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Nyt fra B&T – okt. 2017 

 

Har du styr på dit kartoffellager? 
Succes med lagring af kartofler kræver såvel gode lagerfaciliteter som viden. Vi gennemgår dit lager, 

udfører status og giver forslag til forbedringer. Ved lagring af kartofler dukker der mange spørgsmål op.  

 

Nogle eksempler:  

 Skal mine kartofler ventileres konstant i sårhelingsperioden? 

 Hvorfor er de så længe om at blive tørre? 

 Skal jeg begynde nedkølingen straks efter indlagringen? 

 Hvordan undgår jeg der opstår kondens i kasserne i lagerperioden? 

 Mine kartofler spirer for tidligt på lageret – hvordan undgår jeg det? 

 Hvorfor skal kartoflerne tørres inden 24 timer efter optagningen? 

Få svar på ovenstående spørgsmål, samt mange flere ved en gennemgang af dit kartoffellager. 

  

Lagertjek 

Med udgangspunkt i dine oplevelser og erfaringer med lageret gennemgår vi det, dels for at skabe overblik 

over lagerets tekniske formåen, og dels for at skabe overblik over hvad der kan forbedres.  

 

Du får: 

 Forslag til tekniske forbedringer af såvel lagerrum som teknisk udstyr. 

 Svar på hvad dit nuværende lagerrum og lagerteknik kan håndtere, i forhold til lagermængder, 

ventilation og køling, 

 Gennemgang af mulighederne for at forbedre udførelsen af lagringsprocessen, 

 Kort introduktion til viden om lagring af kartofler. 

  

Vi leverer 

 Besøg med gennemgang af lagerrummet, 

 Mundtlig afrapportering ved afslutning af besøget, 

 Kort rapport, inkl. forslag til tekniske forbedringer, 

 Kort skriftlig vejledning om lagring af kartofler. 

 

Omfang: Prisen omfatter gennemgang af op til 2 lagerrum. Har du flere lagerrum, giver vi gerne et 

prisoverslag. 

 

Pris:    4.995 kr + km (ekskl. moms). 

Introduktionspris - første 10 bestillinger:    3.995 kr + km (ekskl. moms). 

  

Flere oplysninger, samt bestilling: hos Gunnar Schmidt, energi- & teknikrådgiver,  

direkte 9999-2319, e-mail: gus@byggeri-teknik.dk     
 

mailto:gus@byggeri-teknik.dk
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Byggeri & nye tilskudsportal - www.tilskudioverskud.dk 
Der er stadig stor interesse for portalen og vi er nu klar til at sætte turbo på. Vores udfordring er ikke 

overraskende at vi mangler nogle der vil afgive et tilskud. Vi har pt. en radrenser som er på portalen, hvis 

nogle skulle mangle og vi har en gødningsspreder på vej på portalen, og den er der allerede, to der ønsker.  

Der er ønsker om pt: 

 39.200 stipladser til slagtesvin i nybyg fordelt på kun 6 kunder 

 46.000 stipladser til slagtesvin i tilbyd fordelt på 10 kunder. 

 990 stipladser til løsgående søer fordelt på 3 kunder 

 2 kunder der efterspørger forskellige teknologier fra randzoneordningen 2015 

 1 kunde der efterspørger på kvæg moderniseringsordningen 2016 

 Samt 3 kunder der efterspørger teknologier fra miljøteknologiordningen 2016 

 

Altså er der et kæmpe stort behov for portalen, og jeg har brug for, at I opfordrer alle dem, der ikke selv 

skal bruge deres tilskud til at henvende sig til os, fremfor bare at miste tilskuddet. Det er spild af midler til 

erhvervet, og der er ikke godt for nogen, som helst. Med brugen af vores portal modvirker vi kapitalisering, 

og vi får udnyttet pengene med et minimum af administration, og tilsagnshaver får dækket sine 

omkostninger til ansøgningen, så mange gode grunde til at benytte og udnytte protalen. 

 

Evt. Spørgsmål til chefrådgiver Flemming Hedegaard 20252865 eller fh@byggeri-teknik.dk 
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Vores kunder har stadig stor udbytte af udbud og licitationer. 
 

Der er stadig mange penge at hente ved at udsætte både store og små byggeprojekter for konkurrence på 

den ene eller den anden måde. Her er et par eksempler: 

 

 Tagudskiftning, ca 3000 m2, heraf og cementtagsten på et stuehus – billigste 772.508 kr.  og den 

dyreste var 1.004.900 kr. og altså 232.392 kr. dyrere eller 30 % dyrere!   

 Oprydning efter brand - Samlet pris for nedbrydning, bortskaffelse, og retablering af grunden ved 

billigste tilbudsgiver: 87.065,00 kr. og dyreste var på 132.000 kr og altså hele 44.935 kr dyrere eller 

hele 51 % dyrere! 

 Opførsel af 1.780 m2 tilbygning til eksis. kostald. Tilbygningen indeholder 85 sengebåse til 

lakterende og goldkøer, samt 550 m2 strøet areal til højdrægtige køer, kælvningsareal og opstarts- 

og skånehold. 530 m2 betonplads til kalve. 4.020 m2 plansiloanlæg med 1.170 m2 forplads. 125 m2 

møddingsplads, samt nødvendige fortanke og ca. 1.700 m2 vejareal.  Forskellen mellem billigst til 

dyrest: Murerdelen: 2.176.750 kr. = 54,8 % Tømrerdelen: 145.000 kr. = 11,7 % - Samlet: en forskel 

mellem den billigste og den dyreste på hele 2.321.750 kr. = Hele 44,6 % (I ovenstående pris er der 

ikke indeholdt inventar, gødningshåndtering, el, VVS, broklap og gardiner.) 

Evt. Spørgsmål til chefrådgiver Flemming Hedegaard 20252865 eller fh@byggeri-teknik.dk  
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Pas på i ikke bliver snydt, når i køber brugt traktor. 
 

En af vore kunder i Sønderjylland har købt en udenlandsk importeret traktor (hentet i England) og købt 

via en lokal Sønderjysk maskinforretning. Han sparede i omegnen af 100.000 kr. ved ikke at købe en Dansk 

brugt tilsvarende.  Kunden regner med, at han har købt en John Deere 6.150 fra 2014 med 2.800 timer. Da, 

der efter kort tid, bliver problemer med traktoren, bliver han bekymret og ringer til os i Byggeri & Teknik I/S 

og beder om hjælp. 

 

Vi får så stelnummeret tjekket, og det viser sig, at traktoren er fra 2012, og at den i juli 2016 til en service er 

registreret med 3.805 timer altså 1000 timer mere  

end den nu er købt med (læg dertil de timer den formentlig har kørt fra juli 2016 til juni 2017) 

Maskinforhandleren står bag traktoren, men sagen er ikke slut, og det kan vise sig at være meget dyrt 

"sparede" 100.000 kr. Derfor..... TÆNK JER om før i handler, og hvis en handel er for god til at være sand, så 

er den nok ikke sandt!! 

Evt. Spørgsmål til chefrådgiver Flemming Hedegaard 20252865 eller fh@byggeri-teknik.dk  
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