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Bolig

Lokalguide.dk hjælper dig
med at ﬁnde adresse og telefonoplysninger
på butikker og fagfolk i dit nærmiljø.

BOLIGREDAKTIONEN MODTAGER PRESSEMEDDELELSER PÅ E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK

ERHVERVSLEJEMÅL
- BUTIK
Øresundsvej 41, st. - 2300 København S
B. nr. : 1209 0207 11
Godt lejemål beliggende i boligområde med gode parkeringsforhold udlejes.
Lejemålet er 333,70 m2.
Lejen er pr. måned kr. 22.247,00.
Hertil kommer udgift til varme, hvor der betales et a conto
bidrag pr. måned på kr. 2.375,00.
Depositum 3 måneders leje.
Lejemålet vil kunne besigtiges ved henvendelse til ejendomskontoret:

Røde Møllegård VI – Ejendomskontoret
Rødegård 23, kld. 2300 København S
Telefon 32 86 12 56 . 22 11 23 20.
Lejemålet er til overtagelse efter aftale.
Henvendelse for nærmere information i DAB:
Birgitte Richter – tlf.: 77 32 01 35

g

Lad os hjælpe
dig til ﬂere penge

Nye muligheder
for din boligøkonomi
De nye låntyper giver mulighed for
endnu større fleksibilitet i din boligøkonomi. Længere løbetid, udvidet afdragsfrihed samt mulighed
for nye kombinationer af realkreditlån og billige boligkreditter gør
det nemmere og mere fleksibelt at
skræddersy din boligøkonomi, så
den passer til netop din situation.

Vi har lidt mere at byde på
· Afdragsfrie lån
· Tillægslån
· Garantilån
· Låneomlægninger
· Boligfinansiering
· Boligkreditten "EDC Kredit"
· Forældrekøb

Personlig og gratis rådgivning
Måske betaler du for høje renter? Så er det værd at overveje at omlægge til en lavere rente og evt. indfri dele af gælden ved hjælp af en
boligkredit eller afdragsfrihed. Privatrådgiveren fra EDC kan give dig
professionel rådgivning og vise dig konkrete eksempler på, hvordan din
fremtidige boligøkonomi kan se ud.
Bestil et møde
Bestil et møde med en Privatrådgiver og få en uforpligtende gennemgang af din boligøkonomi. Du bestemmer, hvor mødet skal holdes – hos
dig eller os. Ring til PrivatRådgiver John R. Andersen på tlf. 3250 0282

Læs mere på edc.dk

Privatrådgiveren
EDC Sauerberg & Terndrup
John R. Andersen
Privatrådgiver/Købermægler

LYS I MØRKET:
Medarbejder i lufthavnen fik idéen til
Windliner, som lyser
op på taget i mørket.
AF GITTE NIELSEN
Vejrhanen på mit hus skal da
være et fly med lys i, tænkte
Jesper Leisner for nogle år siden.
Han er uddannet pilot, men
arbejder i dag på landjorden i
Københavns Lufthavn, hvor
han sidder i tårnet og dirigerer
flyene til gaten. Idéen med
vejrhanen var dog længe undervejs, og først da solcellebatterierne kom frem for nogle år
siden, vidste Peter Leisner,
hvordan han skulle gribe sagen an.
»Vejrflyet« sælger han nu
på nettet til 600 kr. under navnet Windliner.
Solcellerne på flyets vinger
sørger for, at det indbyggede
batteri bliver ladet op, mens
solen skinner, og så kommer
der lys i flyveren, når det er
mørkt. I cockpittet og kabinerne er der hvidt lys, mens
der er rødt navgationslys på
den ene vinge og grønt på den
anden.
»Så når jeg kommer hjem
til mit hus om aftenen og kan
se de grønne lys, ved jeg, at
vinden er i vest,« fortæller
Jesper Leisner.
Flyveren er bygget i skala
1:72, vingefanget er 54 cm og
længden 48 cm.
»I starten fik jeg modelflyet
hjem fra England, men lavede
alt det andet derhjemme i
hånden, men nu får jeg det
hele lavet i Kina for at holde
prisen nede,« siger Peter Leisner.
Modelflyet er en kopi af
den såkaldt Super Constella-

»VEJRHANEN« WINDLINER er en kopi af et fly, som bl.a. blev brugt som Airforce One,
mens Dwight D. Eisenhower var præsident i 1950erne.

tion , der stammer fra sidst i
1940erne. Bl.a. blev denne flytype anvendt som Airforce

NYE RÆKKEHUSE UDLEJES
I KASTRUP – Hyld Ager

1 plan, 4 værl. 138 m2
2 plan, 5 værl. 146 m2

KOM GODT VIDERE

ler

Vejrhane for globetrottere

Statsautoriserede ejendomsmæglere, MDE
Amager Landevej 90 A - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 02 82 - email: 277@edc.dk

Kr. 13.082 pr. mdr.
3 mdr. depositum.
Omgående indﬂytning - ingen husdyr
Interesserede bedes indsende seneste årsopgørelse samt 3 mdr´s lønudbetalingsbilag.
Nordbo Huse – Taastrup Hovedgade 98,1 . 2630 Taastrup
Tlf. 43 71 70 69 . fax 43 71 70 68 . www.nordbo-huse.dk
Tlf. hverdage man. – torsdag kl. 9 – 14.

One for daværende præsident
Dwight D. Eisenhower. »Vejrflyet« er i plast og spraymalet.
Stangen, som det sidder på, er
i metal og rustsikret. Sættes
leveret som samlesæt.
Indtil videre har Peter Leisner solgt cirka 300 eksemplarer af Windliner og det til kunder så langt væk som Key
West og Kansas. »Og jeg ved
da, at de der har overlevet et

par orkaner,« siger han.
Mange af kunderne har relationer til flybranchen. F.eks. forelskede besætningen på Oprah Winfreys privatfly sig
straks i et eksemplar, da de
landede i Kastrup i forbindelse
med IOC-kongressen i sidste
måned og bestilte straks et eksemplar til den verdensberømte talkshowvært mm.
gitte@berlingske.dk

