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REDIGERET AF
BJARNE KRISTENSEN

LÆS MERE PÅ
NÆSTE SIDE

Produkter
Spade
Bacho skruetrækkersæt
Træolie, 5 liter
Haveslange, 20 meter
Vinkelsliber
Malerullesæt, 25 cm
Sprøjtepistol til haveslange
Kabelclips, 100 stk., 10-14 mm
Vinkelbeslag, 60*60
Hyldeknægt, 6 stk
Vægskinne, 2 stk
Fugepistol
Tokomponent epoxylim
Hurtigtvinge, 30 cm
Mørtelblander
Letspartel, 10 liter
I alt
Besparelse i kroner
Besparelse i procent
Kvalitetsforskelle kan forekomme. 

HALV PRIS I BYGGEMARKEDET
Jem & Fix
 89,90 kr. 

 178 kr. 
 199 kr. 

 69,50 kr. 
 118 kr. 

 49,50 kr. 
 79,95 kr. 
 29,50 kr. 

 7,95 kr. 
 239,70 kr. 
 119,90 kr. 
 39,95 kr. 
 79,95 kr. 
 69,50 kr. 

 30 kr. 
 89 kr. 

 1489,30 kr.  
 977,65 kr. 

40 %

Biltema
 119 kr. 

 Føres ikke 
 215 kr. 

 89,90 kr. 
 199 kr. 

 39,90 kr. 
 54,90 kr. 
 69,90 kr. 

 4,90 kr. 
 149,70 kr. 
 119,80 kr. 

 19,90 kr. 
 42,90 kr. 
 49,90 kr. 
 39,90 kr. 

 159 kr. 
1573,60 kr. 

 893,35 kr. 
36 %

Bauhaus
 99,95 kr. 

 254,95 kr. 
 275,93 kr. 
 99,95 kr. 

 149,95 kr. 
 39,95 kr. 
 79,95 kr. 
 59,90 kr. 

 Føres ikke 
 239,70 kr. 
 109,90 kr. 

 44,95 kr. 
 78 kr. 

 139,95 kr. 
 89,95 kr. 

 149,95 kr. 
 1917,93 kr. 
 549,02 kr. 

22 %

Harald Nyborg 
 79 kr. 

 148 kr. 
 137 kr. 

 69,95 kr. 
 199 kr. 

 34,95 kr. 
 72 kr. 

 21,95 kr. 
 2,50 kr. 

 119,70 kr. 
 79,90 kr. 
 24,95 kr. 

 48 kr. 
 98,50 kr. 
 29,95 kr. 

 88 kr. 
 1253,35 kr. 

1213,60 kr. 
49 %

Silvan
 149,95  kr.
 279,95 kr. 

 349,00 kr. 
 79,95 kr. 

 449,95 kr. 
 94,95 kr. 
 59,95 kr. 
 61,95 kr. 

 7,95 kr. 
 329,70 kr. 
 153,90 kr. 

 79,95 kr. 
 99,95 kr. 

 109,95 kr. 
 59,95 kr. 
 99,95 kr. 

2466,95 kr. 
0 kr.
0 %

DIN PRIVATØKONOMI
gå i Harald Nyborg frem for Silvan – men pas på kvaliteten

Jysk snyder med
prisen på bord

’Altid billigst i Jysk.’
Sådan lyder Dyne-Larsens

løfte om prisen dette Price
Star-cafébord, som de sene-
ste år er solgt i stort antal for
125 kroner i Jysk.

Jysk lover altså på sin
hjemmeside, at det altid er
billist i Jysk. Men de kunder,
som er hoppet på den, er ble-
vet snydt.

Fås billigere
Harald Nyborg sælger nem-
lig et fuldstændig identisk
cafébord til 75 kroner, og i
Jem & Fix er prisen helt nde
på 69 kroner.

– Hvorfor påstår I, at bordet
altid er billigst i Jysk, når det ik-
ke passer?

– Price Star er vores serie
af varer, som vi sælger til fa-
ste lave priser. Her har vi så
svært ved at være med på
prisen, og det er beklageligt,
svarer Rune Jungberg Pe-
dersen, kommunikationsdi-
rektør i Jysk.

– Men hvorfor påstår I, at
bordet altid er billigst i Jysk,
når det ikke passer?

– Udsagnet ’Altid billigst i
Jysk’ skal forstås sådan, at
det er den priskategori i
Jysk, der er billigst. Men Eks-
tra Bladets henvendelse har
fået os til at overveje, om det
kan misforstås. Så vi taler
om at ændre formuleringen.

Jeg plukker det billigste
Hjalmar Blitz med hustru Inga Blitz, pensioni-
ster, Ballerup:
– Jeg har heldigvis tiden til at læse reklamerne og
gå ud og plukke de gode tilbud, der findes hos de el-
lers dyre kæder som Bauhaus og Silvan. I dag har vi
købt el-artikler i Harald Nyborg, som er langt billigere
end de traditionelle byggemarkeder på snart sagt
alt. 

Omsider konkurrence
Jacob Hagen, pensionist, Herlev: 
– Jeg husker udmærket 80’erne og til langt op i
90’erne, hvor gør det selv-folk blev flået, fordi der ik-
ke var konkurrence på området. Men skruer, beslag,
værktøj og småting er stadig urimelig dyrt i Silvan og
Bauhaus, faktisk nærmest dobbelt op sammenlignet
med de nyere kæder som Harald Nyborg og Jem &
Fix. Godt, at der omsider er kommet konkurrence.

Kvalitet koster
Jørgen Runeby, servicetekniker, Valby:
– Jeg besøger i dag de billige byggemarkeder for at
finde en lille elektrisk græsslåmaskine til et mindre
areal i min kolonihave. Men skal jeg have værktøj el-
ler maskiner, der kan holde til mange års hårdt ar-
bejde, så betaler jeg prisen for kvalitet i de dyrere
byggemarkeder. Det svarer sig. Pris og kvalitet hæn-
ger sammen.

Jeg nægter at betale overpris
Steen Wieder, Mern, Præstø:
– Jeg har lige solgt min smørrebrødsforretning, og nu
vil jeg sætte mig i haven, indtil jeg finder på noget
nyt. Men først vil jeg ind og købe en økse, så jeg kan
få ryddet lidt op i haven, så der er plads til at nyde
det gode vejr. Jeg ville aldrig gå i et af de traditionel-
le byggemarkeder for at betale overpris for en økse
og sådan noget udstyr. 

Café-bordet til 125 kroner i
Jysk koster kun 75 kroner
hos Harald Nyborg. 

CHRISTIAN KLOSTER
FOTO: PHILIP DAVALI

Omsider kom solen og væk-
kede gør det selv-folket fra
vinterhiet, og så er det tid til
havearbejde og små og store
projekter inde og ude.

Så landets byggemarkeder
er i dag og i weekenden fuldt
bemandet. For det er nu, vi
vil handle materialer til at
grave, plante, vande, spartle,
fuge, male, hamre, skære,
skrue og så videre.

Men hvad skal det koste at
få have, terrasse, altan eller
kolonihave sæsonklar?

Høj pris for gode råd
Det bestemmer gør det selv-
folk nærmest selv, viser Eks-
tra Bladets store pristjek af
en række varer i fem forskel-
lige landsdækkende bygge-
markeder, som årligt til-sam-
men omsætter for langt over
20 milliarder kroner. 
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UNDGÅ BYGGESJUSK I 
PRISTJEK: Gør det selv-folk kan halvere udgiften til materialer ved at

Discountmarkedet Harald
Nyborg vinder suverænt te-
sten. Her kostede en ind-
købsvogn med de 16 gængse
varer såmænd blot det halve
af en vogn med sammenlig-
nelige produkter i Silvan,
der så til gengæld for højere
priser lover masser af råd-
givning.

Harald Skrald
Knap 2500 kroner måtte man
bøde for et udvalgt læs varer
i Silvan mod godt 1250 kro-
ner i Harald Nyborg, som vi
har erfaret også kaldes Ha-
rald Skrald af flere håndvær-
kere, fordi de ikke mener, at
sortimentet har en høj nok
kvalitet.

Lav pris
Prisen er til gengæld lav,
men det var serviceniveauet
også, da vi besøgte Harald
Nyborgs afdeling i Herlev.
Ingen af fire adspurgte ung-

arbejdere havde tid eller
kompetence til at vejlede om,
hvor der fandtes hyldeknæg-
te til montering på vægskin-
ner i et redskabsskur.

I Silvan, der ligger en for-
længerledning derfra, kom
en voksen fagmedarbejder
os straks i møde med et høf-
ligt tilbud om assistance, da
vi var trådt ind i det store
lyse varehus med en ind-
købsvogn.

Denne tømrer-uddannede
medarbejder kunne promp-
te vise vej og give monte-

ringsvejledning til de hylde-
knægte og skinner, der sam-
let kostede 484 kroner. Det er
hele 284 kroner mere end i
Harald Nyborg, hvor det til-
svarende hyldesystem endte
med at koste små 200 kroner.

Sænker priserne
Den høje pris lover Silvan at
sænke som reaktion på nær-
værende pristjek. Silvan lo-
ver derimod ikke at sænke
prisen på sin billigste vin-
kelsliber, som koster 450 kro-
ner. Langt, langt mere end
hos konkurrenterne.

– Det kan være, at det er
lykkedes dem at finde en sik-
ker og billig vinkelsliber i
Kina. Det er endnu ikke lyk-
kedes os at finde en, som jeg
kan stå inde for, siger Henrik
Kjeldsen, indkøbs- og marke-
tingdirektør i Silvan, der
har flere pris-fikserede kon-
kurrenter.

Ud over Harald Nyborg og

Jem & Fix, der også er ejet af
Harald Nyborg, har den
svenske kæde Biltema for al-
vor gjort sit indtog. Biltema
er blevet landsdækkende og
flere butikker er på vej.

Biltema bryster sig pri-
mært med lave priser på re-
servedele til både og biler,
men kæden tilbyder også ba-
sale remedier til gør det selv-
folket. 

Her har svenskerne talri-
ge varenumre – dog meget få
i kategorien maling og træ.

Ingen mærkevarer
Ligesom de øvrige discount-
markeder er Biltema så godt
som renset for højavance-
mærkevarer som Bosch, We-
ber og Flügger, selv om dis-
count-tilhængere påstår, at
det faktisk er mærkevare-fa-
brikkerne, som producerer
de langt billigere såkaldte
private label-produkter, som
sælges i anonyme emballa-
ger

– Vrøvl. Det passer ikke. Vi
sælger billigt kinesisk værk-
tøj og ting, der sagtens kan
holde til, at en gør det selv-
mand bruger det en sjælden
gang imellem, fastslog Ha-
rald Nyborg-medarbejder
forleden, da Ekstra Bladet
spurgte ind til myten.

k@eb.dk

Det kan være,
at det er

lykkedes dem at
finde en sikker og
billig vinkelsliber i
Kina. Det er endnu
ikke lykkedes os at
finde en, som jeg
kan stå inde for
Henrik Kjeldsen, Silvan

Flere forskelle Prisforskellen er stor mellem de forskellige byggemarkeder, men kvaliteten er
også svingende, og så er det ikke alle steder, du kan få ordentlig rådgivning.

Ingen af fire
adspurgte

ungarbejdere havde
tid eller
kompetence til at
vejlede
Hos Harald Nyborg 

HALV PRIS I BYGGEMARKEDET

 BILLIGST 
I TEST

Til dig der siger NEJ TAK! til reklamer, 
men gerne vil modtage vores 
reklamer i din postkasse...

TILMELD DIG PÅ: WWW.HARALD-NYBORG.DK op til 20 kg 25 kr.

Levering til 

pakkeshop

SE VORES ALTID LAVE PRISER PÅ
www.harald-nyborg.dk

Hvissinge Danse 
Forening er netop 
kommet hjem fra 
Italien, hvor de fik stor 
ros til en kæmpe danse 
og gymnastik festival

SPORT. Uge 27 stod i dansens 
tegn for Hvissinge Danse 
Forening (HDF), som drog 
afsted til Italien til en kæmpe 
danse og gymnastik festival 
”Festival del Sole” som blev 
afholdt i Riccione. En festival 
med deltagere fra alle lande i 
Europa, samt Korea og Japan. 
Med bussen fuld af glade og 
forventningsfulde børn kør-
te HDF til Riccione og blev 
indlogeret på et lille hotel.

Ugen stod på masser af 
træning og finpudsning af 
koreografi. Der blev trænet 
i diverse parker og pladser, 
hvor man kunne finde plads 
og ikke mindst skygge. Der 
var over 30 grader hele ugen, 
så der skulle også drikkes en 
masse vand. Om aftenen 
stod den på opvisning på en 
af de mange scener, som var 
placeret langs stranden.

- Der var tilskuere fra 
alle lande, og alle var meget 

imponeret over de dygtige 
dansere fra HDF. Det var en 
stor oplevelse for børnene at 
opvise for så mange menne-
sker, siger Mette Bangsborg 
fra HDF.

Der blev også tid til, at hele 
holdet kunne tage i Mirabi-
landia, som er et stort tivoli 
lige uden for byen samt en 
tur i badeland, så alle kunne 
blive kølet ned. Den flotte 
strand i Riccione blev også 

benyttet, men oftest til en 
hurtig dukkert efter den 
hårde træning. 

Turen til ”Festival del 
Sole” har været en fantas-
tisk tur, hvor alle børn fik 
opbygget en masse nye gode 
venskaber på tværs af alder. 
Det var børn i aldersgruppen 
10 – 17 år som deltog, og det 
var en fantastisk oplevelse at 
se, hvordan store og små hyg-
gede sig sammen. Stor tak til 

alle trænere og frivillige, som 
har lagt et kæmpe arbejde i 
at gøre turen uforglemmelig, 
siger Mette Bangsborg.

Alle børn og unge, som vil 
prøve at danse i sommerfe-
rien, er meget velkomne i uge 
30, hvor HDF holder som-
merferiedans i samarbejde 
med Glostrup Kommune.

JEH

Danserne fra Hvissinge trænede i skyggen, der var nemlig over 30 grader hver dag.
 Foto: Scheuer

Tilskuerne var meget imponerede over danserne fra Hvissinge.          Foto: Scheuer

Hele 15 gange var spillere fra Vestegnens  
Bordtennisklub på podiet ved ungdoms-DM i 
bordtennis. To af medaljerne kom i hus ved DM 
for hold, mens de resterende 13 blev vundet ved 
det individuelle DM

SPORT. Vestegnens Bordten-
nisklub, der er et samarbejde 
mellem bordtennisklubber-
ne Brøndby og Greve, stillede 
op med 13 spillere til det in-
dividuelle DM og endte med 
i alt 13 DM-medaljer: 1 af 
guld, 3 af sølv og 9 gange 
bronze.

I junior mixdouble vandt 
Oliver Petersen og Anisha 
Iyer en bronzemedalje efter 
et nederlag på 1-3 i semifi-
nalen.

I U21 mixdouble hjemtog 
spillerne hele fire medaljer. 
Et sæt bronzemedaljer gik 
til Christian Ryding/Al-
berte Holck Christensen, 
der i semifinalen tabte til 
sølvmedaljevinderne Emil 
Behrndtz/Simone Dueholm 
også fra Vestegnen.

Den ene guldmedalje blev 
vundet i Herre Junior double 
af Oliver Petersen, der spil-
lede sammen med Rasmus 
Mikkelsen fra Roskilde. 
Drengene var suveræne i 
deres double og tabte kun et 
enkelt sæt.

Medaljer til damerne
I Dame Junior double blev det 
til fire bronzemedaljer med 
parrene Anisha Iyer/Louise 
Jakobsen samt Alberte Holck 
Christensen/Karoline Peter-
sen.

I Pige double spillede Ka-
milla Petersen og Louise An-
dersen fra Ribe sammen. Her 

blev finalen endestationen 
og pigerne måtte nøjes med 
en sølvmedalje.

Den eneste singlemedalje 
opnåede Anisha Iyer ved at 
nå til semifinalen i Dame 
Junior single.

Guld og bronze til hold
Til DM for hold stillede 
Brøndbys Emil Friis-Hansen 
op for Hvidovre i Drengedi-
visionen. Holdet endte som 
nummer et i gruppespillet 
i østkredsen, men tabte se-
mifinalen med 3-8 til OB. 
I bronzekampen mod Ros-
kilde var Hvidovres hold 
suveræne og vandt med 
cifrene 8-2. Emil tabte kun 
en enkelt singlekamp i de to 
holdkampe.

Vestegnens Pigedivi-
sionen, som sidste år vandt 
DM-guld, bestod igen i år 
af Kamilla Petersen og Al-
berte Holck Christensen. I 
semifinalen mødte de Sjør-
ring og vandt 3-0 efter kun 
at have tabt et enkelt sæt. 
I finalen stod de over for 
Hvidovre. Her blev det til en 
overraskende 3-0 sejr, idet 
Kamilla slog turneringens 
nok stærkeste spiller, Joce-
fina Haagensen. Pigerne var 
især suveræne i deres dou-
ble, som de havde øvet meget 
op til finalen. Dermed blev 
Vestegnen danmarksmestre 
i Pigedivisionen for andet år 
i træk.

Medaljeregn ved 
DM i bordtennis

Kamilla Petersen (tv.) og Alberte Holck Christensen (th.) 
vandt for andet år i træk DM-guld i Pigedivisionen. 

Foto:  Kim Holm Pedersen

Hvissinge dansede i Italien
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