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Lokal byggecenter-kæde ”varmer op” til 

fyringssæson 
 
Den lokale byggecenter-kæde Hobby-Huset ”varmer op” til den kommende fyringssæson 

med en lun Ole Thestrup i net-undertrøje. 

 
I Hobby-Husets 3 afdelinger i Stoholm, Højslev og Grundvad gøres der klar til de kolde måneder, hvor 

adskillige pillefyr snart igen skal på arbejde for at varme egnens boliger og virksomheder op. Træpiller er 

et populært brændstof som opvarmningsløsning for både private og erhverv. Det skyldes bl.a. at træpiller 

er en relativt billig løsning sammenlignet med olie, kul og naturgas.   

 

Med den stigende popularitet over de sidste 10 år, er udbuddet af leverandører af forskellige typer 

træpiller også steget markant. Med det store udvalg er det samtidig blevet væsentligt sværere at overskue 

fordelene og ulemperne ved de forskellige leverandørers produkter. Kim Jakobsen er butikschef i Hobby-

Husets byggecenter i Grundvad og han har et godt råd til træpille-kunder: 

 

’Her i byggecentret møder vi ofte boligejere, som i første omgang går efter prisen, når de skal danne sig 

et overblik over, hvad der bedst kan betale sig. Men kigger man kun på prisen, kan det i sidste ende blive 

den dyreste løsning. For vi ser mange af de her discount-træpiller, hvor det kun handler om at konkurrere 

på prisen. Og der går man altså på kompromis f.eks. med pillernes brændværdi og askeindhold. Derfor 

har vi bevidst valgt, at vi ikke vil konkurrere på prisen alene, men i stedet tilbyde konkurrencedygtige 

priser på gode kvalitets-piller af rent træ med god forbrænding og lav askedannelse. For her får kunden 

mest for pengene.’       

 

Hobby-Huset har valgt at have et udvalg af både danske, polske og svenske kvalitets-træpiller i deres 

lokale byggecentre. I samarbejde med Jydske Byggecentre – JBC - er Hobby-Huset en del af en fælles 

kampagne for JBC Træpillen, som bliver produceret i Sverige. Med Ole Thestrup som hovedperson i 

kampagnen præsenteres produktet som svensk kvalitet med jydsk fornuft.  

 

I en kampagnevideo optræder en frysende Ole Thestrup i stuen et sted i et koldt og blæsende Jylland. På 

sin sædvanlige komiske facon indleder han med at beklage sig over den manglende varme på trods af al 

ståhejen over global opvarmning. Afslutningsvist ser man ham sidde lunt og godt med net-undertrøje, 

Hawaii-skjorte og blomsterkrans om halsen, mens han godter sig over, at ’der er den-onde-lyne-mig fut i 

de træpiller’. 

 

Om kampagnen siger butikschef Kim Jakobsen med et stort smil: ’Ole Thestrup er et ikon indenfor den 

særlige lune, jyske humor, som vi også er glade for her på egnen. Derfor passer han perfekt i kampagnen 

fra Jydske Byggecentre. Vi ved jo godt, at træpiller ikke er det mest sjove og spændende produkt, men 

nærmere en nødvendighed. Men derfor kan vi jo godt give kunderne et smil med på vejen, mens vi 

rådgiver dem om valg af træpiller.’ 
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Se kampagnevideoen med Ole Thestrup for JBC Træpillen her: 

http://www.hobby-huset.dk/sidste-nyt.html  

 

 

Baggrundsinformation om Hobby-Huset A/S: 

Hobby-Huset A/S er et byggemarked og trælast til professionelle og private.  

 

Hobby-Huset A/S er en familievirksomhed, som startede i 1957 som en smedeforretning i Nr. Søby. Med 

sine 3 byggecentre i Stoholm, Højslev og Grundvad servicerer Hobby-Huset A/S håndværkere, private og 

landmænd.  

 

 

For yderligere oplysninger: 

Hobby-Huset A/S - Stoholm Byggecenter tlf. 97 54 10 98 

Hobby-Huset A/S - Højslev Byggecenter tlf. 97 53 51 13 

Hobby-Huset A/S - Grundvad Byggecenter tlf. 97 56 15 55 

 

http://www.hobby-huset.dk/sidste-nyt.html

