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TLF. 40 33 98 54   - altid åbent efter aftale

TRÆPILLER
    Det luner...
• Dansk kvalitet
• Også perfekt til stueovne
•  15 kg sække, bigbags, 

større partier lev. løst

Gitte og Niels Eriksen
Tvevadgyden 12, 5863 Ferritslev

Direkte fra

gårdens maskinhus

Gitte og Niels Eriksen - Træpiller - 3x86.indd   1 10-10-2016   14:01:04

ERHVER V

NEM-LED  | Østerbro 4  | 5690 Tommerup  |  Tlf. 5373 9010  | mail: info@nem-led.dk

SPAR OP TIL

I ENERGIFORBRUG
75%
•  Få energitilskud til omlægningen 

til LED belysning
•  Den rigtige belysning øger 

produktiviteten

• Nem vej til grønne besparelser 

Nem Led - spar op til 80 pct - 3x86.indd   1 10-10-2016   14:13:24

Både værksteder, kontor og beboelse hos Sprattenborg Smedie ApS i Sprattenborg ved Vissen-
bjerg bliver opvarmet fra dette HDG Compact anlæg, som kan fyres både med flis og træpiller, 

forklarer smedemester Knud Erik Poulsen.

Varme fra  
flere kilder
Et effektivt varmesy-
stem gavner både 
trivsel og pengepung, 
lyder det fra smeden i 
Sprattenborg.

Tekst og foto: 
Anders Kurt Simonsen

VARMEANLÆG En af de fynske 
virksomheder, som har stor er-

faring med etablering og servi-
cering af mange typer varme-
anlæg, er Sprattenborg Smedie 
ApS i Sprattenborg ved Vissen-
bjerg.

- I dag går trenden i retning 
af varmepumper, siger virk-
somhedens indehaver, smede-
mester Knud Erik Poulsen. Vi 
laver mange varmepumpean-
læg for tiden. Til stuehuse på 
landet er det som regel med 

jordvarme, mens det til nye 
moderne huse i byerne er luft-
til-vand varmepumper, der do-
minerer.

- Tidligere larmede luft-til-
vand anlæggene ofte temme-
lig meget, siger den nordvest-
fynske smedemester. Men de 
moderne anlæg støjer ikke 
ret meget. I dag er der reg-
ler om, hvor meget anlæg-
gene må støje. Så i alle til-

fælde er det vigtigt med en 
støjmåling.

Flis og/eller træpiller
Sprattenborg Smedie laver og-
så mange anlæg til fyring med 
flis eller træpiller. Flere af de 
lidt større anlæg kan både fy-
re med piller og med flis. Og 
mange landbrug skifter også 
fra halm- til flisfyring.

- I øvrigt er der mulighed for 

at få ganske store tilskud, hvis 
man skifter til en mere miljø-
venlig og mindre forurenen-
de varmekilde, påpeger Knud 
Erik Poulsen.

Han fortæller, at når det 
gælder varmeanlæg med en 
kapacitet fra 10 til 25 kW, 
vælger de fleste i dag et an-
læg til fyring med træpiller. 
Ved større anlæg fra 26 til ek-
sempelvis 400 kW er det som 

regel muligt at fyre med en-
ten piller eller flis – eller beg-
ge dele.

- Mange landbrug vælger 
anlæg på omkring 65 kW, og 
nogle helt op til 100 kW, hvis 
også svinestaldene skal have 
varme. Oliefyr laver vi ikke 
mange af, men vi servicerer 
og vedligeholder en del. Og vi 
sælger også stadig gasfyr. 

HOJLUND.DK

Frit leveret på Fyn

Forbehold for fejl og udsolgte varer

Vi skyder nytåret ind med et 
KNALDTILBUD PÅ TRÆPILLER

1735,-
pr. palle ved 4 paller

Træpiller i sække
896 kg pakket i 
16 kg sække.

1745,-
pr. ton ved 3 ton

Løst indblæst
Blæst i din silo

Højlund Pillen: 100% rent træ, højest 
0,4 % aske, ingen slagger og intet smuld.

Priserne er inkl. moms og 
ekskl. pallepant. 
Tilbuddet gælder t.o.m. 15. jan. 2017

Ring 62 25 11 36 
for flere priser
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Få en lavere varmeregning og et lunere hus

Få et gratis tilbud på 
– Isolering af etageadskillelse
– Hulmursisolering
– Loftisolering 
– Teknisk isolering

Etageadskillelse

Loft

Hulmur

Isolerings-Gruppen
– over 35 års erfaring i at holde på varmen

Ingeniør Kurt Adamsen  
og tømrermester Torben Poulsen 
– dine eksperter i isolering.

Isolerings-Gruppen A/S
Slettensvej 169
5270 Odense N
info@isolerings-gruppen.dk
+45 66 18 60 11
www.isolerings-gruppen.dk

Se vores film her

Knud Erik Poulsen er fjerde 
generation som smedemester 
og indehaver af Sprattenborg 
Smedie. Og femte generation 

arbejder også i virksomheden.

Kvalitet i generationer
SMEDEFIRMA Knud Erik Poul-
sen er fjerde generation som 
indehaver og smedemester i 
Sprattenborg Smedie. Femte 
generation, Per Poulsen, ar-
bejder også i virksomheden 
som smedemester.

Firmaet Sprattenborg Smedie 
blev overtaget den 9. septem-
ber 1946, da Knud Erik Poul-
sens far, smedemester Carlo 
Poulsen, købte den gamle sme-
die i Sprattenborg, som da al-
lerede havde været i familiens 
eje i to generationer på den 
mødrene side.

I 1946 beskæftigede firma-
et sig mest med almindeligt 
smedearbejde og landbrugs-
maskiner under mottoet: »Vi 
klarer alt fra knappenåle til 
mejetærskere«. Allerede i 1949 
begyndte Sprattenborg Smedie 
at arbejde med VVS, blandt an-
det ved at installere varme og 
vand i nye huse, på skoler og 

alderdomshjem i omegnen. I 
1976 blev Knud Erik Poulsen 
medejer af virksomheden og 
i september 1998 indehaver. 

Håndværket i højsædet
Sprattenborg Smedie har i dag 
10 ansatte, der er specialister 
på hver sit område. Firmaet 
beskæftiger sig med alt 
inden for VVS, 
gasinstallatio-
ner, fyringsan-
læg, almindeligt 
smedearbej-

de, landbrugsmaskiner og 
større jernkonstruktioner, 
ligesom man også tilbyder 
døgnservice.

- Vores idegrundlag er at be-
tjene kunderne ved at udføre 
godt og solidt håndværksar-
bejde. Vi skal kunne det hele 
og kunne lave det hele, under-

streger Knud Erik Poulsen. 
For eksempel pas-

ser vi otte 

offentlige vandværker med fra 
200 til 1.600 forbrugere, og vi 
har folk, der er specielt ud-
dannede til den type opgaver.

- Vi installerer og servicerer 
fyringsanlæg til flis, træpiller 
m.m. Primært på Fyn og Øer-
ne, men vi har også kunder i 
Trekantområdet. Vi siger nor-
malt ikke nej til nogen opga-
ver. For eksempel har vi arbej-
det både på Sjælland og nord 
for Limfjorden.  aks.

TEMA

Energispareordning under lup
POLITIK Socialdemokraterne og Dansk Folke-
parti mener, at det halter med kontrollen af den 
såkaldte energispareordning. Ifølge DR-Nyhe-
der mener de to partier, at den ansvarlige mini-
ster bør trække i arbejdstøjet, og få styr på det 
man kalder rodet i den milliarddyre ordning. 

Energispareordningen blev indført for ti år si-
den og betyder, at virksomheder og privatper-
soner kan få tilskud til energibesparende tiltag. 
Pengene til ordningen betaler forbrugerne via 
elregningen. Problemet er, ifølge de to partier, 
at ordningen er blevet stadig dyrere – i 2015 blev 
regningen på 1,6 milliarder kroner. 

Dansk el bliver stadig  
mere grøn
ENERGI 56 procent af elforbruget i Danmarks 
sidste år stammede fra vedvarende energikil-
der. Det viser Energistyrelsens Energistatistik 
for 2015, der netop er udkommet. Det er en sti-
gende produktion af vindenergi og import af grøn 
el fra udlandet, som er årsag til den høje andel 
af vedvarende energikilder. Det har samtidig be-
tydet, at kraftværkerne sidste år ikke havde be-
hov for at fyre lige så meget med kul og andre 
fossile brændsler. Mere præcist faldt kulforbru-
get med knap 36 procent. Derfor faldt CO2-ud-
ledningerne med hele 6,6 procent sidste år til 
35,2 millioner tons. 


