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entreprenørpartner!

J. BERNER PEDERSEN
ENTREPRISE

Tinvej 10 · 3060 Espergærde
49 13 22 78

www.bernerpedersen.dk

ESPERGÆRDE CENTRET ·  TLF. 49 13 26 60
ÅBNINGSTIDER:  HVERDAGE KL. 8-18 ·  LØRDAGE KL. 8-15 ·  SØN- & HELLIGDAGE KL. 9-13 · 1. SØNDAG I MDR. KL. 9-15

Bl  mster Hjørnet

Følg os på 
Facebook

Bestil fra vores e-shop www.blomsterhjørnet.dk, 
eller via mobilen. Vi sender over hele landet.

BLOMSTER        CHOKOLADE        VIN        SPECIALITETER

Bemærk, åbent 
alle søndage.

Elektronisk 
faktura. 

Firma-aftale!Kom ind og hør næmere.

RALPH’S CYKLER
BYBJERGVEJ 33 · 3060 ESPERGÆRDE · TLF. 49132911

ÅBNINGSTIDER: MAN.-FRE. 9-17.30 · LØRDAG 9-13
www.ralphscykler.dk

Velkommen hos

RALPH’S CYKLER
Stedet hvor cyklen repareres ...

H. C. ØRSTEDS VEJ 6, 3000 HELSINGØR
H. C. ØRSTEDS VEJ 6, 3000 HELSINGØR

Tlf.: 49219101

Alt i profiltøj  og firmagaver  
til Nordsjællands erhvervsliv.

SPÆNDENDE REJSER 2017
03.06. Pinsekrydstogt 3 dg ............... Kr. 2.745,-
Der er også plads til dig, hurtig tilmelding tilrådes
08.06. Riga 5 dg ............................... Kr. 5.275,-
16.06. Tøndermarsken 3 dg.............. Kr. 2.395,-
21.06. Finland 5 dg .......................... Kr. 4.730,-
24.09. Sort Sol 3 dg.......................... Kr. 2.825,-
15.10. Sort Sol 3 dg.......................... Kr. 2.825,-
18.11. Tønder Jul 2 dg...................... Kr. 1.525,-
04.12  Jul i Finland 5 dg................... Kr. 4.570,-
og Skt. Petersborg 7 dg ......................................

Se detaljeret programmet

www.SCAN-Rejseservice.dk
4929 9012

* SCAN-Rejseservice er agent for rejsens tekniske arrangør Lauritzen Rejser, reg.nr. 2553
Peter Gram Poulsen
Anlægsgartner

3000 Helsingør
Telefon 28 90 02 41

gp@mestergartneren.dk

Vi tilbyder  
professionel hjælp til pleje  

af  virksomhedens
grønne områder 

samt belægningssten  
og støttemur
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Virksomheden Energileg 
har fået gæstebesøg fra 
Burkina Faso, hvor et stort 
solcelle-projekt skaber 
udvikling i landdistrikter. 

GRØN OMSTILLING: Helsingør-virk-
somheden Vindby A/S er med til at 
skabe grøn energi i det afrikanske 
land Burkina Faso, hvor non-profit 
organisationen Kologh Naba på fi-
re år har etableret ikke færre end 150 
solcelle-anlæg på skoler i landet.

I de seneste dage har den ingeni-
øruddannede Madi Ouédraogo væ-
ret på praktikbesøg i Energileg ApS, 
der er en del af Vindby. Her har den 
afrikanske gæst kigget de danske eks-
perter i vedvarende energi over skul-
deren, når de arbejder med grønne 

GRØN OMSTILLING

Madi Ouédraogo 
sammen med El-
se Trærup fra As-
sociation Kologh 
Naba og Ole Jöns-
son fra Vindby 
A/S på besøg i det 
store klimatårn 
i Høje Taastrup, 
som Vindbys dat-
tervirksomhed, 
Energileg, har 
været med til at 
bestykke. (Foto: 
Karen Marie  
Pagh Nielsen)

løsninger indenfor bl.a. vind- og sol-
celleteknologi.

Formålet med besøget har været at 
uddanne Madi Ouédraogo til at vedli-
geholde de solcelle-anlæg, som i stort 
tal er blevet sat op på skoler i det afri-
kanske land og dermed gør områder, 
hvor elektricitet ikke er en selvfølge, 
uafhængige af energiforsyning.

Når mobilen skal oplades
- Nogle af de udfordringer, de nu står 
med dernede efter at have fået over-
draget anlæggene, er, hvad de skal 
gøre, når ting går i stykker. Der er me-
get reparation og vedligeholdelse, og 
man tænker meget i, hvordan man 
kan udbygge det og gøre det til et re-
elt forretningsområde, siger Ole Jöns-
son, direktør i Vindby A/S.

I Vindby har man teknologien og 
den fornødne knowhow til at levere 
løsninger, der kan skabe bæredygtig-
hed i områder, hvor energiforsynin-
gen er mangelfuld. Det gælder ikke 
mindst lavpraktiske løsninger som at 
sikre opladning af mobiltelefoner, når 
man ikke lige kan sætte dem i stik-
kontakten.

Og for folkene i Energileg har mø-
det med den afrikanske gæst også 
været en øjenåbner, mener Ole Jöns-
son.

- Vi er mange gange tilbøjelige til at 
gøre tingene meget komplekse, men 
det, der ikke nødvendigvis er super-
kompliceret, kan godt fungere fint al-

Vi er mange gange 
tilbøjelige til at gøre 
tingene meget kom-

plekse, men det, der ikke nød-
vendigvis er superkompliceret, 
kan godt fungere fint alligevel

Ole Jönsson, adm. dir. Vindby A/S

“

Grøn viden fra Helsingør skaber 
bæredygtig elektricitet i Afrika



ligevel. Vi har set en del billedmateri-
ale fra anlæggene dernede, og det er 
jo ikke raketvidenskab, men det vir-
ker, siger han.

Association Kologh Naba, der be-
tyder ”Tæt på høvdingen”, er skabt af 
danske Else Trærup, der har arbej-
det med udviklingshjælp siden 1985 
i Asien, Østeuropa og Afrika. NGO’en 
har til formål at skabe lokal udvikling 
bl.a. gennem økologisk og miljømæs-
sig bevidsthed, og solcelle-projektet 
har siden 2013 været gennemført med 
hjælp fra bl.a. danske donorer.

For Vindby og Energileg har besø-
get først og fremmest været en vide-
reformidling af knowhow, men selv-
om det ikke umiddelbart er hensigten 
at drive forretning på det afrikanske 
kontinent, vil Ole Jönsson ikke afvi-
se, at det kan føre til yderligere sam-
arbejde.

- Hele det afrikanske marked er 
absolut ikke uinteressant, når man 
tænker energi i det hele taget og op-
ladning af telefoner på små batterian-
læg, siger han.

Helsingør Kommunes chefkon-
sulent på klimaområdet, Karen Ma-
rie Pagh Nielsen, har været bindeled 
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BUSINESS TÆT PÅ ERHVERVSLIVET
NORD

FAKTA OM ENERGILEG APS
• Energileg ApS er en ingeniør- og energivirksom-

hed, der forbinder alternativ energi, leg, motion og 
science i en række produkter. Løsningerne henven-
der sig til både private og offentlige institutioner.

• Energileg er en del af Vindby A/S, der har til huse på 
Fabriksvej i Helsingør.

• Virksomheden står bl.a. bag et såkaldt klimatårn på 
Gadehaveskolen i Høje Taastrup, hvor der kan eks-
perimenteres med sol-, vind- og sågar muskelskabt 
energi, så årstider og vejrfænomener kan udforskes 
i et helt nyt perspektiv.

GRØN OMSTILLING

Energilegs eksperter har videreformidlet 
know how til deres afrikanske gæst, der 

har været på besøg i april måned. (Foto: 
Karen Marie Pagh Nielsen)

mellem Helsingør-virksomheden og 
den afrikanske gæst, og hun er begej-
stret for projektet.

- Energileg viser kreative løsnin-
ger om læring og vedvarende energi-
anlæg. Det er netop hvad der er brug 
for ude på landet i Burkina Faso. Her 
er elektricitet er ikke en selvfølge, og 
samtidig er der et stort behov for ud-
dannelse, siger hun.

Svendsens Gulvservice Aps
Hellebæk Klædefabrik
Ndr. Strandvej 119 D

3150 Hornbæk

49139280 - 20152004
e-mail info@svendsengulve.dk

ENERGI & BAD
Besøg Helsingør Energi & Bad Center hvor fire lokale håndværker firmaer står klar 

med råd, vejledning og uforpligtende tilbud på energioptimering af din bolig, 
samt inspiration i vores showroom til dit nye badeværelse.

Her kan du nemt spare op til 50% på varme-, vand og elregningen.

HELSINGØR ENERGI & BAD CENTER

 HAMLET APS

ENERGI & BAD
Ellehammersvej 10 C · 3000 Helsingør 

Tlf. 4920 0335

Kom og 
besøg vores nye 
Energi og Bad 

udstilling 
åbent hver lørdag 
fra 11.00 til 14.00
Alt i energi og bad 

løsninger

tæppe&gardinbus
www.eskilds.dk

20 49 40 24
Alt i rullegardiner .  Foldegardiner .  Lamelgardiner

Plisségardiner .  Persienner .  Gardinstænger

VI MÅLER OP

OG GIVER EN

FAST PRIS PÅ

STEDET

Hos os kan du 
betale med 
forbrugskortet

Telefontid
9 - 17.30

Vi kommer
- dag/aften

RING 20 49 40 24

tæppe & gardinbus
Når service og kvalitet skal være i top

Hos os kan du 
betale med 

forbrugskortet

Hos os kan du 
betale med 

forbrugskortet

Hos os kan du 
betale med 

forbrugskortet

Vi kommer til Dem
og viser vores 
store udvalg i 
gardiner, 
væg-til-væg-tæpper, 
vinyl og linoleum m.v.
Vi kommer over 
hele Nordsjælland.


