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Olie & Gasservice

Ventilation/klima

Vand/varme & sanitet

Energioptimering

Fjernvarme

Køleservice













aut. VVS Installatør
& Blikkenslager

Bjarne 
Jespersen

Felding Allé 5
7800 Skive

Telefon 2090 5225
www.bjblikogvvs.dk

ap
s

TILBUD
I FEBRUAR
Få et energitjek af din bolig

for kun 1195,-
Normalpris 1395,- inkl. moms.
Energivejlederen foretager en visuel 
gennemgang og laver rentable  
anbefalinger til energibesparelser.

Energioptimer din bolig og spar penge! 

RING OG BESTIL TID PÅ

20 90 52 25

Aakjærsvej 86-88 · 7870 Roslev · Tlf.: 9758 4008 · DamogHovgaard.dk

Dam Hovgaard

Gaskedel - ecoTEC plus VC 156/5-5
• Danmarks mest solgte gaskedel
• Tysk kvalitet 
• Lavt strømforbrug

Det er ikke kun gas... 

Ring til DIN 
varmespecialist 
Tlf. 9758 4008

• Rustfri veksler = lange levetid
• Komplet monteret med designtilpasset 
 varmtvandsbeholder på 70 liter

Hvis dit tag
- det lækker
så ring til en
go’ tagdækker ...

Gratis
opmåling og 
rådgivning

• alt i tagpap og isolering
•  reparation af gammelt tag 

eller helt nyt tag

Tagpaps ekspert - 40 års erfaring
Kører overalt - ring og hør nærmere 

eller send en mail ...

Malmberg Tagdækning
Tlf. 21 94 55 92

Mail: skive@malmbergtag.dk

Alt i malerarbejde udføres

• indendørs og udendørs
• privat og erhverv
• nyt og gammelt
• vedligeholdelse
• dekorationer
• farveplanlægning
• tapetsering
• ældre maleteknikker
• møbelmaling

v/Pia V. Grønvaldt
Følvigvej 5, Vile v/Glyngøre

Tlf: 2712 1072 / 9773 1407
groenvaldtsmalerfirma@gmail.com

rønvaldt’s malerfirma
- kvalitet til aftalt tid!
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HALLO
Kender dine kunder dig?
Hvad sælger du?
Hvor bor du?
Vi kan også pakke-
løsninger - det er
dine resultater der tæller!
Annonceafdelingen på Skive Folkeblad 
kan bl.a. hjælpe dig med...
 • Mediaplaner
 • Kreative ideer til dine
  annoncer, tryksager
  og profi laviser - ingen 
  kender Skive-egnen 
  bedre end os!
 

Gemsevej 7-9 . 7800 Skive . 9751 3411 . www.skivefolkeblad.dk

I sit nye værksted  
maler og renoverer  

Pia Grønvaldt 
gamle møbler og  

havemøbler.

Grønvaldt’s Malerfirma 
klarer alle opgaver
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&VVS- Smedearbejde
 · Solvarme
 · Gas/olieservice
 · Fjernvarme
 · Industriopgaver
 · Industriservice

Nr. Søby  og Stoholm 
VVS- & Maskinforretning
Søbyvej 35 . Nr. Søby . 97 53 51 13
Dornen 1 . Stoholm . 97 54 10 98

better place 

 
Entreprenørfirma 
KAJ OVE MADSEN A/S 

Bjørnevej 4 . 7800 Skive . Tlf. +45 97527000 . www.kajovemadsen.dk . kom@kajovemadsen.dk 

MO Implements, Skive 

Scancoll ejendomme  Strandtangen, Skive 

Parcelhus 

kvalitets byggeri til tiden ... 

Volvo/Renault Viborg 

HOVED- & TOTALENTREPRENØR
ULVEVEJ 26 . 7800 SKIVE . TLF. 9614 7160

www.ginnerup.dk

• Erhvervs-, bolig- og
• Administrationsbyggeri.
• Reparation- og ombygningsarbejde.
• Total-, hoved- og fagentrepriser.

Hoved og totalentreprenør
Ulvevej 26 · 7800 Skive

97 52 57 33
Telefax 97 51 25 35

www.ginnerup.dk. / E-mail: steen@ginnerup.dk

TØMRERMESTER

Kurt Christensen
Værksted: Væselvej 68.

Tlf. 97 52 47 60
Biltlf. 21 91 17 61

Privat: Rettrupkærvej 30 - Tlf. 97 51 13 00

Svansøvej 2 ∙ 7800 Skive ∙ 97 52 06 66
www.jernesper.dk  ∙ info@jernesper.dk

en del af tSr recycling

•  Køb af jern og metal
skrot  også fra private 
og håndværkere

• Miljøbehandling af   
 biler

genvindingsindustri  fra affald til råvarer

Med 20 års erfaring som malersvend 
med i bagagen startede Pia Vedel 
Grønvaldt sit eget malerfirma på pri-
vatadressen på Følvigvej ved Roslev 
for et år siden. Mere præcist den 1. 
februar 2013 og springet til at blive 
selvstændig har hun aldrig fortrudt.

- Med mange års erfaring som 
malersvend følte jeg, at tiden var 
inde til at starte for mig selv. Og 
det er gået rigtig godt. Jeg har or-
drebogen fyldt godt op, og jeg har 
både erhverv og private i kunde-
kartoteket, siger hun.

Selv om Pia Grønvaldt stadig 
kører firmaet ene mand, klarer 
hun også store opgaver, for hun 
har et stort netværk at træk-
ke på.

- Hvis en opgave bliver for 
stor til, at jeg kan klare den 
alene, så tager jeg folk ind 
til opgaverne. Så ingen op-
gave er for stor, og jeg har 
således også haft større op-
gaver for erhvervskunder.

Pia Grønvaldt håndte-
rer alle former for maler-
opgaver både inde og 
ude. Og som farvekonsu-
lent lægger hun gerne 
en farveplan sammen 
med kunden, der såle-
des får en god rådgiv-
ning.

- Jeg går meget op i at vælge og sam-
mensætte de rigtige farver til kunder-
ne. For det er vigtigt, at de farver, man 
vælger, passer til både husets stil og 
indretning. Derudover kan jeg også 
rådgive om og udføre dekorationer og 
tapetsering, hvis man eksempelvis øn-
sker en dekoration eller en tapetseret 
væg, som er meget moderne lige nu, 
forklarer hun.

Pia Grønvaldt har netop fået indret-
tet et værksted, og det har sat gang en 
ny niche i firmaet. For udover alminde-
ligt malerarbejde, så tilbyder Pia Grøn-
valdt også at male og renovere gamle 
møbler. En anden opgave, som hun ger-
ne kaster sig over, er havemøbler.

- Hvis ikke man selv ønsker at brin-
ge havemøblerne til mig, så tilbyder jeg 
at køre ud og hente havemøblerne hos 
kunder, der gerne vil have frisket deres 
havemøbler op enten med maling eller 
olie, siger hun.

Udover klargørelse af havemøbler er 
det også ved at være tid til renovering 

og istandsættelse af udvendigt træ-
værk – eksempelvis vinduer. Og som-
merhusejerne er allerede begyndt at 
melde sig på banen, for sommerhuse-
ne skal jo gerne stå klar til den nye sæ-
son, der nærmer sig.

- Her skal man huske, at håndvær-
kerfradraget i år også gælder reno-
vering af sommerhuse, og det er der 
mange sommerhusejere, der har fået 
øjnene op for, forklarer Pia Grønvaldt.

Håndværkerfradraget betyder, at 
alle voksne medlemmer i en husstand 
- også hjemmeboende børn over 18 
år – kan få 15.000 kroner hver i fra-
drag.  Beløbet man kan trække fra er 
arbejdsløn, og man kan kun bruge fra-
draget et sted.

- Så benytter man sit fulde fradrag i 
sommerhuset, kan man ikke også sam-
me år få et fradrag i sin private bolig. 
Men man må gerne dele fradraget op, 
og benytte det halve beløb i sommerhu-
set og resten på privatadressen, forkla-
rer Pia Grønvaldt.

Grønvaldt’s Malerfirma 
klarer alle opgaver

      Jeg går meget op i at vælge og sammensætte 
      de rigtige farver til kunderne. For det er vigtigt,  
at de farver, man vælger, passer til både husets stil  
og indretning.‘‘

Indehaver Pia Grønvaldt


