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Lederen har ordet 
Hei kjære bygdeungdom i Vestfold og takk for en fan-
tastisk sommer! 

Jeg vil begynne med å takke gjengen i Lågendalen BU 
for et fantastisk sommerstevne vi sent kommer til å 
glemme. Været, omgivelsene, tevlingene, stemninga 
og menneskene var rett og slett av ypperste klasse, 
og jeg håper du som ikke var der tar deg tid til å lese 
om helga lenger ut i bladet. Jeg kan nesten garantere 
at lysten på å bli med på moroa neste år kommer sni-
kende på.

Denne sommerens neste, og aller største høydepunkt 
var selvfølgelig landsstevnet i Vikersundbakken. Også 
i år delte vi leir med Buskerud, Telemark og Aust-Ag-
der, og også i år satte vi spor med vår temakveld. Bo-
nanza ble en kjempesuksess og stemninga var rett og 
slett helt sjuk! Det ble også mange bra bilder fra denne 
kvelden, som du kan nyte lenger ut i bladet.

Vi fikk også vist hva vi vestfoldinger er gode for på tev-
lingsarenaen i år. Med mange pallplasseringer utover 
de tevlingene vi alltid har vært gode i. Jeg er kjem-
pestolt av hver og en av de som tevler og håper dere 
fortsetter med det lenge. Jeg håper også at dere tar 
noen sjanser og prøver dere på noen helt nye tevlin-
ger neste år. For tevlinger er kjempegøy, og det hele 
handler om å ikke være redd for å drite seg ut! Med 
hele 1664 deltagere fra hele landet, som er det høy-
este deltagerantallet siden 1991, ble det en helt fan-
tastisk uke! Og det sjukeste av det hele er at nesten 
10% av alle disse menneskene kom ifra Vestfold. Jeg 
aner ikke hvor lenge det er siden vi har vært så mange, 
men det er hvertfall lenge, lenge siden! Jeg håper at 
disse, og gjerne enda fler, blir med meg til Surnadal i 
uke 29, for å oppleve moroa enda en gang.

Nå er det dessverre sånn at sommeren er over, og 
høsten kommer i full fart. Heldigvis har vi mye godt i 
vente, for det skjer mye for Bygdeungdommen også 
på høsten. Først og fremst er det tid for lokallagsårs-
møter, og nye styrer har blitt valgt. Til alle dere som nå 
har gått av: tusen hjertelig takk for fantastisk innsats. 
Dere skal være stolte av jobben dere har gjort! Og til 
dere som sitter i styret for første gang: Gratulerer så 
mye og velkommen skal dere være. Jeg gleder meg til 
å bli bedre kjent med dere, og jeg kan garantere at vi 
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skal ha det mye moro sammen. Spesielt høstkurs, som 
jeg virkelig anbefaler at du drar på! Her lærer du alt du 
trenger å vite om vervet du har fått, og blir bedre kjent 
med oss i fylkesstyret, folk fra andre lokallag og også 
andre fylker! 

Det at høsten er her betyr også at NBUs høstarrange-
ment nærmer seg. Denne gangen skjer det i Mysen i 
Østfold 2.-4.Oktober. Jeg veit at vi blir en ordentlig god 
gjeng med Vestfoldinger, og gleder meg mer enn jeg 
kan beskrive til denne helga! Spesielt gleder jeg meg 
til konsert med Staut på fredag, alle tevlingene og den 
herlige stemninga du bare opplever med bygdeung-
dommen. Vi kommer til å sette opp buss, så det er 
ingen grunn til å sitte hjemme denne helga! 

Til slutt vil jeg oppfordre alle bygdeungdommer til å 
benytte seg av stemmeretten sin ved høstens kommu-
ne- og fylkestingsvalg 14. September. Bygde-Norge er 
inne i ei hard tid, hvor alt skal endres på av politikerne. 
Vis at du bryr deg om lokalsamfunnet ditt, vi trenger 
ungdom med engasjement for bygda! Du lar vel ikke 
bestemor bestemme hvordan fremtiden din skal se ut? 

Inger Martha Skjelland
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Sommerstevne
19. – 21. juni arrangerte Lågendalen Bygdeung-
domslag sommerstevne i Kjærra Fossepark. 

Av: Kathrine Skaug, infoleder i Vestfold BU

Nok en gang kom sommeren, og det var tid for som-
merstevne i Vestfold. I løpet av helga var det over 
hundre bygdeungdom som tok turen innom Kjærra 
for å tevle, danse, møte kjente og nyte sommerværet. 
Stevneplassen ble fylt opp med campingvogner, kom-
bicamp, telt – og ikke minst to store busser.

Duo holdt fredagskonsert
Fredag ettermiddag og kveld var det på plass med 
boenheter, og grillene ble fyrt opp ved Stolpehuset på 
kvelden. Folk kom på plass utover kvelden, og rundt 
halv elleve var det klart for duoen fra Kolbus Orkes-
ter til å spille opp til dans. Her var det kjente slagere 
fra blant annet Vassendgutane, Hellbillies og Too 
Far Gone. Mange fikk prøvd seg på dansegulvet, og 
stemningen var bra til langt på natt.

Tevlingsdag
Lørdag morgen sto sola og anlegget på plass, klare 
til å vekke stevnedeltagerne opp til frokost i Stolpe-
huset. Med blant annet kokte egg og mjølk rett fra 
Styrvoll Landbruksdrift ble dagen starta skikkelig.

Første tevling ut var Spenna Gæær’n, som smelte i 
gang fra klokka ti. Her skulle deltagerne blant annet 
spise noe man kanskje ikke gjør hver dag, lage lengst 
mulig lenke av sine egne klær og frakte popkorn med 
sugerør. Her fikk deltagerne finne fram kreativiteten, 
kjenne på pusten og tøye sine egne grenser. Alle 
oppgavene ble godt gjennomført av gruppene, og det 
var tre flinke og spenna gærne lag som stilte til start.

Neste tevling ut var Spekematanretning. Her skulle 
deltagerne anrette et fat med diverse spekemat og 
pynt til to personer. Her blir de dømt ut ifra samar-
beid, arbeidsmåte, økonomi, komposisjon og helhets-
inntrykk. Det var seks spekematfat som sto igjen etter 
endt tevling – og disse ble brukt til et flott lunsjbord til 
alle.

Etter en lang og god lunsj var det klart for quiz. Det 
var mange lag påmeldt, og Pål Agnar gjorde en for-
midabel jobb som quizmaster. Hovedtemaene under 
quizen var Lardal og NBU, med litt tilfeldig spørsmål 
om andre diverse ting.

Omvisning i Kjærra
Etter en lang tevlingsdag i sola, var det klart for om-
visning i Kjærra Fossepark med daglig leder i Kjærra 
Laksefiske, Ole Petter Skjerven. Her ble bygdeung-
dommene tatt med rundt og fortalt om de unike lak-
sefisketradisjonene i Kjærrafossen. Som eneste sted 
i landet blir laksen her fanget på en spesiell måte 
i teiner. Det var godt over 20 ivrige BUere som ble 
med på en spennende tur i fine omgivelser.
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Dans, musikk og god stemning
På kvelden var det klart for å fyre opp grillene for å 
få i seg litt middag, før det var klart for swing-uttak 
til NBUs landsstevne. Det var fem flinke par som ble 
med, og skulle gjennom en oppvarmingsdans – før 
det var klart for en rask, en rolig og en middels dans. 
Parene blir dømt ut ifra danseglede og samdans, takt 
og rytme, show og variasjon og helhetsinntrykk.

Etter endt tevlingsdag var det klart for premieutdeling 
med flotte premier til alle pallplasser. Videre var det 
dansebandet «Christiania» sin tur til å spille for oss. 
Det ble mye dans og god stemning til langt på natt.

Vellykket helg
Søndag var det felles frokost og takk for i år, og det 
ble nedrigging av stevneområdet. Det ble en vellykket 
helg med godt over hundre stevnedeltagere i skik-
kelig BU-ånd. Det var god stemning fra start til slutt, 
og været var med oss hele helga. Det er ikke rart vi 
elsker sommerstevne og BU. Det må være lufta i BU 
som gjør det! 

Vi i styret i Lågendalen BU takker for en flott helg 
med dere alle sammen. Takk til alle flinke dugnads-
folk, foreldre og sponsorer. 

Vi gleder oss allerede til Stokke & Andebu sitt som-
merstevne neste år! 

Resultater
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Tre på stevne
1. Hvor mange sommerstevner har du vært 
 på tidligere? 
2. Hva er det beste med sommerstevne? 
3. Hva har vært det beste denne helga?
4. Har du deltatt på noen tevlinger? 

Ole-Kristian Bruserud, Re BU
1. 3 i Vestfold, 2 i Østfold 

og 1 i Buskerud. Legg 
sammen den som kan.

2. Når det er varmt og 
jentene er lettkledde. Og 
optimalt blir det om en kan 
ha solbriller på i tillegg, så 
ingen ser hvor jeg ser.

3. Guidet tur var kjempegøy! 
Vi lærte om kreative måter 
å fange lågalaksen på, av en som var skikkelig 
god på å overdrive/ljuge. Guidet tur deler beste-
plassen med turen vi hadde fra Høyjord når vi 
skulle på stevne. Gammeltraktor over Hvarnes-
Nes er spennende.

4. Spekemat, quiz og spennende gæærn. Vant spe-
kemattevlinga sammen med en melkebonde fra 
Hallingdalen og ei lita jente.

Line Jomås, Sande BU
1. Dette var mitt fjerde. 
2. Man slapper bare helt av 

og fester sammen med helt 
utrolig bra mennesker! 

3. Været og stemninga. 
4. Quiz, fordi jeg ikke er noe 

talentfull i noen andre tev-
linger.

Ole Jørgen Kalager, Botne & Hillestad BU
1. Dette er mitt 3dje sommer-

stevne
2. Det beste må nok være 

folka
3. Live bandet på fredagen! 

Fikk ikke med meg lørdag-
en

4. Spekematanretning, og det 
er vel det første
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Dresintur
30. – 31. Mai arrangerte Re BU dresintur for andre 
året på rad.

Av: Ingvild Skjauff, Re BU

Turen gikk fra Veggli og opp til Rødberg. Målet vårt 
var å komme halvveis til den nedlagte togstasjonen 
hvor vi skulle overnatte, men når vi først hadde kom-
met halvveis var det mange som ble med videre – og 
turen gikk helt opp til Rødberg.

Det var en sliten gjeng som ankom Rødberg, derfor 
tok vi turen bort til hotellet og bestilte oss en velfor-
tjent, knakanes god brownie. Da vi var ferdig med å 
besøke Rødberg dro vi tilbake til den nedlagte togsta-
sjonen. De som hadde blitt igjen der hadde verta opp 
med fyr i peisen og vi var i gang med å lage middag. 
På middagsmenyen var det indrefilet, bakte grønnsa-
ker og potetsalat. Det så ut som alle likte maten og 

vi koste oss veldig. Alle ble gode og mette! Vi rigga 
oss til med soveplasser, og selv om det var trangt 
om plassen ble det plass til alle. Vi hygget oss denne 
kvelden med musikk og gode BU folk. Til slutt ble 
det slutt på strøm på de fleste telefoner, så vi måtte i 
gang med litt allsang, før vi la oss. 

Dagen etter var det en sliten gjeng som skulle hjem. 
Vi stoppet litt her og der for å se den fine utsikten, 
og de fine gamle bygningene med gamle traktorer og 
en hel haug med dekk inni. Vi merket det var lettere 
å sykle hjem, for det var bare nedoverbakker. Turen 
gikk fort, og vi kjente vi begynte å bli sultne hele gjen-
gen. Da gikk turen til et utested i Veggli med gode 
burgere! Vi spiste oss mette, måtte si farvel og turen 
gikk hjemover! 
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Medlemsstafett!
Hvem er du? 
Pål Christian Larsen

Hva studerer du/jobber med? 
Jeg er lærling som bil oppretter

Hvor lenge har du vært medlem i NBU? 
Det husker jeg ikke helt

Hvorfor meldte du deg inn?
Jeg meldte meg inn i BU for å være litt sosial.

Hva er det beste med å være medlem i NBU?   
Få med seg flere arrangement og sånne ting ☺ 

Hvis du skal beskrive NBU med tre ord – hvilke 
vil du bruke? 
Sosialt, trivelig og ordentlig

Spørsmål fra Cathrine Hegdahl fra forrige 
runde: Om du kunne endre på noe i NBU, hva 
ville det vært?
Mer åpenlyst på Facebook når det er arrangement 

Hvem ønsker du å utfordre til neste medlems-
stafett og hvilket spørsmål vil du stille vedkom-
mende?
Jeg utfordrer Jørn Høibraaten. Hva vil du gjøre 
neste gang på et av arrangementene?

Fotokonkurranse
Det er friluftslivets år, så vi kjører 
i gang en fotokonkurranse hvor 
temaet er AKTIVITET. Finn frem 
kreativiteten – vinneren får en tøff 
Vestfold BU t-skjorte.

Legg ut bilde og tagg #VBUfoto 
på instagram eller send på mail til 
Kathrine-s-95@hotmail.com INNEN 
1. November.
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Instahjørnet
Tagg bildene dine fra arrangement eller lignende på Instagram! 
Bruk #VBUnytt, så kanskje ditt bilde kommer med i neste ut-
gave.#VBUnytt

Vinner av instagram-
konkurranse

Før sommeren hadde vi 
en instagram-konkurranse 
hvor dere medlemmer 
skulle dele deres beste 
sommerbilder. Vinneren 
av konkurransen ble Line 
Jomås fra Sande BU. 
Gratulerer så mye!
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Er’e VM eller?
13. – 19. Juli var det klart for årsmøte og NBU sitt 
årlige landsstevne, og denne sommeren fant det 
sted i Vikersundbakken. 

Av: Kathrine Skaug, infoleder i Vestfold BU

Årsmøte i Norges Bygdeungdomslag
Det hele startet med årsmøte i Norges Bygdeung-
domslag 13. og 14. juli. Rundt 150 årsmøtedelegater 
møtte fra hele landet, hvor tolv stykker var fra Vest-
fold. På mandagskvelden ble det bankett med bygde-
ungdom ikledd bunad og dress, god mat, polonese, 
swing og mye moro.

I løpet av årsmøte fikk vi blant annet en flott leders 
tale av Gunn Jorunn Sørum, gjennomgang av årsmel-
ding og regnskap og utdeling av flere priser. Stokke 
og Andebu BU vant blant annet aktivitetsprisen. Det 
ble også flere gode debatter på talerstolen i løpet av 
disse to årsmøtedagene.



12

VBU-NYTT

Heidundranes stevnestart
Tirsdag 14. juli var det klart for årets store happening, 
og fra formiddagen strømma det på med camping-
vogner fra alle kanter av landet. Det ble åpning av 
landsstevne hvor blant annet verdensmester Anders 
Fannemel kom. Videre utover kvelden var det topp 
stemning og liv med Staysman & Lazz med Katas-
trofe og afterski som tema.

Bonanza-tema med egen saloon
Onsdag var det i gang med tevlinger fra tidlig morgen, 
og på kvelden var det klart for Vestfold, Buskerud, Te-
lemark og Aust-Agder sitt felles tema for uka – nemlig 
BONANZA. Leirbyggere hadde vært til stede i et par 
dager, og en flott saloon sto klar med bar, swingmu-
sikk og god stemning. Her var det skjorta, skinnves-
ten og cowboyhatten på for felles vors, før Frk. Fryd 
spilte utpå kvelden.

Hellbillies sørget for full hall
Torsdag var det nok en gang tidlig på med tevlinger 
som fortsatte utover dagen. På kvelden var det åpen 
konsert med selveste Hellbillies, og de sørget for full 
hall med folk i topp stemning og topp swingform. 

Fredag og lørdag var det flere tevlinger på program-
met, og mye spennende å være med på. Fredag 
var det irsk aften med lokalbandet Killieburne Brae. 
Lørdag var det blant annet åpen bygdedag, hvor flere 
familier tok turen for å se på tevlinger og prøve ut 
aktiviteter selv. På lørdagskvelden sørget Charlie Ra-
ckstad for god stemning med norske oversatte sanger 
til engelsk, og videre var det Sjuende Far i Huset sin 
tur til å spille opp til skikkelig swingmusikk.

Vellykket landsstevne
Det ble et flott og vellykket landsstevne på alle måter, 
og nesten 150 Vestfoldinger tok turen til Vikersund 
i uke 29. Fra hele landet var det godt over 1600 
deltagere som sørget for topp stemning fra tirsdag 
til søndag formiddag. Fra Vestfold i år har det vært 
over 50 forskjellige tevlere med, noe vi i fylkesstyret 
er kjempestolte av. Vestfold kom seg vel hjem med 
mange gode minner, nye venner og flere pallplasser 
rikere – bedre blir det ikke! 

Vi gleder oss allerede til neste års landsstevne i 
Surnadal i Møre og Romsdal. Hold av uke 29 allerede 
folkens – dette er ikke noe å gå glipp av! 

Resultater fra Vestfold 
Stihl-cup, damer (1. plass):
Elise Røisgård Kirkevold

Kokkekamp, junior (1.plass):
Karina Skjauff og Kathrine Skaug

Vill Villmark (2.plass):
Anne-Helene Sommerstad

NM i borddekking, senior (3.plass):
Inger-Martha Skjelland

Spenna Gæær’n (3. plass):
Inger-Martha Skjelland, Anne-Helene Sommerstad, 
Pål Agnar Tveitan, Elise Røisgård Kirkevold og Lars 
Harald Frågodt

Motorsag, lag, senior (3.plass):
Carl-Henrik Gjelstad, Elise Røisgård Kirkevold og 
Per Morten Øyum

Stihl-cup, herrer, senior (3.plass):
Espen Henriksen
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Bli kjent med lokallagslederne 
Mathias Lien Nordhaug
Alder: 22 år
Bosted: For tiden bor jeg i Tønsberg
Lokallag: Stokke og Andebu BU
Hvem er din favorittkjendis, og hvorfor? Alex Rosen. Fantastisk latter 
og smittende humør.
Hva har du gjort i sommer? Vært på en liten norgesferie, landsstevne i 
Vikersund også har jeg flytta.
Hvor lenge har du vært medlem i BU? Det er jeg litt usikker på. Men 
tror det er 5 år nå.
Hva gleder du deg mest til i det kommende BU-året? Sommerstevne 
som SABU skal arrangere i Juni.
Hva er det beste ved å bo på bygda? Det må være at en alltid møter 
kjentfolk på butikken.

Ole-Kristian Bruserud 
Alder: 22 år
Bosted: Vestre Skjee
Lokallag: Re BU
Hvem er din favorittkjendis, og hvorfor? Reodor Felgen. Han har en 
forbilledlig livsstil
Hva har du gjort i sommer? Sommerens store høydepunkt var sjølsagt 
Landsstevne! Der koste jeg meg med både boller og brus. I tillegg så 
har jeg vært på bilferie med ynglingsvennen min Knut. Der opplevde jeg 
fisketur i øsende regn og solnedgangen på Vestlandet. 
Hvor lenge har du vært medlem i BU? 2-3-4-5 år…?
Hva gleder du deg mest til i det kommende BU-året? Jeg gleder meg 
mest til VBUs julebord. Det er alltid gøy. Dessuten har jeg fått meg ny 
dress.
Hva er det beste ved å bo på bygda? At jeg kan tisse fra trappa.

Andreas Brekke
Alder: 16 år
Bosted: Holmestrand
Lokallag: Botne og Hillestad BU
Hvem er din favorittkjendis, og hvorfor? Atle Antonsen fordi DAG er 
genialt
Hva har du gjort i sommer? I sommer har jeg stort sett jobbet og vært 
på Landsstevne
Hvor lenge har du vært medlem i BU? 1 år
Hva gleder du deg mest til i det kommende BU-året? Det må være 
høstkurs
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Lars-Tore Johannessen
Alder: 23 år
Bosted: Sande
Lokallag: Sande BU
Hvem er din favorittkjendis, og hvorfor? 
Hva har du gjort i sommer? 
Hvor lenge har du vært medlem i BU? 
Hva gleder du deg mest til i det kommende BU-året? 
Hva er det beste ved å bo på bygda?

Henriette Lofstad Johnsen
Alder: 19 år
Bosted: Hof
Lokallag: Lågendalen BU
Hvem er din favorittkjendis, og hvorfor? Dolly Svendsen, nattens 
dronning. 
Hva har du gjort i sommer? Storkost meg på sommerstevne i Lågenda-
len, landsstevne i Vikersund og nyt’i natur’n. 
Hvor lenge har du vært medlem i BU? 2 og et halvt år. Veldig fine år! 
Hva gleder du deg mest til i det kommende BU-året? Høstkurset, jule-
bordet og landsstevne sjølsagt og alle andre BU-sammenkomster.
Hva er det beste ved å bo på bygda? Den fantastiske friske lufta. Og 
natur’n!

Høstarrangementet
2.-4. oktober arrangeres høstens høydepunkt 
i Mysen i Østfold. Her blir det tevlinger, aktivi-
teter med gamle venner, nye bekjentskaper og 
sene kvelder med konserter og swing.

Selve arrangementet vil foregå i Eidsberg hallen, 
og det vil være overnatting på Eidsberg ungdoms-
skole. Herfra er det kort avstand til butikker, spise-
steder ol. Samt sandvolleyballbane, fotballbane og 
mer.

På fredag blir det åpen fest med Hantering og 
STAUT. Lørdag blir det en stilfull bankett for de 
som har helgepass. Da spiller STUMB (Student-
storbandet ved NMBU) opp til dans med flere 
kjente danselåter.

Arrangementet «Vestfold BU til NBUs Høstarran-
gement» oppdateres jevnlig på facebook med ny 
informasjon.
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Årets unge bonde
For sjette året på rad skal Årets unge bonde kåres. 

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges 
Bygdeungdomslag, McDonald’s i Norge og Felleskjø-
pet Agri for å øke rekrutteringen til norsk landbruk og 
sette fokus på norsk kvalitetsmat. Kåringen er en del 
av rekrutteringskampanjen Grønn Utdanning som har 
pågått siden våren 2010. 

Gode forbilder
Kriteriene til Årets unge bonde er relativt enkle. 
Bonden skal være matprodusent, under 35 år, og et 
godt forbilde som kan motivere flere til å velge seg en 
karriere i landbruket. 

Det kan være mye som kjennetegner et godt forbilde. 
Sunne verdier, fokus på å hjelpe andre unge bønder, 
engasjement i politikk eller lokalmiljø, en tydelig fram-
snakker av landbruket, og så videre.

Hvordan foreslå din kandidat
• Nominasjonsskjema finner du på 
 www.facebook.com/GronnUtdanning
• Du kan foreslå en eller flere venner, eller deg selv, 

som kandidat
• Skriv en kort begrunnelse for hvorfor din kandidat 

bør vinne og legg gjerne ved et bilde

• Kandidaten må være: under 35 – et godt forbilde – 
og matprodusent

• Fristen for å melde på kandidater er 4. oktober
• 15. oktober lanseres 20 semifinalister, og det er 

opp til folket å bestemme hvilke fem kandidater 
som kommer til finalen

• Avstemningen avslutter 8. november
• Vinneren kåres 28. november
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Kanotur
Helgen 14.-16. August arrangerte Stokke og An-
debu Bygdeungdomslag kanotur med overnatting 
i lavvo på Tunhovdfjorden i Numedalen. 

Av: Asbjørn Tollnes, infoleder i Stokke og Andebu BU

Vi var 13 stykker som dro oppover fredag kveld, og 
fant oss et fint sted å sette opp lavvoen før vi tok oss 
en tur på fjorden. Resten av kvelden ble tilbrakt rundt 
bålet med litt grilling og generell hygge.

På lørdag padlet vi en lang tur, før noen dro til Lange-
drag Naturpark mens andre ble igjen og fisket og drev 
med andre aktiviteter ved vannet. Til middag bakte vi 
poteter i en ovn vi fikk låne, før vi gjorde oss klare for 
kvelden. Det skulle nemlig være Plumbo-konsert cirka 
200 meter fra der vi hadde satt opp lavvoen, til stor 
glede for turdeltakerne.

På søndag rakk vi enda en lang kanotur, før vi pakket 
sammen lavvo og kanoer og vendte nesen hjemover. 
Vi stoppet på Veggli hvor vi spiste middag sammen 
på vertshuset.
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Postboks 500 Sentrum, 3504 Hønefoss, tlf. 32 10 30 00, epost@viken.skog.no

3160 Stokke
Tlf. 33 33 51 70 • Fax: 33 33 51 62

Epost: post@dahlen-sag.no

�

Rundballpresse
Pølsepakking med ammoniakkbehandling

Brøyting og strøing
Feiing og vanning

Simon Svanesvei 16, 3175 Ramnes
Telefon: 958 88 447 • E-post: andvmas@online.no

Landbruksentreprenør

Andvik Maskin AS

Lundheimveien 2, 3120 Nøtterøy
Tlf. 915 36 899 • E-post: fadum@online.no

www.futurehaller.no

Enkelt • Rimelig • Vedlikeholdsfritt

FUTURE
RUNDBUEHALLER VESTFOLD DA

3178 Våle • Tlf. 33 06 19 10

www.torpmaskin.no

Traktorer – redskap – reservedeler

Tlf 33 36 36 36

• Takrenner • Stigetrinn • Snøfangere 
• Beslag • Taksikring 

• Alt innen utvendig blikkenslagerarbeider
• Vi leverer for selvmontering
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