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UGENYT
I det nye Hirseholm-hus fra EBK forenes ønsket om god plads med ønsket
om luft, lys og lethed. De slanke og lette udhæng med synlige spær giver taget et let og ”svævende” udtryk.

Modne mennesker køber
stadig fritidshuse
Selvom salget af nybyggede fritidshuse er faldet i de senere år, har det
familieejede EBK Huse A/S i Slagelse oplevet fremgang i 2010. Firmaet
satser især på modne par over 50 år, når de markedsfører deres nye
fritidshus Hirseholm
Fra 2006 til 2009 er antallet af
nybyggede sommerhuse i
Danmark faldet til en fjerdel.

Men på trods af at Dansk
Byggeri i sit seneste konjunkturbarometer fortsat

forventer en vigende tendens
i nybyggeriet af sommerhuse
i 2010 og 2011, ser man an-

derledes optimistisk på markedet hos EBK Huse. I det
seneste halvår har firmaet
oplevet stigende efterspørgsel.
Denne optimisme bliver understreget af introduktionen
af et ny-udviklet fritidshus,
Hirseholm, som netop er
præsenteret hos Byggecentrum i Middelfart, der er byggeriets informationscenter i
Danmark.
Hirseholm er et fritidshus,
som er kendetegnet ved god
plads og luft, lys og lethed i
materialevalget i klassisk

skandinavisk stil. Husets arkitekter har lagt vægt på at
udvikle et hus, der giver beboerne følelsen af frihed og
ro i sjælen. Indretningen er
enkel og overskuelig med et
åbent og imødekommende
design. Samtidig gør en stor
sammenhængende træterrasse de udendørs oplevelser
til en naturlig del af livet i
Hirseholm-huset.
- Det er det modne publikum,
som vi især har i tankerne
med lanceringen af Hirseholm, som vi opfatter som
fremtidens fritidshus. Ægtepar på 50+ viser i øjeblikket
stor interesse for vores huse.
Mange ønsker en nøglefærdig løsning med fastprisgaranti, som giver tryghed. Det
betyder, at vi leverer et fuldt
installeret hus på en grund
klar til at flytte ind i, siger
salgsdirektør Dorte Keinicke,
EBK Huse A/S.
Alle EBK-huse leveres med
en varmepumpe, der reducerer el-regningen og mindsker CO2-udslippet. Som den
eneste husproducent i Dan-
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Det er det
modne publikum, som vi især
har i tankerne
med lanceringen
af Hirseholm,
som vi opfatter
som fremtidens
fritidshus
Dorthe Keinicke,
EBK Huse A/S

mark er EBKs huse indeklima-mærkede af Dansk Indeklima Mærkning under Teknologisk Institut.
Det er muligt at opleve det
nye Hirseholm-fritidshus
hver weekend på Byggecentrum i Middelfart, Hindsgavl
Allé 2. Der er åbent lørdag fra
kl.13:00-16:30 og søndag fra
kl. 11:00-16:30 – eller efter
aftale.

EBK Huse
EBK Huse A/S er Danmarks mest rutinerede fritidshusfirma med mere end 30 års erfaring og over 5000 solgte
huse. EBK er familieejet og har hovedkontor i Slagelse,
hvor også firmaets fabrik har til huse. EBK tilbyder fem
fritidshusserier og over 30 husmodeller, hvis udtryk spænder lige fra klassisk nostalgi til stilsikker luksus. Firmaet
har 90 ansatte og eksporterer til Tyskland og de nordiske
lande.

Estate mæglerne samler aktiviteterne i Slagelse
Boligmarkedet ændrer sig
med stor hastighed i disse
tider. En stadig større del af
kontakten med kunder sker
via telefon, mail og internettet. Og kontakten sker i
stigende omfang i weekenden samt i aftentimerne.
- Denne stigende aktivitet
uden for vores normale åbningstider betyder, at vi nu
samler alle vores aktiviteter
i Slagelse kommune i vores
butik i Løvegade i Slagelse,
oplyser indehaver Morten
Nielsen, Estate mæglerne,
Michael Christensen &
Partnere.
- Det betyder samtidig, at vi
udvider åbningstiden til kl.





17.00 på alle hverdage samt
til kl. 14.00 - både lørdag og
søndag.
Som den eneste mægler i
området kan vi herefter
servicere vores købere og
sælgere - alle ugens syv dage.

Boligudstilling i Korsør
- Vi beholder vores nuværende butik på Nygade i Korsør,
fortæller Morten Nielsen.
- Den vil blive indrettet til
boligudstilling. Mange af vores møder sker i forvejen hos
kunderne – så kontoret bliver
mindre og mindre relevant.
Vi vil dog fortsat benytte lokalerne i Korsør til særlige
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Stigende aktivitet
- Hvad fremtiden bringer er
uvis. Boligmarkedet er i klar
bedring – og det samme er
salget. De faldende boligpriser har betydet, at mange 1.
gangs købere i dag har mulighed for at købe ny bolig.
Aktiviteten er særligt stigende i selve Slagelse By. Her
mangler vi direkte villaer og
rækkehuse til ventende købere, fortæller Morten Nielsen.
- Vi tror samtidig på, at denne
aktivitet vil smitte af på både
Korsør, Vemmelev og Skæl-

skør. Derfor er det muligt, at
vi på et senere tidspunkt
genåbner butikken i Korsør.
På nuværende tidspunkt er
fire medarbejdere tilknyttet
butikken i Slagelse. Stiger
aktiviteten yderligere, skal vi
bruge flere folk – og disse vil i
givet fald blive placeret i enten Korsør, eller i et ny og
større butik i Slagelse.
Hvilken model, der er bedst
må fremtiden vise. Lige nu og
her er vi sikre på, at vi kan
servicere vores kunder endnu bedre ved at samle tingene. Særligt den udvidede åbningstid tror vi vil glæde alle
vores nuværende og kommende kunder.

MUSIK TIL FESTEN
Lej en jukebox
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1500 musiknumre
Eksterne højttalere
Døgnservice
Opstilling + afhentning

1500 kr.
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aktiviteter samt til eventuelle
møder.

VIND ET KROOPHOLD www.jukeboks-udlejning.dk
World Games Jukebox Udlejning ApS

Morten Nielsen, Estate mæglerne, Michael Christensen & Partnere.

V.O.K.
Hvidevareservice
Reparation af:

• Komfur
• Køl & frys
• Vaskemaskine
• Opvaskemaskine
- samt salg af
reservedele

SALG AF
HVIDEVARER!

Ring til:

Kristian Rævsager · Tekniker · Tlf.: 5852 7102

