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September 2002         Oplag 5.500              Husomdeles  i Hinnerup  Kommune til samtlige husstande

* Halmkirken  i Hinnerup
* Midtbyen
* Ung i Hinnerup 
* Erhverv i Hinnerup

* Net TV i Hinnerup fra Bystævnet

NetAvis Hinnerup
hinnerup.avcnet.dk

UDSALG

Farrevej 24-32
Voldby, 8450 Hammel
www.skovbad.dk

4 - 5 oktober 10.00 -15.00
Tøm 200 m2 udstilling med
sanitet, skabe, vandhaner o.m.m.
... kom og gi´et bud - det er gratis

Køb original gave fra Brønden
1 vanddkaraffel - 2 vandglas

200,- kr.
Hånddekoreret-glasblæst 
...en gave der huskes

Haldum Bybrønd
Telf. 86 987089

Nyt 
Køkken

Katalog ...86 963400
Net......... www.we-ga.dk



Aktivitetskalender Hinnerup
Altid friske nyheder på forsiden
Nu kan du altid finde ud af, hvad der 
sker af aktiviteter i din by.
Det er let at indskrive en aktivitet. 

Aktivitetskalenderen viser aktiviteter 
i byen for foreninger, møder,  fester, 
mærkedage o.m.m. 
Det nye består i, at tingene ligger 
i en database, som du kan søge i. 
Der står arrangør, dato, tid, sted samt en tekst der forklarer om aktiviteten.

Samtidig kan du lave et link til din egen hjemmeside- typisk hvis du har 
billeder, video eller mere tekst om aktiviteten.

* Indskriv selv * Ret selv * Tilføj selv...Det er gratis!
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    Gratis på AVC-lokalnet
Hold hel ferie
på din lokale 
NetBy
Nettet er fortryllende til at finde 
rejse på. Du finder hurtigt frem 
til din rejsearrangør

Lokalhistorie
Vi har en stribe spændende 
informationer om vores 
lokale fortid - og udbygger 
gerne med mere materiale.
Hvis du har en god 
lokalhistorie eller har gamle 
foto, hører vi gerne fra dig

Fagbog
hjælper dig til at finde frem til lokale 
håndværkere og virksomheder.
Er du i fagbogen ? Det er gratis

Job
Du kan nu søge efter en medarbejder 
eller medarbejderen kan tilbyde sin 
arbejdskraft. Det koster kun 
10,- kr. pr. kontakt

Havedoktoren
Har du et problem i din have, kan du 
sende spørgsmål til Havedoktoren.
Besøg havedoktoren - måske er dit 
spørgsmål stillet og besvaret 
- det er let med AVCnet

Landsbynet
AVCnet har oprettet lokalnet for alle 
landsbyer omkring Hinnerup:
 
Besøg :
haldum.avcnet.dk
sandby.avcnet.dk
grundfoer.avcnet.dk
soeften.avcnet.dk
norring.avcnet.dk
foldby.avcnet.dk
tinning.avcnet.dk

Ny dynamisk forside 
opdateres hvert sekund, hvilket betyder, at du altid finder
noget nyt, når du besøger forsiden. 
Hvis du altid vil informeres om møder, fester, 
undervisning m.m. kan du på forsiden med et klik gøre 
hinnerup.avcnet.dk til din opstartsside. Det betyder, at du 
automatisk starter ved det lokale net.

Fra forsiden kan du klikke på NYTTIGE LINK, som er en side, 
der hurtigt bringer dig ud på nettet i den rigtige retning

Vejret - Oplysning  - Magasiner  - Aviser - Nyt job  - Politik  
- Lov og orden -  Obs - Spil o.m.m



Dynamisk bannerreklame gør 
din hjemmeside levende

Der er plads til fire 
medarbejderfotos, som du 
selv kan udskifte

AVCnet linker videre til din 
egen hjemmeside, hvor der 
er plads til mere uddybende 
information om dig og 
dit firma

Vis op til 32 billeder fra 
virksomheden og dens 
produkter. 
Billeder vælges enkeltvis 
eller automatisk som 
slidefremvisning

Det er gratis!
F.eks kate@avcnet.dk
                                 

Kort finder vej til dit firma

Firmasiden koster
128,- kr. om måneden.
Opdater selv modul + 27,- kr.
Banner + 27,- kr. pr. mdr

Selvoplægning af tilbud &
nyheder med billeder
Opstart 998,- kr.
+ hotel 100,- kr. pr. mdr.

Priser er excl. moms
Du har 5 varegrupper og ubegrænset plads
Ret til prisændringer

 Inspiration

 Egen mail under AVCnet

 Bannerreklamer

 Medarbejdere

 Link

 Priser

 Link til QuickWeb/

 Firmasider i Hinnerup 

 Opdater selv din firmaside
 Firmafoto, navn, adresse, tlf, mail, link til egen/anden hjemmeside, 
 tekstrude med nyheder, medabejderfoto samt navne og funktion

 .....AVCnet finder kunderne til dig

 Kortlink
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Nu kan firmaer i Hinnerup selv forny deres hjemmeside. 
Helt nyt “GØR DET SELV” modul fornyer siderne med billeder, nyheder, 
tilbud.

 Sidste nyt
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Til Ham:  Jack & Jones - Martinique - 4-You              

Martinique 

Til Hende: Inwear- NoaNoa- Masai- Only- O-By Isabell- Staff- Vero Moda- B-Young 

Til ungerne: Steffens - D-xel - Kids-Up 

...Nu tøj til hele famillien hos Kate...

 JERNBANEGADE 16 -  8382 HINNERUP                                                     TlF. 86 98 88 29

Tilbud cowboy bux

Ta`2 par ................49995

  Jack & Jones 

Vero ModaStaff B-yong

Masser af fl otte nyhederSkjorter................ 15995Jakke....................
Buks.....................

49995

49995

                                                     TlF. 86 98 88 29

Masser af smarte nyheder

D-XELKIDS-UPKIDS-UP

Lidt friskere

Tilbud strikbluse rund hals - Sand/sort

Normal .... 49995 19995

Martinique 4 -YOU  

Tilbud Ternet/stribet i fl otte farver

Normal .... 29995 14995

   Hinnerup handler



Søften AUTO
VÆRKSTED
v/ Allan Mortensen
Århusvej 56, Søften

Telefon 86 98 52 01
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Jesper anbefaler
månedens bedste
tilbud i vaskemaskine
Elektolux AEG 64630

* Centrifugning 
  700-900 og 1400 omd.
* Fuld elekt. programstyring
* Stor lugeåbning
* Energiklasse A
* Vaskeevne A
* Indikering af programforløb

Før 6.495,- kr

Nu: 5.495,- kr

Tilbudet gælder så længe lager haves !!!Tilbudet gælder så længe lager haves !!!

Robotstøvsuger er fra Elektrolux og fylder: 
Mål: Diameter 350 mm/ H 130 mm   Pris: 12.000,- kr

Nyhed
i verdensklasse 

Tribolite støvsuger,
 når du er på arbejde
...Hold da helt ferie

Kom ind og få en prøvetur

Samsøvej 13, 8382 Hinnerup
Telf. 86 98 76 22

 Hinnerup handler



Grundfør Vejunderføring
v/ Christian Snebæk
Rønbækvej 38, 8382 Hinnerup

Telf. 86 98 55 29

Kabel- og ledningsarbejde
Renovering af kloak med
crackingsystem

*Entreprenørarbejde
*Minigraver
*Fejekost
*Slamsuger med rodskærer
*Reparation af kloak

Søften Maskinstation
& Entreprenørfirma ApS
Rønbækvej 38, 8382 Hinnerup
Telf. 86 98 72 66 Mobil 20 46 72 66
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    Hinnerup erhverv



 Programudvikling erhverv

 1.  Sider skal komme frem
     i en fart
 2. Navigationen skal være
     logisk
 3. Farverne skal være 
     harmoniske
 4. Kunden skal hurtigt nå
     den ønskede information
 5. Siderne bør opdateres
     løbende 

 Hvad er 
 en god hjemmeside

Når siderne er på internettet

 Gamle kunder:
 nuværende kunder oplyses om dit domæne 
 navn i annoncer, på brevpapir, kuverter,
 salgsbreve m.m.
 Nye kunder: Vigtigt !
 Søgemaskiner som AVCnet, jubii,
 altavista, google + 700 andre, 
 hjælper med at sende kunderne 
 frem til netop din hjemmeside
 
 Oplægning af 10 søgeord på 
 10 søgemaskiner ......................1485,- kr.

  Statistik på hjemmesiden  ........ 750,- kr.

Wurth Danmark A/S 
BMF Bygningsbeslag A/S 
Kommune Data A/S  
Silvan A/S 
Profi l Køkkenet A/S 
TripTrap A/S
Hinnerup Erhvervsråd  
PP Busser 
Flexi Foldedøre - 
Alusnedkeren ApS - 
Brink Teltudlejning  A/S 
Hvid-Holm Hjemmeservice
Dan Vægt A/S 
Bilcentret Hammel 
Munk Designfrisør 
Destination Provence 
Bådbørsen 
Gerson A/S  
Hafa A/S  
APEH  
Køkkenlageret  
Kuma A/S
Søften Auto Service  
Hinnerup Autoservice  
Wega A/S
Voka A/S  
Univers Agency ApS
 o.m.f.

Vi leverer: 
* html programmerede sider
* Database programmer
* QuickWeb, 
* Netshop med betaling med
   dankort
* Video, lyd, animationer m.m.

 AVCNetHotel  
 leverer ErhvervsHotelplads
 fra 100,- kr. pr. mdr. 
 Privat fra 25,- kr. pr. md.

 mail fra10,- kr. pr. md.
 excl. moms

 Hjemmeside tilbud denne måned
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 Kunde reference

 Domænenavn                350,- 
 Opstart                           998,-
 Forside                        1.000,-
 Efterfølgende sider +     500,-
 Incl. 5 billeder tilr.          750,-
 Samlet pris.....3.598,- kr. excl. moms

 Fast pris
 på en ny
 hjemmeside

 AVC Quick-up fi rmasider opdaterer sig selv 
 dynamisk, så dine kunder altid ser en ny forside

... måske trænger din fi rmaside til en kærlig
    opjustering - eller ændring til database, 
    så du selv kan opdatere uden at være nørd.

Ring 86 987089 og få en snak med en af vores konsulenter 
.... få en fast pris og leveringstid på netop dit behov

  Nyhed indenfor 



Torsten Piepers 
runde korskirke, vandt  første-
prisen ved folkekirkens halm-
kirkekonkurrence.

Rene Thierry fra Haldum
foreslog, at grundplanen 
skulle opbygges  som et skib. 
Som tag foreslår han at anv-
ende laserlys. 

En spændende ide som 
bestemt krævede en del 
tekninsk forståelse og en del 
penge.

Halmkirkekomiteen og andre 
der var mødt op, bestemte 
sig måske for den ide, der var 
lettest at realisere - 
synd for Renes ide.

Denne kirke ville kaste lys 
over projektet-  
i dobbelt forstand forstår sig.

Mariann Johannesen
leverede et meget enkelt og tidløst 
forslag,  bestående af et tårn og en 
halvcirkel. 

Det er bestemt ikke hver dag 
at folkekirken får en lys ide 
- men respekt for vores lokale 
præst Keld - en halmkirke er 
en rigtig ny og spændende 
måde at få debatten igang 
omkring det at bygge en rigtig 
kirke i Hinnerup.

Der er selvfølgelig kirker nok 
til den menighed der anv-
ender kirken i hverdagen. 
Den eneste periode med 
spidsbelastning er om julen. 

Måske skulle man overveje at 
lave pladsbestilling til juleaften 
ligesom i teateret.

NetTv følger opbygning, 
prædiken og nedtagning for 
dem som ikke har lejlighed 
til at overvære det hele

www.canalavc.dk

3b på Rønbækskolen havde lavet 
en stribe flotte tegninger, som alle 
viste en kirke i den koloristiske stil, 
uden egentlig tanke for en halmballe.

   Halmkirke i Hinnerup
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Kirsten Stæhr og Annette Balle fra 
Haldum leverer et smukt pilekors til 
halmkirken.

Kirsten Stæhr viser pilekorset frem
til Halmkirken.

Detalje fra korset til Halmkirken.

Trådmodel
viste hvordan laserlyset kan forme 
en tag som en omvendt båd 

   HINNERUP GLAS

HINNERUP



Digtetræet i Haldum 
er udsavet af Johannes Klitte fra Vitten. 
håndhugget med økse og tjæret sort.
De 9 digte er indgraveret i massive messing-
plader og er skrevet til- og om brønden.

håndhugget med økse og tjæret sort.
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 LandsbyNet
Den nye rundkørsel i 
Haldum er tæt på at blive en 
realitet.
Fra Hinnerup Kommune 
oplyses, at de endelige planer 
er sendt til fredningsmyndig-
hederne, som har krævet en 
visualisering af planerne.

Haldum Bybrønd
Hinnerupborgere kører til Haldum 
og fylder vand på dunke til at lindre
og helbrede. 
Kondiløberne har forlængst fundet 
ud af, at der er dejlig kold vand i 
Haldum Bybrønd. 
Der kommer en strøm af løbere, fra 
Linen, ned ad Tinningvejen og ind 
ad Jordmodervejen til Brønden i 
Haldum
Jesper Jensen, der bor ved Hal-
dum Bybrønd fortæller,  at der året 
rundt kommer utrolig mange forbi 
brønden.
 
Køb brøndfl asker, karafl er og 
glas som gaver. Overskudet 
anvendes til brøndens bevarelse 
......Telefon 86 987089

Haldum kirkeFORSAMLINGSHUS

SKANDERBORGVEJ

SKANDERBORGVEJ

NY AARHUSVEJ

GL. AARHUSVEJ

VITTENVEJ

MOD hAAR

Revyen i Haldum 
er noget særligt

Haldum gamle Bybrønd 
åbnes i 1999

med fest og farver

 Ny rundkørsel ved Haldum Kirke  Sankt Hansfest i Haldum 1999-2000-2001

SanktHansfest 1999

Mød friske udklædte piger og drenge om-
kring fastelavn 1998

I 25 år har der været revy eller 
diletant i Haldum - næsten hvert år !
Stort set alle i byen, har været på 
de skrå brædder, idet der kun bor 
omkring 120 mennesker i Haldum 
incl. opland.
I år sprang vi over revyen, fordi vi 
blev indbudt til at deltage i Hin-
nerups Bystævne. Af forskellige 
årsager. kom vi ikke med.
 
Det var lidt ærgerligt, men måske 
giver det mere energi til en særlig 
festlig revy i Haldum 2003, udtaler 
John Kortsgaard fra Haldum.
 Revyerne i Haldum ligger omkring Marts 
 måned- hold øje med aktivitetskalenderen!

 Fastelavn i Haldum

Brug AVCnet til opslag om 
din landsby:
Landsbyerne: 
Søften,Norring,Foldby,
Tinning, Vitten, Haldum, Sandby, 
Haar, Grundfør 
har deres egne sider under AVCnet.

Send nyheder .... det er gratis

 Landsbynet for alle landsbyer

Haldum lufthavn 

Haldum

Det lykkedes 
den motoriserede Paraglidepilot Viktor,
at komme i luften over Haldum 
ved Brøndfesten i 2000, 
selv om det blæste en hel pelikan.
Viktor landede efter mange 
halsbrækkende favntag med vinden
på en nærliggende mark. 

 Luftens helte var i Haldum

Johannes Klitte saver digtetræet ud

Bybrøndens vand lindrer tørsten og
virker helbredende, mener de i 
Hinnerup
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   Hinnerup handler

HINNERUP BOGHANDEL     Storegade 8  Telf. 86 98 50 70                              Mail: 5440@bogpost.dk

Storegade 11, Hinnerup
Telf 86 98 83 11 

Mail: hinblomster@avcnet.dk
Alt indenfor begravelsesbinderi, 

brudebuketter og borddekorationer 

Ny herretøjsbutik åbner !
Kate udvider med herretøj 
Den 29. september er der åbent hus 
med fadøl og gode tilbud.
Børnetøj fi ndes fremover i kælderen, 
så halvdelen af butikken ændres til 
spændende herretøj fra bl. a. 
Jack & Jones.

Ny restaurant i Hinnerup
Nu kan du igen glæde dig til en god 
bid mad i Hinnerup hos
Restaurant Blinkene Lygter.
( Madværkstedet )
Benny og Anette serverer frokost, 
middagsretter og mad ud af huset.
... et besøg værd

Pris: 299,- kr.
Imerco Hinnerup 

Pakhusvej 3, 8382 Hinnerup 
Telf.: 86 91 24 99   imerco.avcnet.dk

Juleuro - år 2002 Galleri TO
Storegade 16 - 8382 Hinnerup

Telefon 86 91 14 51
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 Hinnerup handler
Om Hinnerups midtby !
Hvad sker der i midtbyen. ?

Bolden ligger ved Centerforeningen
som ejer jorden. 
Vi leverer en statue fra Kommunens 
side, så er vi færdige i midtbyen ud-
taler Per Øster i Teknisk Forvaltning

Den naturlige udvikling ville være at 
udbygge midtbyens forretninger på 
østsiden af Storegade, men kom-
munen ønsker ikke at ekspropriere 
husene.... altså ingen ændringer, før 
der kommer en privat køber.

Flere butikker
Preben Kammersgård, formand for 
Handelstadsforeningen mener, at der 
mangler butikslokaler i yderkanten 
af midtbyen, som får lidt billigere 
husleje når de starter. Disse kunne 
senere fl ytte mod midtbyen.

Jeg har i fl ere år påtalt overfor kom-
munen, at midbyen skal udbygges 
med butikker i underetagen og 
lejligheder i øverste etage

Torvene: Hvordan kan de komme til 
at hænge mere sammen ?
Gadehandel - boder
hvordan skabes mere miljø med 
gadehandel, boder, musik og op-
træden.
Etabler fl ere oplevelser for kunderne 
i butikkerne, så de føler at det er 
noget særligt at handle i Hinnerup. 
Butikkerne må arbejde bedre sam-
men i dagligdagen.

Hvad mangler du i Hinnerup ?

11

Løsning på midtbyen:
Eksproprier østsiden af Storegade 
til butikker i underetagen og boliger i 
overetagen.
Det vil tilgodese midtbyens behov for lidt 
fl ere butikker, kombineret med boliger til 
ældre og unge.

Hvad er din mening om dette emne ? 
Bør kommunen blande sig ?

Du kan skrive din mening og ideer til:
Hinnerup NetAvis, 
Skanderborgvej 150, Haldum, 8382 Hinnerup

Evt. bestilling

Telfon 97 81 18 62
Mobil  20 47 95 30

Bedst kl. 18.00 - 21,00
Åben

Onsd.-fred. 11.00-17.30
Lørdag             11.00-13.00

Vi binder brudebuketter,
dekorationer, buketter og 

kranse
I butikken fi nder du 

potteplanter 
sammenplantninger  o. m. m.

Skanderborgvej 150; Haldum
8382 Hinnerup

Telf. 86 98 75 40

Hos Kim står du gerne i kø 
for at købe friske fi sk fra 
Vesterhavet

Kims Fiskevogn
v/ SuperBrugsen

Restaurant Blinkende Lygter
Sandwich -Vin - Mad ud af huset

Jernbanegade 1, 8382 Hinnerup 

Telf. 8691 1388

Restaurant Blinkende 
Lygter i Hinnerup 

byder dig velkommen til en 
oplevelse i restauranten eller 

hjemme hos dig selv

Åben restaurant
Tirsdag     11.00 - 15.00
Onsdag     11.00 - 15.00
Torsdag     11.00 - 21.00
Fredag      11.00 - 21.00
Lørdag      11.00 - 21.00

Mand.- sønd. Lukket
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   Lokale ildsjæle

Else Hougaard Hansen 
vandt de 10.000,- kr., som 
blev foræret videre til HOT. 
Hun fi k samtidig et maleri,
som kunne sælges eller 
viderebringes til vinderen af 
Orange Bog 2003

På en fl ot andenplads kom 
Vivi Steen 
fra Hinnerup Lokalradio 
og på trediepladsen 
Peter Andersen fra Søften

Der er nu opstillet 39 
kandidater i den Orange Bog, 
De fortjener alle ros for deres 
arbejde for byen.

Årets Maleri 2002 til 30.000,- kr. 
forsøger Else Hougaard at 
sælge til Hinnerup Kommune. 
Kommunen har en konto til 
byens forskønnelse, der kunne 
anvendes til formålet.

Beløbet skal skænkes videre 
til et velgørende formål i 
Hinnerup af Else Hougård 

Kommunen kúnne ophænge 
billedet på Rådhuset, så vi 
alle bliver mindet om byens 
ildsjæle - de arbejder nemlig 
gratis for os alle.

 Den Orange Bog
 er en varm bog for de 
 mennesker, som gør en
 positiv indsats for deres egn og
 kommune - ildsjæle som
 fortjener vores påskønnelse.

 Gennem AVCnet.dk kan du
 opstille netop din kandidat og
 du kan stemme en gang 
 om året.
 Kandidater:
 Alle kan opstille en kandidat
 Stemmer: 
 alle kan stemme 
 en gang om året
 www.orangebog.avcnet.dk
 Præmie: 

 10.000,- kr. 
   til den kandidat
   der får fl est stemmer

Er din kandidat 
på listen for 
2003 ?
ellers kan du ringe på 
86 987089 og opstille din 
kandidat
Du kan altid se hvordan 
afstemningen går- samt læse 
om de opstillede kandidater 
på www.hinnerup.avcnet.dk

Tak til sponsorer

Orange Bog 2003
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 Lokalhistorie

Søndergade med  
N. P. Boye-Nielsens hus til 
højre

Frijsenborg med dens skove 
og marker giver vores egn 
dens storslåede natur. 
Linen blev anlagt som den di-
rekte vej fra godset i Hammel 
og til den nye station i Hin-
nerup. Træskofabrikken var 
startskudet for stationsbyen 
Hinnerup.

I Haldum har der været 
slagter, bager, 2 købmænd, 
2 skoler,  mejeri - og brand-
væsen. 
Herover et billede fra den ene 
skole.

Den gamle realskole med 
facade mod banen. 

Et kig mod hjørnet ved 
Nybolig. 

Storegade ved Matas. 

For nye som gamle 
indbyggere i kommunen 
er byens historie af stor 
betydning. 
På AVCnet finder du 
mere lokalhistorie. 

Vi vil gerne høre fra dig 
hvis du har en god his-
torie om din by, landsby 
eller en fortælling om 
særlige mennesker der 
boede eller bor i Hin-
nerup.

Selv om byen har fået 
et nyt ansigt, er under-
liggende billede allerede 
et historisk billede, 
....derfor ring eller skriv 
til os:

86 987089
Frits Skov

Hinnerup Grovvarer - nu-
værende Vibe Center.



   Hinnerup Erhverv
Borgmester
kæden
er et symbol for hele kommunen 
og burde måske være et fælles 
anliggende for alle kommunens 
borgere, men det blev den ikke.

Erhvervsrådet i Hinnerup tog en 
rask beslutning, indsamlede pen-
gene og skænkede borgmesteren 
kæden  i 2001.

Vi tror dette symbol vil samle kom-
munens erhvervsdrivende
og vise kommunen, at erhvervslivet 
bakker op om vores kommune, 
udtaler formanden for Hinnerup Erh-
versråd,  Niels  Søndergård.

Borgmester Niels Berg vil gerne anv-
ende kæden ved offi cielle lejligheder 
bl.a. borgelige vielser, men som han 
siger, det kan kun lade sig gøre, når 
en påklæder kan hjælpe mig den på.

Iøvrigt er vi meget taknemmelige for 
Erhvervsrådets gave.

Hinnerup Erhvervsråd
Hvad laver de egentlig?

Firmabesøg
er det vigtigste for foreningen på 
nuværende tidspunkt . 
Nye som gamle erhvervsvirksom-
heder åbner dørene, så andre får 
indblik i deres virke i Kommunen. 

Virksomheden fortæller om sig 
selv og de besøgende kan stille 
spørgsmål til virksomheden

Besøget afsluttes med et par 
stykker smørrebrød, mens der kan 
snakkes bredt.

Hjemmesiden
www.hinnerup-erhvervsraad.dk 
er forbindelsesled mellem de enkelte
virksomheder i Hinnerup og
samtidig en informationskilde 
til kommende nye virksomheder.

Det koster 500,- kr. at være medlem 
af foreningen om året.

Nye ideer og tiltag ?
Formand Niels Søndergård mener, 
at aktiviteterne skal holdes på det 
nuværende niveau.
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Frode Laursen
kommunens største arbejdsplads 
med en omsætning på 
200 mill. -200 ansatte - 200 egne 
lastbiler - 1200 sættevogne og 150 
selvstændige vognmænd der kører 
med disse sættevogne..et imponer-
ende fi rma.
Frode Laursen er det eneste fi rma 
i Danmark, der leverer et totalkon-
cept fra fabrik til dagligvarebu-
tikker.
Hvad kan Hinnerup gøre for at virk-
somheden udvikler sig positivt i de 
kommende år. ? 

Direktør Anders Balle mener at den 
kollektive trafi k til Vitten , er meget 
vigtig for virksomheden, så medar-
bejdere kan komme til og fra virk-
somheden.

Rundkørsel i Haldum
vil betyde, at vi lettere kommer op 
på Skanderborgvejen.
Hvad vil det betyde med 
fartbump i Haldum ? 
Det vil sikkert være værst for bebo-
erne, idet det vil støje mere i byen 
end nu. 

Udfl ytning til motorvejen har vi in-
gen planer om, idet vores bygninger 
ikke kan bruges til andet formål. 
Det vil være særdeles uklogt. 

Har vi et dynamisk erhvervs-
liv i Hinnerup ?
Har du ideer til erhvervsud-
bygningen i Hinnerup?
Hvordan skal vi tiltrække 
nye fi rmaer til Hinnerup ?
Send din mening til Hinnerup Netavis
info@avcgruppen.dk
eller ring 86 987089

Frode Laursen 
...en by i Vitten

De Grønne Busser
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 Hinnerup Erhverv

FARREVEJ 24-32, VOLDBY 8450 HAMMEL
WWW.SKOVBAD.DK

VANDHANER - SANITET- BADVASKE - KØKKENVASKE-BAD MILJØER 
- LÅGER TIL KØKKEN OG BAD - FLISER- LAMPER - KUGLEGRILL

TILBEHØR - KLINKER - MARMOR - GRANIT O.M.M

UDSALG
TØM UDSTILLINGEN- GI´ET BUD



  Blikkenslager

  VVS installatør

  Oliefyr

  Solvarme

  Badeværelser

HINNERUP BLIKKENSLAGERFORRETNING I/S   v/ Henrik Hansen

Spændende badeværelser i tidløst design
.... Ring og få et uforbindende tilbud

Århusvev 34,  8382 Hinnerup  Telefon 8698 5550
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   Hinnerup 
På 

Youngkids.dk 
fi nder 
du:
* vittigheder
* musik
* konfi rmation
* skolenet

Besøg en kanon hjemme-
side,  der er lavet af 
børn 
Måske skulle du kigge 
forbi ... der er 

6.000,- kr. 
i præmier

3. præmie3. præmie
100,- kr100,- kr
Lars Haslev, Lars Haslev, 
HinnerupHinnerup

1. præmie
3.000,- kr
Bakkegårdens 
skole
Klasse 8 B 
v/ klasselærer 
Henrik Wiehe 

2. præmie2. præmie2. præmie
2.000,- kr2.000,- kr2.000,- kr
Morten 
Skandshus, Skandshus, Skandshus, 
Haldum 

Unge
fi k 
5.100,- kr. 
i præmier
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 Erhverv i Hinnerup
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Kom ud og få en
prøvetur i den 

nye 
Ford Fiesta 

Pli-Consult
Solsortevej 16
8382 Hinnerup

Tlf.: 87 64 02 10
Fax: 87 64 02 11

Mobil: 21 76 83 10
e-mail: pli@pli.dk

Rådgivende ingeniør
* Bærende konstruktioner
* Varmetabsberegninger

* Tilstandsvurderinger m.m.

En lokal
murermester der
kan sit håndværk

Tage Hvid Tønnesen
Nørregade 31, 8382 Hinnerup

Telf. 86 98 77 22
Mobil 40 35 91 09

Vi udfører alt i murerarbejde
* Reparation
* Badeværelser
* Ombygning
* Brændeovne/pejse



NetTv er optaget film , som pakkes specielt til internetet. 
Det adskiller sig ved at være opdelt i klip der varer mellem 1-5 
minutter - altså korte filmklip.
Du vælger selv fra en menuoversigt, hvilke film du ønsker at se. 

Det smarte er, at du kan se dem igen og igen - og din ven eller 
famillie kan også se med,  uanset om de bor i Roskilde eller i 
Berlin

 hinnerup.AVCnet.dk ... lokalt net for Hinnerup kommune 18

    NetTv i Hinnerup

Lokalt NetTv
Lokalt NetTV betales af 
reklamer, hvorfor indspilning 
af lokalt stof, er afhænig af de 
reklamekroner, der kommer 
fra virksomheder, kommuner
og amter.

Vi vil gerne lave filmklip, som 
fortæller om egnen og dens 
fortid og fremtid.

Vi har søgt Hinnerup Kom-
mune om optagelser fra 
byrådsmøder 

kunne hente folk til byen i 
sommermånederne, hvor byen 
ligger underdrejet.

Som forening, firma, eller privatperson, 
vil vi gerne høre fra dig.
Måske kan vi søge efter midler ved fonde, kommunen, staten 
eller EU .... og måske kan vi hjælpe med at finde sponsorer 
lokalt for dit NetTv projekt.
Ring .......86 987089 og tal med Frits Skov.

 Turistfremstød på Net Tv

NetTv ses bedst med en 
bredbånd forbindelse - 
men du kan fint se dem med 
et 56K modem Du skal dog 
hente en gratis medieafspiller 
fra Microsoft.

NetOp nu lokalt
Bystævne 2002
* Optoget
* Heksene
* Mennesker vi mødte
* Niels Malmros i Vitten
* HAMF spiller op
* Peter Belli
* De gyldne løver
* Den Orange Bog
Se lokale filmklip fra 
Bystævnet i Hnnerup
 

Har du en god ide?
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  NetTv i Danmark
Peter Belli
i Hinnerup
Vi optog NetTv af Peter Bel-
lis aften i det store telt.
150-200 personer var mødt 
frem til en Peter Belli aften.
Svømmebadet og et par 
andre firmaer fyldte festligt op 
- men...... der var faktisk plads 
til det dobbelte antal men-
nesker.

NetTv med Peter Belli

HAMF
Over 500 unge fik en kanono-
plevelse i HAMF teltet. Hvis 
du besøger www.canalavc.dk 
får du en smagsprøve på 
koncerten. Det tegner godt for 
næste års Bystævne i Hin-
nerup

Heksene 
Fantastisk oplevelse at se 
Heksene fra Haldum. Deres 
medbragte vogn, trukket af 
trælle var opbygget som en 
børnehule, samt indeholdt 
alsken hekseribryg . m.m.

AVC NetTv opsøgte dem i 
Haldum på deres skjulested 
og det lykkedes at få en 
samtale med overheksen
Anette Balle i hendes have.

Mennesker hist & 
pist
Vi optog overrækkelsen af kul-
turprisen, samt den festlige af-
ten på Platantorvet ved Imerco 
Hinnerup. Vi fik en snak om 
stegte pattegrise - vinsmagn-
ing - hobbymaling o.m.m. 
Der er klip fra Gospelkoret  
som som fik klapsalver og 
gav ekstranumre. Vi besøgte 
Ældrecentret i den gamle Sta-
tionsbygning og var i tivoli og 
på søen med den nye bådbro, 
hvor der kunne lejes både.
Vi nåede lige et kort glimt fra 
Haldum kirke.

Niels Malmros
holdt foredrag i et fyldt Vitten 
Forsamlingshus. 

Revyen
fik 30.000,- kr. i støtte fra kom-
munen, men ønskede ikke, at 
vi filmede til NetTv. 
ærgerligt at borgerne ikke kan 
se, hvad de fik for deres skat-
tekroner

Den Orange Bog 
Else Hougaard Hansen fik 
flest stemmer og fik dermed 
overrakt en check på 10.000,- 
kr. som hun gav videre til 
HOT. Vi filmede overrækkelsen

Tørfisk
var på dupperne og fik publi-
kum til at synge med - et frisk 
indslag

Flere filmklip 
Det lykkedes at optage mange 
timers film fra bystævnet 2002, 
som vi løbende vil oplægge til 
dig på www.canalavc.dk

Hvis du selv har optaget-
film, vil vi gerne høre fra dig, 
måske kan vi oplægge dem 
til glæde for andre 
i Hinnerup.
Ring 86 987089



www.hinnerup.AVCnet.dk ... lokalt net for Hinnerup kommune 20Referancer:
Komunedata A/S
Silvan A/S
Trip Trap A/S
Wavin A/S
Grundfos A/S
Syddansk Universitet
Dan Dors A/S
Jysk Display A/S
VVS Trading A/S

AVCgruppen
Skanderborgvej 150, Haldum
DK - 8382 Hinnerup

Telf.     +45 8698 7089
Fax      +45 8691 1355
Mail:    avc@avcgruppen.dk
Home: avcgruppen.dk

Produktion
Farrevej 24-32 Voldby
DK - 8450 Hammel

Telf.     +45 8696 3400
Fax      +45 8691 1355
Mail:    avc@avcgruppen.dk
Home: avcgruppen.dk

InfoStander 
Model Galaxie

Lej en infostander til 
din næste udstilling

AVCgruppen sælger højkvalitetsprodukter 
der  tilpasses den enkelte kunde med ma-
terialer, farver og teknologisk kapasitet


