
Boliger til hele livet
Domea Lunderskov-Kolding



Det danske vejr kan være både lunefuldt og 
koldt, så hvis fyret pludselig sætter ud, er det 
godt at vide, at hjælpen ikke er langt væk. 

Gastech-Energi er Danmarks førende leveran-
dør af miljørigtige gasfyr og varmepumper. 
Vi har i al beskedenhed også Danmarks bedste 
serviceorganisation. Med flere end 70 erfarne 
servicemontører på vejene er hjælpen aldrig 
langt væk. 

Gastech Tryghed 
Med en Gastech Tryghed-serviceaftale er du 
sikker på at kunne holde varmen, selv når det 
er allerkoldest. En Gastech Tryghed-serviceaf-
tale kan indgås for en periode på 1 eller 2 år, 
og den sikrer dig gratis servicetilkald i tilfælde 
af driftsstop uanset årsagen. Aftalen omfatter 
også ét hovedeftersyn af dit gasfyr i perioden. 
Det eneste, du betaler for, er de nødvendige 
reservedele. 

Aftalen kan indgås for alle gængse fabrikater 
af gasfyr. 

Kontakt os på telefon 70 10 15 50 eller send os 
en mail på boligservice@gastech.dk, hvis du vil 
høre mere om Danmarks bedste serviceaftale. 

Kontakt os også gerne, hvis du har brug for et 
nyt gasfyr – vi har mange modeller og yder op 
til 20 års Total Tryghedsgaranti.

Gastech varmetryghed
Med en Gastech Tryghed-serviceaftale er du sikker på at kunne holde varmen 

Boliger til hele livet
Uanset om du er førstegangsflytter, lige har stiftet familie 
eller skal flytte i en ældrebolig, har vi en lejebolig, som 
passer til dine behov. Vi udlejer 2-4 værelses boliger i 
attraktive områder i og omkring Kolding. Vores boliger 
spænder vidt, lige fra rækkehuse til etageejendomme og 
parcelhuse. 

Familieboliger

Sunshine House 
Gunnars Ager, 6000 Kolding 

Almind
Stagebjergvænget og Vestergade, 6051 Almind 

Remisen
Nordre Ringvej, 6000 Kolding



Lunderskov Byhuse

Dollerupparken, 6640 Lunderskov

Solparken, 6640 Lunderskov

Bytoften, 6064 Jordrup

Iver Dahlsvej, 6640 Lunderskov

Ahornvænget, 6640 Lunderskov

Søndergyden, 6640 Lunderskov

Petersminde, 6640 Lunderskov

Spangvej 11 · 6070 Christiansfeld  
Tlf.: 26 79 95 77 · E-mail: o.hansen@info.dk

Alt i belægning

Træfældning/beskæring

Vi klipper også græs og 
rydder sne



El-installatør, der løser mange  
typer el-opgaver. 

Som elektriker udbyder vi både services til 
private og til industrien, og disse inkluderer 
blandt andet: 
• El-termografering
• Varmepumper
• Alarmer
• Kameraovervågning
• Hårde hvidevarer

Vi takker for det gode samarbejde med Domea, 
hvor vi har stået for alt el-arbejde i forbindelse 
med projekterne i Kolding på Ndr. Ringvej 1 og 
ungdomsboligerne på Teglgårdsvej.

Vi står klar med et uforpligtende tilbud

Du er meget velkommen til at kontakte os for 
et uforpligtende tilbud. 
Vi sidder klar ved telefonen på 75 38 18 33 
eller på info@scan-el.as. 

Aut. el-installatør
www.scan-el.as

Ungdoms- 
boliger
Teglgårdens ungdomsboliger
Skamlingvejen, 6000 Kolding
Teglgårdsvej, 6000 Kolding

Seniorboliger
Dreyershus 
Agtrupvej,  6000 Kolding

Snerlevej
Snerlevej, 6000 Kolding

Kongsbjerg hjemmet 
Reinholdts Bakke, 6640 Lunderskov

Toftegården
Hovedgaden, 6064 Jordrup



Remisen, Ndr. Ringvej - Kolding

Min Boligservice-app
Som beboer i Domeas lejemål kan du med appen  
”Min Boligservice” nemt indmelde fejl og mangler i din 
bolig. Her modtager du servicemeddelelser, som f.eks. 
information om, hvornår vandet er lukket. Du kan bruge 
den digitale opslagstavle til at komme i kontakt med 
dine naboer, når du f.eks. skal have hjælp til at få flyttet 
en sofa, låne en boremaskine eller holde fest på fredag.

Åbningstider
Mandag-fredag . . . .9.00-12.00

Domea Servicecenter Syd
Jernbanegade 3
6230 Rødekro
Tlf.: 76 44 44 50 
Mail: sc.syd@domea.dk

Domea Servicecenter Syd
Kundeservice
Mandag-torsdag. . .8.00-20.00
Fredag . . . . . . . . . . . .8.00-16.00

Tlf.: 76 64 64 64 
Mail: kundeservice@domea.dk
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Sort
Pantone 4505 coated, ved tryk på coated uderlag 
Pantone  457 mat, ved tryk på mat uderlag 

Damgårdvej 7  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 6441 2805 
Kontaktperson: Jan O. Larsen  ·  Mobil: 3070 9255
Primulavej 17  ·  6000 Kolding  ·  Tlf.: 7550 0232 

Kontaktperson: Søren Lildballe  ·  Mobil: 6155 8317

www.btgulve.dk

N.P. Kloch ApS 
Staktoften 22A · 2950 Vedbæk · Tlf. 20 91 30 11

NPK Rådgivende Ingeniører 
–  med speciale i bygningsfysik

Medlem af Center for Byggeteknik

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 14 00 · www.miele.dk
Besøg Miele Gallery: Øst: Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Vest: Logistikvej 3 · 7100 Vejle

Telefon 74 53 52 51   |   buch-advokatfirma.dk

Vi sætter en ære i at være til at forstå

HOPPES ANLÆGSTEKNIK
Spec: Græsplæner
Alt i anlæg
Belægning

Henrik Poulsen
Hoppesvej 118, Vonsild
6000 Kolding
Tlf.:     75 56 72 72
Mobil: 40 86 56 72


