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Hovedparten af det arbejde, 
malermester Pia Grønvaldt 
udfører i sit enmandsfirma 
Grønvaldt’s Malerfirma i 
Vile, er traditionelt maler-
arbejde.

På den måde er hun ikke 
anderledes end andre ma-
lermestre. Men det er ikke 
alle kunder, der efterspør-
ger det traditionelle, men i 
stedet har brug for en kre-
ativ løsning til dekoration. 
Den slags opgaver er Pia 
Grønvaldt glad for. Hun si-
ger aldrig nej til en special-
opgave, hvor hun får lov til 
at bruge sine kreative ev-
ner.

- Det er den slags opga-
ver, man drømte om at få, 
dengang man var svend og 
kun lavede traditionelt ma-
lerarbejde. Som selvstæn-
dig kan jeg tage den slags 
opgaver ind, og gør det ger-
ne, siger hun.

Lige nu er hun i gang med 
en dekoration til en væg på 
et badeværelse. Dekorati-
onen skal skjule en revne 
og huller i væggen, og Pia 
Grønvaldt´s forslag blev et 
træ, hvor stammen skjuler 
revnen og grenene dækker 
for hullerne.

- Den løsning blev kun-
den glad for, siger Pia Grøn-
valdt, der er ved at være 
færdig med at male deko-
rationen.

Dekorationen er lavet af 
træ og  fortæller, at vægde-

koration kan laves på man-
ge måder. Det kan være et 
stykke tapet, malede deko-
rationer og meget andet.

- Sammen med kunden er 
det op til mig at finde den 
rigtige måde at dekorere på, 
siger Pia Grønvaldt.

Dekoration er en niche 
for hende, som det også er 
med hendes maling af have-

Malermester med s ans for dekoration

 I vinterperioden maler Pia Grønvaldt havemøbler i sit værksted.

   Jeg trives med at være selvstændig, 
  og det kan kunderne nok mærke.  
Som et lille firma har jeg en tæt dialog 
med kunden og er meget fleksibel  
overfor ønsker.

‘‘
Malermester og indehaver,

Pia Grønvaldt
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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

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

Tlf: 2712 1072 / 9773 1407
groenvaldts.malerfirma@gmail.com

rønvaldt’s malerfirma
- kvalitet til aftalt tid!

www.groenvaldts.dk

Alt i malerarbejde udføres

• indendørs og udendørs
• privat og erhverv
• nyt og gammelt
• vedligeholdelse
• dekorationer
• farveplanlægning
• tapetsering
• ældre maleteknikker
• møbelmaling
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Vi sælger & servicerer på tillid!

BONDE MASKINER A/S · BILSTRUPVEJ · 7800 SKIVE · TLF. 97 52 62 20
www.bondemaskiner.dk

Skiveegnens største skov- og havebutik

HUSQVARNA
HAVETRAKTOR fra

11.995.-

HUSQVARNA 
RIDER 

18.995.-

Hos Bonde Maskiner
giver vi dig altid den
bedste oplevelse, hvad 
enten det gælder køb
eller leje af håndværktøj,
maskiner, trailere og næsten 
alt andet til håndværkeren 
og gør-det-selv
manden...

På vort værksted 
står erfarne fagfolk
klar til at vedlige
holde og reparere
alle typer værktøj 
og maskiner...

Hos os
kan du leje
flyttebil og
trailere i alle
størrelser...

BONDE MASKINER A/S · BILSTRUPVEJ · 7800 SKIVE · TLF. 97 52 62 20
www.bondemaskiner.dk

Skiveegnens største skov- og havebutik

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

møbler. I vinterperioden er 
det malerarbejder, hun kan 
lave hjemme på værkste-
det. Og når hun leverer det 
færdige resultat, kan kun-
derne næsten ikke vente til, 
det igen bliver tid til at stil-
le havemøblerne ud på ter-
rassen.

Men, som nævnt indled-
ningsvis, er hovedparten af 

hendes arbejde lagt på det 
traditionelle malerarbejde. 
Det er alt fra en forgang, til 
et badeværelse og hele hu-
set inde og ude. Kunderne 
er private, erhvervsdriven-
de og institutioner.

Til de faste kunder hø-
rer tre kirker i lokalområ-
det, Glyngøre, Vile og Sæby 
kirker.

- Det er en spændende 
opgave med løbende vedli-
gehold, men jeg maler for 
alle, både små og store op-
gaver, siger hun.

Generelt har hun fået en 
god start som selvstændig, 
siden hun startede op med 
sit eget malerfirma for to 
år siden. Med sig i bagagen 
havde hun 20 års erfaring.

- Jeg trives med at være 
selvstændig, og det kan 
kunderne nok mærke. Som 
et lille firma har jeg en tæt 
dialog med kunden og er 
meget fleksibel overfor øn-
sker, siger hun.

Malermester med s ans for dekoration

Dekorationen af træ er et træ og skal pynte  
på en væg i et badeværelse.

Pia Grønvaldt startede eget malerfirma for to år siden.
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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 

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

Værksted: Væselvej 68.

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

Privat: Rettrupkærvej 30 - Tlf. 97 51 13 00

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 - 25 års erfaring
Kører overalt - ring og hør nærmere 

eller send en mail ...

Thøgersen Tagdækning
Tlf. 22 85 11 19

Mail: thogersentag@gmail.com


