LOKALT OG HØJT TIL LOFTET

HIRTSHALS 2021

I Hirtshals Handel & Erhverv har vi 18 håndværkere blandt
vores mange medlemmer – her en præsentation af de
første seks.

Mureren Vendsyssel v/ Brian Mogensen er et
enkeltmandsfirma der udfører mindre mureropgaver såsom badeværelser og andet flise arbejde, facaderenovering – fuger og netpuds. Isolerer loft, hulmur, bjælkelag m.m. Har 6 udlejnings
enheder 4 boliger og 2 erhverv/butikker.
Mobil: 41 22 20 00
murerenvendsyssel@hotmail.com

Hirtshals Byg v/ Morten Steen, er et mindre firma,
med 38 års erfaring. Firmaet løser alt i småopgaver, tilbyder gratis vinduestjek og udskiftning
af termoruder. Hirtshals Byg løser opgaverne til
den aftalte tid og til konkurrencedygtige priser.
Altid klar med et tilbud.
Mobil: 28 72 75 99
morten.steen2@gmail.com

Horne Blik v/ Keld Svendsen og Jan Andersen, udfører blikkenslagerarbejde baseret på
gamle håndværksprincipper. De kan udføre arbejde i zink, kobber og aluminium. De har bl.a.
søvandsbestandig aluminium i flere farver, som
er holdbar i saltholdig luft, som kan bruges til beklædning af gavle, sterne og vindskeder og er
vedligeholdelsesfri.
Mobil: 51 37 32 81
info@horneblik.dk

Malerfirma Michael Pedersen er en lille, lokal
malervirksomhed, som siden 2013 har tilbudt
holdbare løsninger til parcelhuset og sommerhuset, inde som ude, og til båden/kutteren. Michael
Pedersen er ene mand i firmaet, der har adresse
i Asdal, hvor der både er værksted og lagersalg.
Malerfirma Michael Pedersen, Bygningsog skibsmaler.
Mobil: 30 28 48 10
Allingdamvej 114, Asdal

H. Jespersen & søn, blev grundlagt i 1926.
Beskæftiger 60 dygtige elektrikere, som repræsenterer alle fagets områder indenfor industri,
erhverv eller den private kundekreds. En del af
medarbejderstaben har mellem 20-40 års erfaring, så der kan altid stilles med rette elektrikere
med kort varsel. Der er døgnservice. Der udføres
ligeledes hvidevare-service, her tilbydes en hurtig service samt reparation af alle former
for hvidevarer.
Tlf. 98 94 22 11
Dalsagervej 24, Hirtshals

BRANCHEPROFIL

Tømrerfirmaet Münster er et lokalt tømrerfirma
med base i Hirtshals, som dagligt løser en bred
vifte af tømrer- og snedkerarbejde og gerne totalentrepriser. Tilbyder renovering af huse, udskiftning af vinduer og tag, montering af køkkener,
tilbygninger, nybygning samt specielopgaver.
Anders Münster er udlært bygningssnedker og
har været selvstændig siden 2004.
Mobil: 20 20 35 08
Anders@munster-aps.dk

DIN STØTTE
BETYDER MERE
END DU ANER

- når du handler og
støtter lokalt i Hirtshals.
Glæd dig til de næste
mange uger at følge vores

STØT VORES
MEDLEMMER

nye annoncer med vores
medlemmer i fokus.

Se medlemsliste på www.hirtshals.dk

#Hirtshals #Handellokalt #Hirtshalshandelogerhverv #Visithirtshals #Visitnordjylland #lokalearbejdspladser

