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SDR. OMME ● GRINDSTED

75 34 10 81
INFO@WESTERGAARD-EL.DK

WWW.WESTERGAARD-EL.DK

EL-INSTALLATIONER
• Industri
• Nybygning
• Til- og ombygning
• Landbrug/Markvanding

• Solcelleanlæg
• EDB/Data
• Salg og rep. af hvidevarer

Salg og montage af varmepumper
VE-installatør

ELARBEJDE - VARMEPUMPER - MONTAGEOPGAVER

Elarbejde - Varmepumper

Din lokale elektriker

TLF. 2299 8771 . CTHAYSENBYG.DK

A
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Ombygning   Tilbygning   Nybygning

Vinduer/Døre   Køkkenmontage

Tagopgaver   Efterisolering     

Vi løser alle former for tømreropgaver 
og montageservice i hele landet. 

Både store totalløsninger 
og små specialopgaver.

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67

Sommerferien er snart slut, i 
den kommende sensommer, er 
der godt gang i brugen/udlej-
ning af Naturrum Sdr. Omme.

Sdr. Omme Spejderne bruger 
Naturrum hver mandag og tirs-
dag eftermiddag/aften. 
Hvis du/I har lyst til at blive 
spejder, så kig gerne ind, og tag 
en snak med én af spejderle-
derne. 
Sdr. Omme Spejderne har lige 
været på en god spejderlejr 
på Sjælland – ”Spejdernes lejr 
2022” med ca. 30.000 delta-
gere. 

Godt gang i Naturrum

Af Lisbeth Arvad, Naturrum bestyrelsen.

I august/september måned 
er Naturrum udlejet til Dansk 
Kyst – og Naturturisme, de skal 
se stedet, og høre om projekt 
”Naturrum”, fra idé - til nu hvor 
stedet er godt i brug. 
Arnborg/Fasterholt menighed 
besøger Naturrum på deres 
sommerudflugt. De skal vises 
rundt, og høre lidt om etable-
ringen, og om hvordan stedet 
bliver brugt i dag. 
LEGO og Billund Kommune har 
lejet Naturrum til et par per-
sonalearrangementer, og 4 
lørdage i sensommeren, er Na-
turrum lejet ud til familiedage i 
naturen. 

Vi søger frivillige mad-
fædre og -mødre, voksne 
legebørn, omsorgsfulde 
hænder og erfarne for-
ældre og bedsteforældre, 
kort sagt alle der har lyst 
til at hjælpe os med at op-
starte en afdeling af Hele 
Danmarks Familieklub!

Hele Danmarks Familieklub 
er en super god mulighed for 
at mødes med andre familier 
lige der, hvor man bor, knytte 
venskaber og få nye relationer 
til voksne og børn der står det 
samme sted i livet som en selv. 

Konceptet er enkelt, hver fami-
lieklub består af ca. 6 - 9 fami-
lier, der mødes ca. 2 gange om 

Har du lyst til at gøre en forskel?

måneden gennem et halvt år, 
skaber nye fællesskaber, hyg-
ger, spiser og leger sammen. 

Som frivillig er du med til at 
planlægge aktiviteter målret-
tet børnene, købe ind, lave god 
mad og i det hele taget medvir-
ke til at skabe rammerne for en 
god oplevelse for familierne.

Vi har brug for frivillige der 
har lyst til at være en del af 
det sociale netværk i Sønder 
Omme og brænder for at gøre 
en forskel for byens børnefa-
milier. Vi har mange forskel-
lige familier, nogle er måske 
tilflyttere uden en umiddelbar 
tilknytning, mens andre har 
lyst til at finde legekammerater 
til deres børn – eller de voksne 
har måske bare et behov for 
at mødes med andre fædre og 

mødre, nogen man kan dele alt 
det at være forældre med midt i 
hverdagens trummerum.
Som frivillig behøver du ikke 
nogen speciel baggrund, det 
gør ikke en forskel, om du er 
bankrådgiver, hjemmegående 
husfar eller astronaut, om du 
er ung eller ældre, du skal bare 
have lyst til at gøre noget for 
andre mennesker – så skal vi 
nok sørge for, at du bliver klædt 
på til opgaven!

Du kan læse mere om Hele Dan-
marks Familieklub på ”heledan-
marksfamilieklub.dk”.

Har du lyst til at give en hånd 
med - tag kontakt til os: Sog-
nepræst Patricia Paarsgaard 
på 29 12 80 05, eller kirke- og 
kulturmedarbejder Annemette 
Aracama på 40 10 50 36.

Fra august og indtil jul, afhol-
der LOF Yoga i Naturrum hver 
tirsdag formiddag og torsdag 
aften.

En flok frivillige står for at Na-
turrum er ren og pæn både ude 
og inde. Efter større arrange-
menter i Naturrum, får vi god 
rengøringshjælp fra ”Gyvel-
gaard - Service & Rengøring”. 

Det er dejligt at Naturrum bli-
ver brugt til så meget forskel-
ligt, og at mange forskellige 
brugere får glæde af stedet. Se 
mere om Naturrum på www.
naturrum-sdr-omme.dk.

K L O A K M E S T E R
T H O M A S  V E S T E R B Y

T L F .  4 0 4 2  9 2 4 0
T V @ V E S T E R B Y M I L J O . D K

• TV-inspektion
• Højtryksspuling
• Slamsugning

• Støbe og Jordarbejde
• Kloakering og Dræn
• Alt i belægning

MILJØ        ENTREPRENØRSERVICE  APS
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Er du træt af

Administration - Bogføring - Momsregnskab mv.

- Så kontakt mig for en uforpligtende snak!

Telefon 40 52 63 02 - email vika@pc.dk

v/anna-marie chrisTensen, vandværksvej 1, sdr. omme

- for små og sTørre virksomhedermere end

30 års

erfaring
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Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

Sdr.Omme
VOLVO-SPECIALE
TLF. 20 69 98 98

ApS

Tyske Judith Hermann er altid 
garanti for høj kvalitet og den-
ne lidt svære roman er ingen 
undtagelse. Sproget er flot ud-
foldet og handlingen er trods 
sin enkelthed alligevel dyb og 
tænksom.

”Hjem” handler om en kvinde, 
som netop er blevet skilt fra sin 
mand. Deres fælles datter er 

Månedens bog på 
Sdr. Omme Bibliotek
Hjem af Judith Hermann

blevet voksen og hovedperso-
nen flytter nu alene fra storby-
en og ud på landet. Her får hun 
arbejde på sin brors café.

Bogen tager fat i de skæve ek-
sistenser, der alle leder efter 
et sted at høre hjemme. Der er 
blandt andet eksmanden, som 
tror verden er ved at gå under, 
og som af den grund samler 
alt sammen han kan komme i 
nærheden af, nabokonen, en 
eksperimenterende kunstner 
og nabokonens bror, som er 
svineavler, og som hovedperso-
nen synes ganske godt om.

”Hjem” er en dragende og 
smuk roman, der bliver sidden-
de i læseren, længe efter bogen 
er slut.

DR. DIESEL
BILLYBOBBERS
MARIUS GRØNKJÆR

DR. DIESEL
25 ÅRS JUBILÆUMSFEST

SDR. OMME MULTICENTER
8. OKTOBER 2022 / KL. 20.00 - 01.30

Dørene åbnes kl. 19.30

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DR. DIESEL

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KNAPLUND 
DESTILLERI
I ”BLÅ BAR”

DER ER MULIGHED FOR SPISNING 
ENTEN PÅ SDR. OMME KRO ELLER 
MULTICENTRET. FRA 17.30. 
RESERVATION EFTER ”FØRST TIL 
MØLLE” PRINCIPPET.
SDR. OMME KRO: TLF. 75 34 17 00
ELLER INFO@SDR-OMME-KRO.DK
MULTICENTRET: 75 34 14 29
ELLER SOIC.HENRIK@MAIL.DK

BILLETSALGET STARTER: 
DEN 8. AUGUST 2022
PRIS: 150 KR. 

KØBES HOS:
SDR. OMME MULTICENTER
SDR. OMME KRO - MENY
Q8 - AMBASSADØRER

Skriv til Sønder Omme Posten!
Har du en god nyhed, - et godt tip til andre borgere,

- et flot naturbillede fra området, som du gerne vil dele.
- Så tøv ikke med at sende det til Sønder Omme Posten.

Vi bringer stort og småt, indsendt af  borgere, 
foreninger, klubber og erherv - og det er gratis!

Har du lyst til at annoncere i Sønder Omme Posten, 
så skriv eller ring for info.

E-mail: post@annitta.dk . Tlf. 61 16 57 67
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WHISKYSMAGNING
Sdr.Omme

FREDAG D. 14/10 
KL. 19.00

AFHOLDER MENY
WHISKYSMAGNING
PÅ SDR. OMME KRO

PRIS PR. PERS.

350,-
PRISEN ER INCL. TAPASANRETNING

MED ØL ELLER VAND

KØB BILLETTER I MENY. BEMÆRK! BEGRÆNSET ANTAL PLADSER
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Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
Har du en god nyhed, 
- et godt tip til andre 

borgere.

- et flot naturbillede 
fra området eller en 

historie, som du gerne 
vil dele.

- Så tøv ikke med at sen-
de det til Sønder Omme 

Posten.

Vi  bringer stort og 
småt, indsendt af  

borgere, 
foreninger, klubber  og 

erhverv i 7260.  

Indsend til:
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67

DDS Sønder Omme - Sæson 2022-2023
 Mikro (0. - 1. klasse):  Mandage  16.30 - 18.00

 Mini (2. - 3. klasse): Mandage  16.30 - 18.00

 Junior (4. - 6. klasse): Tirsdage  18.30 - 21.00

 Trop (7. - 9. klasse): Tirsdage  18.30 - 21.00

 Senior (16 - 24år): Mandage  19.15 - 21.15

Opstart fra uge 33    

Kontaktperson: 
Gruppeleder Karina M. Jensen, 22 33 93 45

www.ommespejder.dk

De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Kurt Jensen, Socialdemoratiet, 
der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

En dejlig sommerferie er ved at 
slutte for langt de fleste.
Arbejdsmarkedet, skolen og 
alle de andre hverdagsting be-
gynder at tage form igen.

Kommunalbestyrelsen har og-
så holdt sommerferie, og der 
har ikke været mange møder 
og gøremål. Vi skal tilbage i 
arbejdstøjet, for der er mange 
opgaver, der skal løses. En af de 
opgaver der kommer til at fylde 
meget de næste 2 måneder, er 

budgettet for 2023 samt i over-
slagsårene 2024, 2025 og 2026. 
Servicerammen dækker alt 
det, vi som kommune tilbyder 
til vores borgere. Det kan være 
børnehaver, skoler, plejehjem 
og meget andet. Det er en ram-
me, som aftales med Kommu-
nernes Landsforening (KL) og 
regeringen. 
Det vi ved er, at rammen sand-
synligvis hæves minimalt, så 
hvis vi vil prioritere at løfte 
nogle områder, skal der findes 

besparelser eller omlægges 
arbejdsopgaver.

I forhold til anlægsbudgettet, 
som omfatter alle nybygninger 
og store renoveringer, ved vi på 
forhånd, at der skal beskæres 
i forhold til det, der blev aftalt, 
da budgettet blev lagt sidste 
år. Rammen, som er aftalt med 
KL og regeringen, er blevet 
mindre - ca. 90 mio. kr. Med 
de byggerier, nye byggegrunde 
og vejanlæg der ligger foran os 
og med prisstigninger i bygge-
branchen, er vi på forhånd me-
get udfordrede. 

Spændende bliver det med de 
kommende forhandlinger, om 
vi kan lave et godt budgetforlig.
Billund Kommune har en for-
nuftig kassebeholdning, som 
er meget afhængig af de sel-
skabsskatter, vi får. 
Efter den udligning der er med 
de andre kommuner, er der i 
øjeblikket små 50% til Billund 
Kommune.
En af de positive ting er, at vi er 
gældsfri - som en af de meget 
få kommuner i Danmark.

Med venlig hilsen
Kurt Jensen
Medlem af 
kommunalbestyrelsen 
for Socialdemokraterne

Kommunalbestyrelsen skal i arbejdstøjet

Den 12. juni blev der afholdt 
Søndagsstævne i Bøvl. 
Vi var 32 spillere og vi havde 
rigtig dejligt vejr og rigtig man-

ge glade spillere. Der var præ-
mie til første og anden pladsen i 
hver gruppe.

Vi kunne købe kaffe og kage, 
pølser og brød samt øl og vand.
Lasse Burmeister passede 
pølsebutikken og det gik stry-
gende alle var tilfredse og vi fik 
udsolgt af pølser.

Bestyrelsen takker alle de fri-
villige for den store hjælp med 
at sætte baner op, køre køle-
skab, borde og stole ud og køre 
det hele tilbage på plads efter 
stævnet. Tusind Tak.

Med venlig hilsen
Evelyn 
Bøvl idræts- og aktivitetsfor-
ening.

Søndagsstævne i Bøvl Idrætspark

Af Evelyn Flugt.

TEAM BFO
Fodboldkampe på stadion
i Sdr. Omme eller Filskov
Tidspunkt: Hold: Stadion:

Fre 12/8 18:30: Serie 3 - Ølgod IF Sdr. Omme

lør 13/8 10:00: U11 Drenge - EIF/NSG Filskov

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme
Team BFO

Tlf. 40 28 67 03

Annoncer i
Sønder Omme Posten
Kunne du tænke dig at annoncere i

Sønder Omme Posten?
- Så skriv eller ring for info: 

Email: post@annitta.dk - Tlf.: 61 16 57 67

  

 

Så starter håndboldsæsonen i 
Sønder omme 2022 – 2023 

 

 

 

Træningstider i SOIF håndbold 2022/23: 

Hold/årgang  Dag  Tid  Træner 
Trille/Trolle 
2‐5 år   
 

Lørdage 9.30‐11  17/9(udenfor)‐
1/10‐29/10‐
19/11‐3/12 

Annika Rasmussen 
Frederikke Helligsø 
Marcus Kristensen 

U6/U7/U8/U9 Drenge/Piger 
 
Årgang 2013/2014/2015/2016 
 

Onsdag  16.30 – 17.30   Jette Sand 
Anne Vad 
Mille Pedersen 
Josefine Eg 

U13 Piger 
 
Årgang 2009/2010/2011/2012 

Mandag 
 
Torsdag 

19.00 – 20.00 
 
16.45 – 17.45 

Annika Rasmussen 
Kasia Baczysnka 
Holdleder: Sanne 
Helligsø 

U13 Drenge 
 
Årgang 2009/2010/2011/2012 

Onsdag  17.30 – 19.00  Lea & Stefan Ahm 

U15 Piger 
 
Årgang 2007/2008 

Tirsdag 
 
Torsdag 

19.15 – 20.15 
 
17.45 – 19.00  

Michael Pedersen 
Bjarne Madsen 

U15 Drenge 
 
Årgang 2007/2008 

Mandag 
 
Torsdag 

20.00 – 21.00 
 
17.45 – 19 .00 

Bjarne Helligsø 

Dame senior  Tirsdag (Filskov) 
 
Torsdag (Sdr. 
Omme) 

20.00‐ 
 
20.30 – 

Boe Rasmussen 
Georg Danielsen 

Herre senior  Tirsdag 
 
Torsdag 

20.15 – 
 
19.00 – 20.30  

Ole Nielsen 
Thomas Larsen 

 

Alle ungdomshold, samt herre senior starter i uge 33. U6/U7/U8/U9 starter i uge 36. Dame senior starter 
i uge 32. 

Alle ungdomshold, samt herre senior starter i uge 33.
U6/U7/U8/U9 starter i uge 36. Dame senior starter i uge 32.
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19.00 – 20.30  

Ole Nielsen 
Thomas Larsen 

 

Alle ungdomshold, samt herre senior starter i uge 33. U6/U7/U8/U9 starter i uge 36. Dame senior starter 
i uge 32. 

Så starter håndboldsæsonen

i Sønder Omme 

2022 - 2023

Træningstider i SOIF Håndbold 2022/2023
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Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

www.flowyourlife.dk
Vestergårdsvej 9 . 7260 Sdr. Omme

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard

Dette års vigtigste begivenhed for dig og din by, finder nu snart sted og det 
må du ikke gå glip af!

Nu nærmer tiden sig med ge-
valdige skridt. Tiden hvor DU 
har mulighed for at gøre en 
forskel for din by og din kirke. 

Lige om hjørnet venter din mu-
lighed for at ændre på opfattel-
sen eller forny synet på kirken 
og menighedsrådsarbejdet. I 
tillæg kan du hjælpe byens nye 
præst med at gøre kirken åben 
og favnende for alle; uanset om 
der er tale om unge eller gamle, 
mænd eller kvinder, kirkevante 
eller ikke kirkevante. 

Der er valg til dit lokale menig-
hedsråd. Mød op og brug din 

stemme, hvis du vil være med til 
at gøre en forskel for dit lokal-
samfund? Fællesskabet i sog-
net? Din lokale kirkes liv? 

På valgforsamlingen kan du 
både stille op til valget og være 
med til at forme det nye me-
nighedsråd – vi har brug for 
mindst 7 energiske, idefyldte 
og initiativrige personer. 
Alle fremmødte folkekirke-
medlemmer over 18 år fra 
sognet kan deltage, stille op 
og stemme (er du endnu ikke 
medlem af Folkekirken, kan det 
stadig nås inden torsdag d. 01. 
september 2022).  

Så hvad enten du er rød, oran-
ge, gul, grøn, blå, lilla eller no-
get midt imellem; hvad enten 
du har tænkt dig at stille op 
eller blot at stemme – kom og 
deltag på valgforsamlingen, 
tirsdag d. 20. september 2022 
kl. 17.00 i Sognehuset, og gør 
derved både dig selv, din familie 
og din by en tjeneste. 

- Sognepræst 
Patricia Paarsgaard

Valg til menighedsrådet

Faglært murer/tømrer/
smed til ildfast montage
Vi søger faglærte murere, tømrer og smede der har 
lyst til at prøve kræfter med ildfast montage.

Zampell udfører konstruktion, installation og servi-
cering af ildfaste foringer i højtemperaturovne og for-
brændingsanlæg. Derudover producerer vi præstøbte 
emner og salg af ildfaste materialer. Vors kunder er 
bl.a. kedelproducenter, kraft- og fjernvarmeværker, 
krematorier og industri i ind- og udland.

Ildfast montage består ofte af, svejsning af stålankre, 
isolering, forskallingsarbejde, støbning og muring 
samt fiberarbejde.

Jobbet har udgangspunkt i Sønder Omme, men vil 
være i hele landet på mange forskellige opgaver. Du 
vil køre ud med dine kollegaer og arbejde på anlæg 
i hele landet - et job kan være alt mellem 1 dag og 4 
uger. Vi har gode løn og arbejdsforhold.

Vi er 55 medarbejdere i Danmark fordelt på vores to 
afdelinger i hhv. Sønder Omme i Jylland og Næstved 
på Sjælland. Vi har tralvt nu og resten af året og søger 
derfor flere medarbejdere. Du vil blive oplært i de ma-
terialer og teknikker der har med ildfaste installationer 
at gøre.

Se mere på vores hjemmeside www.zampell.dk

Har du spørgsmål til jobbet, 
kontakt Tina Svendsen på mobil 2277 1117

ZAMPELL A/S
Afd. Jylland: Nedergårdsvej 5-7, 7260 Sdr. Omme

Ildfaste Materialer • Installation • Engineering
www.zampell.dk • mail@zampell.dk

I morgen, tirsdag den 9. august 
tager Venstres Anni Matthie-
sen på virksomhedsbesøg i Sdr. 
Omme.

Dagen starter på Omme Lift 
kl. 10.30. Derefter virksom-
hedsbesøg på Sdr. Omme Kro, 
hvor der afsluttes med en let 
frokost.
Efterfølgende går turen til 
Filskov, hvor Robert Therkel-
sen (V) tager over på dagens 
videre forløb.

Faktuelle oplysninger:
Anni Matthiesen bor i Stende-
rup-Krogager, er gift og har 3 
voksne sønner.
Hun har været medlem af 
folketinget siden 2011. 
Anni er formand for folketin-
gets erhvervsudvalg, hvilket 
giver en direkte adgang for 
erhvervslivet.

Mærkesager:
Mere frit valg og flere mulig-
heder - lige fra vi skal vælge 
dagtilbud til plejehjem.
Stærke lokale virksomheder.
Et bæredygtigt dansk landbrug.
Et levende lokalt foreningsliv.

Det er vigtigt for Billund Kom-
mune at have et lokalt talerør 
på Chritiansborg, og det har vi 
med Anni Matthiesen.

På lørdag den 13. august kl. 13 
afholder US Turtle Power åbent 
hus på Violvej i Sdr. Omme, hvor 
klubben holder til.

US Turtle Power startede i 1991 
og siden har det været en årlig 
begivenhed, at afholde åbent 
hus den anden lørdag i august. 

Vi vil gerne vise hvad det er 
vi går og pusler med og vise 
vores US-biler frem. Og mon 
ikke det kommer til at skabe 

Åbent hus i US Turtle Power

opmærksomhed i byen, når der 
tages på cruise-tur rundt i Sdr. 
Omme, hvor interesserede kan 
få en tur i en stor flyder eller 
sportsvogn, - og høre de store 
V8 motorer brøle.

Naturligvis vil der også være 
motorafbrænding, her kan 
gæsterne gætte på hvor længe 
motoren kan holde til at køre 
med fuld gas, uden vand på kø-
leren. Der er en præmie til den 
der kommer tættest på.

Som noget nyt i år har vi invite-
ret veteranbiler med, da de fle-
ste af klubbens medlemmer jo 
er over 35 år gamle, så passer 
det jo fint sammen. 

Hele dagen og aftenen, vil der 
være pølsevogn, så man kan få 
stillet sulten. Der kan købes øl, 
sodavand o.l., desuden slushice 
og popcorn til børnene.

Så kom til en hyggelig dag og 
aften, hvor der kan sparkes 
dæk og hvor man kan få en snak 
om biler.

Med arrangementet håber 
man også at kunne tiltrække 
nye medlemmer. 
Et fuldt medlemskab og Ame-
rikanerbil giver ret til at bruge 
værkstedet, som bl.a. er udsty-
ret med en 4 søjlet lift. Passive 
medlemmer kan komme og få 
en snak og købe forfriskninger 
i baren.
Der holdes et møde hver må-
ned og generalforsamling en 
gang om året.

- Af Per Vincentz, formand US Turtle Power

På virksomhedsbesøg i Sdr. Omme
Fra Jørgen Clement, 
Venstre, har vi modta-
get følgende:



Sønder Omme Posten online for borgere i 72606   Mandag 8. august 2022

TØMRER- SNEDKER- & MALERFIRMA
Tlf. 2962 1362  -  www.refshojbyg.dk

Totalrenovering
Ny tagkonstruktion og nye vinduer og døre. 
Alt indvendigt arbejde, gulve, lofter, vægge, køkken mm. er også en 
del af renoveringen.

Nyt køkken
I dette projekt har vi efterisoleret ved skråvægge, så isoleringen 
overholder gældende regler. Lofterne er monteret med fibergips 
samt akustikfelter. 
Køkkenet som er monteret af os, er et Tvis køkken, hvor vi er certi-
ficerede køkken montører. Her har vi også lavet alt malerarbejdet.

Udskiftning af spær og tag Flytbar pavillion 
Her er der bygget en beboelses pavillion på 47 m2, som indeholder 3 værelser og badeværelse med badekar. 
Pavillionen kan flyttes med kran og fragtes i et stykke.

Entreprise på nybyg i Vejle
Dette projekt i Vejle for en privat bygherre, hvor der i første etape skal opføres 22 boliger i 2 plan. Her har vi tømrerentreprisen, hvor vi skal lave alt, lige fra vinduer/døre og tagkonstruktioner til det indvendige finish-arbejde. 
Udover dette har vi også malerentreprisen.

Har du også planer om at renovere, bygge til eller bygge nyt ?

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud !

Før

Efter


