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Bemærk: 

Flyttet til R
ønnevej Grafi sk

Kampvogn på afveje?  Formand for bylaugets sikkerhedsudvalg Peter Grane styrer her ned ad 
Rønnevej.  Der bliver gjort noget ud af nabohjælpen og sikkerheden i Stenmagle.
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Bestyrelsen pr. 12. oktober 20010   
Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16, 4295 Stenlille  henninghoejte@gmail.com  5780 5244
Kasserer Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Sekretær Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5780 4062
Redaktør/webmaster   vakant   
Bestyrelsesmedlem Birte Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  steen.agathon@tdcadsl.dk  4636 2189
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   3689 1699
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bestyrelsesmedlem Britta Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersdatter@mber.dk  4098 8528
Bestyrelsesmedlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287
Suppleant Inge Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk  3689 1699
Suppleant Hanne Jensen  Stenmaglevej 21 A, 4295 Stenlille  bertoghanne@gmail.com  5826 3541
Bilagskontrollant Torben Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bilagskontrollant Leif Hansen  Rønnevej 3, 4295 Stenlille   5780 4441

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999)  kr. 25,- pr. stk.  Henning   5780 5244
Grill  kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 3x9 m (2004)  kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 5x10 m (2007) kr. 250,-/påbeg.uge (dep. kr. 500,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet BUDBRINGER – og hjemmesiden WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 44) er onsdag 1/12-2010 kl. 19, og bladet udkommer inden 
 juleaften til alle husstande. Stof kan afl everes til Preben Lemann (se annonce på forsiden). 
Annoncer inde i bladet koster kr. 200,- pr. stk./nr. – For- og bagsideannoncerne er dog lidt dyre-
re.  Kontakt bestyrelsen herom. Der følger gratis hjemmesidelink med i annonceprisen. Annon-
cen afl everes som pdf-fi l. Evt. opsætningsarbejde aftales med Lemann Grafi sk (se forsiden).

Ny kropsholdning   v/Tina Madsen, Rolf metode terapeut

Har du et akut problem, som f.eks. hold i nakken eller en iskiasnerve, der 
gør ondt? Blid bindevævsmassage løsner og kommer i dybden her og nu.
Er du træt af tilbagevendende problemer i f.eks. nakke, skulder, ryg eller 
ben? Ved at arbejde med kropsholdningen er det muligt at komme til 
bunds i problemerne.
Genfi nd balancen og bevægeligheden med et Rolf metode forløb!

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 57 89 11 99
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk

v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille
Åbent:  ma-fr 9-17.30   .   lø 9-13

Tlf. 57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

0

www.stenlilleblomster.dk

Juletræstænding 
søndag den 28. november

Juletræet i præstegårdshaven tændes
efter gudstjenesten kl. 15.00.

Kom og vær med til tændingen,
første søndag i advent.
Traditionen tro tænder vi træet
efter gudstjenesten i kirken.
Når vi har sunget et par sange, 
bydes der på gløgg og æble-
skiver i konfi rmandstuen.

Alle deltagere kan være
med i lodtrækningen
om juledekorationerne.

Bylauget sælger øl og
vand til rimelige priser.
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Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

Landbrugs- og entreprenørarb.

Jordbearbejdning

Såning og høst

Skårlægning . presning

etablering af sø . snerydning

Stenmagle Maskinstation
v/Jens Stilling Nielsen . Engkrogen 12 . 4295 Stenlille

tlf. 5918 8656 . mobil 2029 1578 . www.stenmaglemaskinstation.dk

6. oktober 2010
Så skete det, som mange havde på fornemmelsen, 
Stenmagle Skole skal lukkes pr. 1. august 2011.
Det lyder mærkværdigt med den politisering om-
kring Udkants-Danmark. Vi hører godt nok ikke 
til det officielle Udkants-Danmark. Det er noget, 
man har i Jylland, men vi kan måske være bange 
for, at vi er stærkt på vej her i det nordlige Sorø 
(Udkants-Sorø?). I det firma jeg arbejder i, har 
vi det motto, at det er ti gange så dyrt, at få en ny 
kunde, end at betjene den vi har, på tilfredsstil-
lende vis. Jeg tror, at dette kan føres direkte over 
til kommunen, i den forstand, at det er ti gange så 
dyrt at rette op på Udkants-Danmark med subsi-
dier, end det er, at bevare de små velfungerende 
samfund, der findes i dag.
Med de budgetter, der indtil videre er fremlagt, er 
det svært at se, hvad der er op og ned, og specielt 

er det svært at se, hvor besparelserne ligger. Hvis 
de ikke holder og fører til en skolelukning på 
forkert grundlag, må vi understrege:
– at alle skolebørn, der bor i Stenmagle-området, 
får et meget stort transportproblem, yderligere vil 
de unge der kunne være potentielle tilflyttere ikke  
komme,  hvorfor skulle de det ?
– at kommer den besparelse ikke som kommu-
nen lægger  frem, så har ikke alene børnefamili-
erne tabt, det har vi alle i Stenmagle, gamle som 
unge samt skattebetalere i hele  kommunen.
– at det hele fører til, at Sorø Kommunalbesty-
relse taber sin rest af troværdighed.
Bylauget står over for flere udfordringer. Aftalen 
om bylaugets hjemsted, Fattighuset, er påtalt 
af Sorø kommune. Man mente, at bylauget 
skulle købe huset. Vi gav kommunen det svar, 
at det havde vi ikke økonomisk råderum til, og 
beskrev, hvordan vi kunne forestille os det videre 
samarbejde. Vi fik til svar, at aftalen står ved 
magt til den 1. maj 2015, som Stenlille kommune 
tidligere har lovet os, og der kan tidligst forhand-
les i slutningen af 2014. Yderligere besluttede 
Sorø kommune, at vi skal betale for den strøm, 
vi bruger i huset. Det er en mindre ting, men det 
var ikke den gamle Stenlilles intention, da aftalen 
blev indgået.

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen

Generalforsamling 
24. november 2010

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for medlemmerne i henhold til vore ved-

tægter. De gældende vedtægter er bragt i nr. 40 fra december 2009 og kan ses på vores hjemme-

side www.stenmagle.dk. Generalforsamlingen foregår i Fattighuset, Stenmaglevej 5, 4295 
Stenlille, onsdag den 24. november 2010 kl. 19.30
                      

                     

DAGSORDEN

     1            Valg af dirigent/referent.

     2            a.           Oldermandsberetning og godkendelse heraf.

                   b.           Udvalgenes beretning.

     3            Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste, og godkendelse heraf.

     4            Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 17. november 2010

     5            Fremlæggelse af budget.

     6            Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100,00 pr. 

                   husstand pr. år.)

     7            a      Direkte valg til sekretariatet. 

                           Valg af kasserer for en 3 års periode.

                   b      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg i år for ny 2-års periode er 

                           Birte Agathon og John Kristiansson. 

                   c      Valg af minimum 2 suppleanter.

                           Inge Kristiansson og Hanne Jensen

                   d      Valg af 2 bilagskontrollanter. Leif Hansen og Torben Kamper 

      8           Eventuelt. 

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses på side 2 i Budbringeren. Hvis du vil vide mere 

om arbejdet, så ring gerne til en af dem. Der er altid plads til en ny aktiv ildsjæl i bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen er bylauget vært ved et let traktement inkl. drikkevarer.
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v/Benjamin Vohnsen . Sorøvej 59 . 4295 Stenlille
Tlf.  6022 0015  .  info@bv-group.dk  .  www.eye4u.dk

FORDI  VI  SER  ALT

P R O F E S S I O N E L  O V E R VÅG N I N G ,  G P S -T R AC K I N G  &  A L A R M

Aktivt job – der er også plads til dig

Der er snart plads til nye ildsjæle i bestyrelsen, 

så kom og vær med i vores spændende fælles-

skab i Stenmagle Bylaug.

På årets generalforsamling den 24. november 

skal vi have fundet bl.a. en ny kasserer, en ny 

bilagskontrollant og nyt medlem til bestyrel-

sen.

Har du lyst til et aktivt job i lokalsamfundet, 

og er lidt regnskabskyndig, er der nok at tage 

fat på. Og har du lyst til bare at være med i et 

spændende arbejde med projekter som

genbrug•	

istandsættelse af Fattighuset•	

arrangere medlemsmøder•	

arrangere cykelture etc. •	

– så er det nu, du skal lade være med at 

gemme dig!

Ring meget gerne på forhånd til et besty-

relsesmedlem og få en snak om samværet i 

bestyrelsen. Se navnene på side 2.

Og har du ikke lyst til at blive bestyrelsesmed-

lem, er udvalgsarbejde også en mulighed. 

Meld dig derfor gerne til

Arrangementsudvalg (praktiske grise)•	

Økonomiudvalg (bl.a. fundraising)•	

Sikkerhedsudvalg (første- & nabohjælp)•	

Assentorpudvalg (æggene & gadekær)•	

Redaktionsudvalg (web og blad)•	

Husudvalg (Fattighuset)•	

Genbrug (kræmmermarked)•	

udvalget med dine interesser...•	

ja, der dukker midlertidige udvalg op af og 

til, og har du noget spændende, som flere 

kunne gå samme om, kan du danne et helt 

nyt arbejdsudvalg. Som det ses af forsiden, er 

Peter Grane formand for sikkerhedsudvalget. 

Det er så måske ikke en kampvogn vi normalt 

håndterer. Jeg er ikke længere selv med i 

bestyrelsen, men er aktiv i sikkerhedsudvalg 

og redaktionsudvalg, og dukker som regel op 

på de åbne bestyrelsesmøder, hvor jeg blander 

mig lige så meget som alle andre.

Prøv at være med. Det er faktisk rigtigt sjovt.

Preben Lemann

Stenmagle Bylaug. Regnskab 2010
Periode 1. okt. 2009 til 30. sept. 2010

       Kontosaldo        Gruppesaldo 
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

100 13.800,00 
110 11.062,50 

Budbringer overskud 11.062,50 13.800,00 2.737,50 

170 Kontingent-indtægt 2010 7.100,00 
171 Kontingent 2010 Forudbet. I 2009 1.500,00 

Kontingent 2011 Forudbet. I 2010 1.100,00 
180 Fonde / andre indtægter 4.440,00 
181 Tilskud fra Sorø Kommune 2.500,00 
980 Renteindtægt: Bank / Giro 1,22 

 - 16.641,22 16.641,22 

190 Div. Omkostninger:
Porto/udbringning 289,00 
Gebyrer 429,00 
Tryksager/kontor 432,45 1.150,45 

191 Mødeomkostninger 211,00 
200 Gaver 411,00 
195 LAL-kontingent 525,00 

Kontor og adm. i alt 2.297,45  - 2.297,45 

300 Juletræstænding 1.218,30 1.218,45 0,15 
310 Generalforsamling 980,60 980,60 
320 Fastelavn 1.841,16 1.568,81 272,35 
325 Forårs cykeltur  -  -  - 
330 Kulturaftener / div. Arrangementer 825,30 250,41 574,89 

Førstehjælpskursus 27.281,25 21.800,00 5.481,25 
340 Skt. Hans fest 1.548,39 2.375,50 827,11 
350 3.519,73 3.519,73 
354 Fattighuset.  Kloakdæksel 894,38 894,38 
355 Kræmmermarked 837,00 2.959,00 2.122,00 
360 Internet 45,00 45,00 
364 Skurvogn  - 
365 Ungdomsaktiviteter
371 Vedligehold af aktiver  - 
400 Nyindkøb.   Juletræskæder 1.440,00 1.440,00 

1502 Afskrivning 400,00 400,00  -  - 
Øreafrunding
Aktiviteter i alt 13.208,20 2.949,26 
DRIFT TOTAL 15.505,65 22.327,98 

Årets resultat 6.822,33 

STATUS Aktiver Passiver 
1010 Bank indestående 37.258,65 
1015 Giro indestående 3.886,65 
1020 Kassebeholdning 2.085,50 
1400 Kreditorer
1500 Debitorer 200,00 
1510 Forudbetalt kontingent 1.100,00 

STATUS TOTAL 43.430,80 1.100,00 
Egenkapital 42.330,80 
Balancekontrol 43.430,80 43.430,80 

2000 Egenkapital primo 36.608,47 
Årets resultat 6.822,33
Overført til 2011 1.100,00 

Ny egenkapital 42.330,80 
Regnskabet godkendt : dato 

Kontonr.

Budbringer-annonceindt.
Budbringer-trykkeomk.

Kont. og andre indt. I alt

Bestyrelsesarr.
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Produktion og salg af økologisk okse- samt svinekød,
grøntsager og meget andet

• Levering til institutioner og private.
• Faste vareture på Sjælland.
• Bondegårdsferie.

– du er også velkommen i vores gårdbutik.

Endv.: Teambuilding-arrangementer.

Åben Økologisk gård
Ørnekildevej 22 · Ørslevvester

4173 Fjenneslev
Tlf. 57 80 94 57 el. 40 54 04 57

www.krogagergard.dk

Abonnementsordning med kød og grøntsager

annonce 2007  20/03/07  10:14  Side 1

E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

Annonce 2007  20/03/07  10:16  Side 1

Skolelukningen truer SNIF
Den bebudede lukning af Stenmagle Skole vil 

medføre store forandringer i lokalsamfundet.  

Stenmagle Nyrup Idræts Forening har i over 

50 år nydt godt af at eleverne på skolen har 

haft den mulighed at gå direkte fra SFO til 

SNIF`s  arrangementer som også foregik på 

Stenmagle Skole.

Fra den 1. august 2011 er der ikke flere elever 

på Stenmagle Skole, så vidt det står til Sorø 

kommune.  SNIF og andre foreninger vil 

måske få tilbudt tider på skolen, men hvad 

nytter det, når eleverne fra Nyrup, Stenmagle, 

Kirke Flinterup og Assentorp skal transpor-

teres fra Stenlille til Stenmagle, mon så ikke 

forældrene vil synes at det er mere praktisk at 

børnene deltager i aktiviteter i Stenlille, det vil 

da være naturligt.

Så er der voksenaktiviteter tilbage, men en for-

ening med skydeklub, gymnastik og badmin-

ton en til to gange om ugen vil ikke kunne 

bære en idrætsforening, det er grunden til at 

SNIFs  bestyrelse nu frygter at klubbens dage 

er talte, fordi der ikke er et fornuftigt alterna-

tiv udover at håbe på at Sorø kommunalbesty-

relse ser at deres vedtagelse af skolenedlæggel-

serne er baseret på urealistiske besparelser og 

håbløse budgetter.

Mette Forsingdal

Sorø kommune lukker lokal-idræt Åmosen - naturpark i Sorø kommune

Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00-22.00 
i Stenmagle Forsamlingshus, Sorøvej 31, 4295 Stenlille.

Kl. 19.00 
starter mødet med velkomst og præsentation af oplægsholderne 

v/Jørgen E. Petersen, Støtteforeningen – Naturpark Åmosen.

19.15 
Oplæg om Tystrup-Bavelse 

v/gymnasielærer og naturvejleder John Holst.

Herefter følger oplæg om Åmosen, ved 
sekretariatschef – Naturpark Åmosen, Gertrud Knudsen, 

hvorefter der bliver lejlighed til spørgsmål og debat.

Mødet arrangeres af Grønt Forum i samarbejde med Stenmagle Bylaug.

Der er salg af kaffe/te samt kage 
for kr. 25,- samt øl kr. 15,- og vand kr. 10,-
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Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

F.eks. minigraver 1700kg
Pr. dag kr. 950,- + moms

Varme

Nu da vinte-
ren er lige om 
hjørnet, synes 
vi det er på 
sin plads at 
bringe et par 
billeder fra 
Sankthansaf-
ten i Stenmag-
le, hvor older-
manden tradi-
tionen tro hol-
der en brand-
tale :-)

For 15 år siden var der udviklingsplaner
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ATTENTIF  tømrerarbejder 
V/ Kim Foget Jørgensen, Sorøvej 49, Stenmagle, 4295 Stenlille 
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Jesper annonce 2007  20/03/07  10:33  Side 1

Stenlille Folkedansere

Så starter en ny sæson!

Hvis du har lyst til at være sammen med 

andre glade mennesker, på en for dig helt 

ny måde. Så er vi en forening, der både 

danser, samt foretager os en hel del sjove 

ting sammen. Vi har flere årligt tilbage-

vendende ting vi laver, som f.eks. »sort 

sild«, julefrokost, weekend-ophold.

Vi danser traditionel folkedans iblan-

det forskellige selskabsdanse. Alt dette 

foregår til instruktørens humoristiske og 

inspirerende vejledning. Dertil kommer 

vore altid veloplagte spillemænds musik.

Vi danser hver torsdag kl. 19.30 i Stenlille Aktivitetscenter (indgang via Sneppevej), Hovedga-

den 60 B, 4295 Stenlille.

Vi ses

Kirsten Lund

5780 5312

Farvel til Martin Bertelsen

Netop her 12/10, hvor Budbringer er på vej i trykken, fik jeg denne besked fra Britta.

Martin døde her tirsdag morgen af et hjertestop. På sygehuset forsøgte man forgæves i 40 min. 

at genoplive ham, hvilket desværre ikke lykkedes. Martin ville gerne en masse i vores lokal-

samfund, i bylaug, i Medborgerlisten o.m.a. - og havde rigtigt mange gode meninger med 

 hjertet på rette sted, - men livet er barsk, og alkohol er en dræber. Vi glædede os, 

når Martin havde det godt, og havde det selv skidt, når han havde det. 

Men grin til os Martin – der oppe fra. Nu har du det forhåbentligt godt.

Æret være Martins minde.

Preben Lemann

Linda Hesselmark
Uafhængig forhandler

Rønnevej 7  .  Stenmagle  .  4295 Stenlille
Tlf. 5780 5949  .  4081 5949
lh@lindaskontorservice.dk  .  www.lindaskontorservice.dk

Verdens største producent af Aloe Vera
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Rabat                                                            Marts/April
15%                                                                    
                                             

 
                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille 
                 
                  E-mail. jj@jjsm.dk   WWW.jjsm.dk   Mobil. 26857897 
 
 
 
 
 

Har du e-mail?
Vi vil gerne have oplyst din e-mail-
adresse, hvis du har en. Så kan web-
redaktøren sende dig aktuelle nyhe-
der fra lokalområdet.  Brug gerne 
hjemmesidens kontaktformular - se 
www.stenmagle.dk

Venlig hilsen Preben

Sekretær Marianne Justesen

Sekretær 
vrøvl

Nu er bylaugsåret igen snart gået, og det har 

været et hyggeligt år med mange skønne 

oplevelser. 

•	En	dejlig	sankthansaften	i	fårefolden	på	

Stenmaglevej, hvor naboer fik mødt hinan-

den. 

•	Bylaugsbod	på	kræmmermarkedet	i	juli,	

hvor markedet holdt 20 års jubilæum. Det er 

en rigtig hyggelig sommertradition her i Sten-

magle, som vi nødig vil undvære. Vi tjente et 

godt beløb til vores arbejder i bylauget, og vi 

håber at rigtigt mange i Assentorp, Stenmagle 

og Vandløse husker at tænke på os, inden 

I smider brugbare ting ud. Henvend jer til 

sekretæren.

Her i efteråret står generalforsamlingen for 

døren - den 24. november kl. 19.30 i Fattig-

huset, hvor vi fra bestyrelsen ser frem til at se 

nye medlemmer med godt humør. Evt. forslag 

som skal behandles på generalforsamlingen 

skal være et bestyrelsesmedlem i hænde se-

nest onsdag den 17. november kl. 18.30.

Endelig må vi ikke glemme juletræstændin-

gen søndag den 28. november, som altid i 

samarbejde med Stenmagle kirke. Der bliver 

serveret varme æbleskiver og gløgg i konfir-

mandstuen, efter at byens juletræ er blevet 

tændt i præstegårdshaven. Så find det gode 

humør frem og mød op til en hyggelig efter-

middag i Stenmagle.

Kommende lokale arrangementer: 

Tirsdag den 26. oktober 
kl. 19.00 Naturparker i Sorø i samarbejde med 

Grønt Forum. Stenmagle Forsamlingshus.

Søndag den 31. oktober 
Gavespil i Stenmagle Forsamlingshus

Onsdag den 17. november 
kl. 19.00. Bestyrelsesmøde i Fattighuset, 

Torsdag den 18. november 
kl. 19.30 i Stenlille kirke. Foredrag med Nis 

Boesdal - »Høtyv og hjerteblod«

Søndag den 21. november 
Julestue i Stenmagle Forsamlingshus

Onsdag den 24. november 
kl. 19.30. Generalforsamling for Bylauget i 

Fattighuset, Stenmaglevej 5.

Forslag til behandling på generalforsamlingen 

skal være leveret til et bestyrelsesmedlem 

senest den 17. november. 

Søndag den 28. november 
1. søndag i Advent. Kl. 15.00 Julegudstjeneste 

i Stenmagle kirke, med efterfølgende juletræs-

tænding i præstegårdshaven.

Onsdag den 1. december 
kl. 19.00. Deadline Budbringer nr. 44, samt 

bestyrelsesmøde i Fattighuset, Stenmaglevej 5.

Søndag den 5. december 
kl. 10.00  Julemærkemarch fra Stenlille-

Hallen.

Lørdag 5. marts 
Aktivitetsudstilling i Stenmagle Forsamlings-

hus

Søndag den 6. marts 
Fastelavnsfest. Starter i kirken og fortsætter på 

Stenmagle Skole.

Husk at bestyrelsesmøderne er åbne for 
alle medlemmer af bylauget.
Henvend dig til sekretær Marianne Justesen 

for at få en dagsorden eller komme med et 

forslag, som bestyrelsen skal tage stilling til.



DONG indviede i 1994 naturgaslageret i Stenlille, hvor der i dag, 1.500 
meter under jorden, er opbevaret over en mia. kubikmeter naturgas.
Det er muligt for grupper på 10-30 personer at få rundvisning på lageret.

Stenlille Naturgaslager  •  Merløsevej 1 B  •  4296 Nyrup
Tlf 4517 1785  •  E-mail hla@dong.dk

Stenlille Naturgaslager

Gert Nielsen
Tømrermester

Sorøvej 55-57 · Stenmagle · 4295 Stenlille
Fax: 5788 6631  ·  E-mail: gn-projektering@email.dk

Terrasser, carporte, lofter, vinduer, reparation af tage, kontor indvendig,
ruminddeling, køkken og bad, nybygninger og iøvrigt hvad du ønsker!

TØMREREN
Tlf. 57 88 66 30

Bil 40 30 77 31
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