
besøg/afhentning. 
Jeg kontaktes via telefon. 
Kim Jens: 21680333

Privatannoncer - for private til private
Ring til os, hvis du har spørgsmål  

på tlf. 88 88 43 02

40 98 07 17 
leifsund@gmail.com

PC HJÆLPER
LEIF SUND

40 98 07 17 

Syg 
computer?

Ring til SUND
Køb PC hos 

SUND

SKROTBILER KØBES

Skrotbiler købes for op til 5000
kroner kontant, gratis afmelding
& afhentning
TROELS: 40114453

Besøg Den Gamle Gartner

Flotte stedmorblomster,
primula, påskeliljer og mini Tete
a  Tete, perlehyacinter, bellis
m.m. Lægge kartofler. Husk
omkring 1. april er
tomatplanterne klar til
udplantning i drivhuset.
Venligst Den Gamle Gartner, tlf.
42 83 18 54

Annex udlejes
 kr. 5000,- pr. md.

+ 500,- a conto forbrug
Liseleje

Tlf. 40 58 08 48

Året rundt med 
HALSNÆS HUS & HAVE

Græsslåning
og vedligeholdelse
– få en sæsonaftale

40 71 58 58
Henning Nielsen

47 74 63 34

Skal også vi leje dit  
sommerhus ud ?

Liselejevej 60

Nørregade 13 B st th • Hundested
Indgang fra Gubbetorvet

47 98 53 76 • 40 54 53 76
Hjemmebehandling ydes
Handicapvenlig adgang
www.zieglersfod.dk

Klinik for fodterapi

BETINA ZIEGLERDØDSBO OG
FLYTTEBO

KØBES/RYDDES 
Uforpligtende tilbud gives. 

Kontakt venligst
Janne Mønster, Mønster Antik

Tlf. 40 85 88 10 
jannemoenster@live.dk

Teak & palisander købes

BOLIG SØGES

Jeg søger Anneks, sommerhus,
del af hus eller lejlighed.

Har du boligen, så får du en
rigtig god lejer - moden, rolig og
stabil. 

Hilsen Suzanne Engelbrecht
Tlf. 26483301

SOFAGRUPPE SÆLGES

Grundet flytning sælges læder
sofagruppe 3+2, mørkebrun og
velholdt.
Pris 3.500 kr. afhentet i Melby.
Kan afhentes efter påske.
Tlf.nr. 20401535

Revisorhuset Halsnæs • Strandvejen 46 • 3300 Frederiksværk 
Tlf. 4777 1122 • www.revihus.dk

betjener en bred vifte af virksomheder 
og brancher indenfor det danske erhvervsliv. 

Har du brug for en revisor til fx. opstart af 
virksomhed, bogføring, årsregnskab, revision, 
budget, m.v. så kontakt os på telefon 47771122 
eller mail frederiksvaerk@revihus.dk

- mere end 
bare revision

John Jensen & Søn

•	 	Levering	af	grus,	 
jord	og	sten.

•	 	Afhentning	af	haveaffald	
m.m.	med	kran	og	grab.

•  Udlejning	af	container.

VOGNMAND

John Jensen 
& Søn ApS
40 25 62 66

MØNTER KØBES
Mønter, pengesedler, frimærker, 
guld & sølv, smykker, ure og 
diverse samlerobjekter købes.

Tlf. 20999520

Randskovs
Haveservice

v/ Nikolaj Randskov
Græsslåning - Mosbekæmpelse

Træfældning - Belægning
Hækklipning - Malerarbejde

Hegn og Plankeværk

☎ 29 63 24 74
Se mere på 

www.randskovs-haveservice.dk

Vi tager kontanter eller MobilePay  
- ikke dankort

Tlf. 88 88 43 02

Frisørbilen
Frisørarbejde
udføres 
i hjemmet

v. Susanne
Jørgensen
tlf. 21 46 70 26
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