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FÅ EN GOD KOMBI-
ANNONCEDÆKNING

Morsø Folkeblads Ugeavis er ude i stort oplag på 32.000 
eksemplarer og du har mulighed for en super god kombi-

annoncering med Morsø Folkeblad

MEDIAKONSULENT
IDA KORSGAARD JOSEFSEN

Tlf. 2987 5925

MEDIAKONSULENT
OLE KROGSGAARD NIELSEN

Tlf. 9670 1124  /  2965 2757

MARKEDSCHEF
JETTE VESTERGAARD-PEDERSEN

Tlf. 9670 1125  /  2420 6920 

Få en super god markedsføring 2018 i ugerne:
1, 4, 6, 9, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50 & 51 

Kontakt en af vore reklamekonsulenter:

Få en super god markedsføring 2019 i ugerne:
1, 5, 6, 9, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 48, 49, 50 & 51

DEN ENKELTE husejer får nu 
en helt ny mulighed for ak-
tivt at tage del i kampen mod 
de sundhedsskadelige NOx-
partikler, der findes i indån-
dingsluften og primært 
stammer fra bilernes ud-
stødning.

Et nyudviklet imprægne-
ringsmiddel kan nemlig ikke 
blot holde fliserne og belæg-
ningsstenene omkring huset 
fri for mos og alger, men har 
også luftrensende egenska-
ber, der minder om træernes 
fotosyntese.

Nyheden lanceres af fir-
maet StoneTreatment i Val-
lensbæk og hedder Aktiv Be-
ton- og Fliseimprægnering. 
Det unikke og aktive ved det-
te middel er, at det indehol-
der det naturlige mineral ti-
taniumdioxid, der fungerer 
som katalysator i en proces, 
hvor energien fra solens 
stråler bruges til at nedbry-
de og omdanne luftens ind-
hold af NOx til uskadeligt 
nitrat.

Denne luftrensende pro-
ces sker samtidig med, at fli-
serne bliver renset for mos, 
alger og andet organisk 
snavs. Luftens NOx-forure-
ning sætter sig først på flise-
belægningen og danner gro-

bund for alger og mos. Ved 
kontakten med titaniumdio-
xid nedbrydes NOx-forure-
ningen af sollyset, og regnen 
skyller herefter de nedbrud-
te NOx-partikler væk sam-
men med mos og alger.

Aktiv Beton- og Fliseim-
prægnering leveres i en 
dunk med 2,5 liter og skal 
blot påføres fliserne og be-
lægningsstenene med spray 
eller malerrulle. Overfladen 
vil herefter være aktiv i op til 

15 år. I hele denne periode 
vil husejeren bidrage til at 
bekæmpe luftforureningen 
og kan samtidig glæde sig 
over pæne og rene sten- og 
fliseoverflader, der er fri for 
mos og alger. Behandlingen 
sker med et naturligt vand-
baseret produkt, der på in-
gen måde er giftigt, og som 
ikke farver fliserne og stene-
ne.

Miljøvenligt middel til 
flotte fliser 

Af Villy Dall

villy.dall@nordjyske.dk

NÅR DEN i fjor stiftede Fami-
lielandbrugets Seniorklub 
for Thy og Mors har general-
forsamling tirsdag 19. marts 
på Videncenter Thy-Mors i 
Silstrup, er det også en invi-
tation til et foredrag ved Aa-
ge Brusgaard, tidligere med-
lem af Folketinget, medlem 
af Morsø Kommunalbesty-
relse og landsformand for 

Fremskridtspartiet.
Tirsdag 9. april besøger 

man Gaard-Bageriet på 
Hvidbjerggård på Mors med 
udsigt til Agerø, og tirsdag 
30. april besøger man Morsø 
Traktormuseum i Outrup, 
hvor ejer Hans Larsen viser 
en nylig opført udstilling om 
husmandsbevægelsen i 
Nordvestjylland, specielt på 
Mors og lokalt, og hvortil 
Mors-Thy Familielandbrug 
ved lukningen ydede støtte 

til skiltningen.
Mandag-tirsdag 13.-14. 

maj tager man på udflugt til 
Nordfyn, hvor man skal be-
søge Ditlevsdal Bisonfarm i 
Morud og Kongsdal Have, 
hvorefter der er middag og 
overnatning på Bogense Ho-
tel og næste dag udflugt til 
naturgenopretningsprojek-
tet på Gyldensten Strand, 
byvandring i Bogense og be-
søg på Kunstgården, inden 
kursen sættes hjemad.

Tirsdag 30. juli tager man 
på sælsafari fra Nykøbing 
Havn til Blinderøn, og tirs-
dag 3. september er der grill-
aften på Koustrup Mølle-

gård i Sønderhå hos Kirsten 
og Niels Møller.

Til efteråret følger udflugt 
til Tingstrup Sø og Hanst-
holm Havn samt foredrag 

ved Familien på farten, og 
endelig er der efter nytår en 
udflugt til Thisted Bryghus, 
fortæller formand Niels 
Møller.

Familielandbrugs-seniorer udsender årsprogram

Forårets første tur med Familielandbrugets Seniorklub Thy-Mors går til Morsø Traktormuseum i Ou-
trup.  Arkivfoto: Ole Iversen

I maj er der en to-dages-tur til Bogense. Foruden byvandring er der bl.a. besøg på bisonfarm og naturgenopretningsprojekt.  Arkivfoto

Aktiv Beton- og Fliseimprægnering leveres i en dunk med 2,5 liter. 
PR-foto. 


