Avnbøl, den 12. marts 2009

Pressemeddelelse:

Danskerne i kø for at sikre
sig del i tilskudsordninger
I samme sekund politikerne på Christiansborg vedtager at give tilskud til forbedringer af
boligmassen, må administratorerne forberede sig på at blive løbet over ende. Så stor er
danskernes interesse for at sikre sig et tilskud.
- Vi får dagligt flere henvendelser fra kunder, der ønsker, at vi skal komme ud og måle op
til nye vinduer, døre og se på om taget skal skiftes ud og om isoleringen på loftet er
tidssvarende. Vi udregner rigtig mange tilbud og ved, at projekterne først sættes i gang når
og hvis, der kommer en tilskudsordning, siger indehaveren af Familien Karl D. Petersens
Tømrer- og Snedkerforretning i Avnbøl mellem Sønderborg og Aabenraa,
bygningskonstruktør Morten Anker Petersen.
- Kunderne vil være klar til at indsende de nødvendige papirer i samme sekund, det er
muligt. De vil være sikre på at få del i det beløb politikerne stiller til rådighed. Specielt er
interessen for energibesparende tiltag stor, og det er forståeligt når man ser de på grønne
afgifter og opvarmningsudgifterne.
- Generelt er mange danskere – til trods for tidens usikkerhed – klar til at investere i
forbedring af deres bolig, men de vil godt have del i den lille ekstra gevinst, som et tilskud
er. Derfor venter de med at sætte i gang. Det samme gør jeg og mine kolleger, og det
smitter af på materialeleverandørerne der måske må afskedige. Så alle venter vi på
politikerne, siger Morten Anker Petersen.
Den sønderjyske tømrer- og snedkerforretning hører til blandt landets ældste
håndværksvirksomheder. Den er grundlagt i 1827 – dengang, hvor H.C. Andersen indledte
sin digterkarriere og landet blev regeret af en enevældig konge. Virksomheden har været i
familiens eje lige siden, og Morten Anker er tiptipoldebarn af grundlæggeren Jørgen
Petersen. Firmaet beskæftiger 10 medarbejdere.
For evt. yderligere information, kontakt:
Morten Anker Petersen, tlf. 74 46 12 19 eller 20 27 98 99
Se evt. www.karldpetersen.dk
./. Vedhæftet foto af Morten Anker Petersen er til fri afbenyttelse

