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Denne fortellingen er hentet fra antologien «Julefortellinger 2013».
Omtalen fra antologien:
Alle har et juleminne! Jula er tradisjonstid, men i denne boka finner du helt nye julefortellinger fra noen av
våre beste forfattere - og utvalgte perler fra eldre tider. Her er noe for enhver. Bli med hjem til familien
Hagerup på julaften, til jul i bygda fra Helga Flatlands romantrilogi, og få en helt ny forklaring på hvordan vi
vet om nissen finnes. Kom i den rette julestemningen med nye, klassiske julefortellinger.
Snekker’n har ekte fagfolk i butikkene! Hos våre Snekker'n butikker får du veiledning og riktig pris – det
lønner seg å prate med fagfolk! Hos oss i Snekker‘n Røyken finner du ekte fagfolk i butikken! Vi hjelper deg
med ditt neste prosjekt – ta kontakt eller kom innom for byggevarer og tips! Snekker’n familien består av 19
butikker fordelt utover hele landet. Våre forhandlere er stolte medlemmmer av Snekker’n familien. Vårt fokus
er å ha dyktige. Vi liker ikke å jobbe standarisert. Det har vi aldri gjort. Vår lidenskap er holdbare materialer i
kombinasjon med gammel håndverkerkunnskap og historie. Hos oss finner du det meste innen byggevarer. Vi
har ekte fagfolk i butikken som hjelper deg med prosjekter og tips, så ta gjerne kontakt og stikk innom!

Snikkern AS er en snekker -/ tømrerbedrift som har fokus på å levere førsteklasses tjenester til
kvalitetsbevisste kunder i Ålesunds-området. Hos Snekker’n Hamar finner du ekte fagfolk i butikken! Ta
kontakt eller kom innom, så hjelper vi deg med både byggevarer og tips til ditt neste prosjekt! 14 gule treff for
Snekkeren - Norge med telefonnummer, adresse og kart. Oppdaterte opplysninger for Snekkeren registrert
26-5-2017. Motta ditt søk Snekkeren gratis. Snekkere - byggmester, tilbygg, tømrermester, nybygg,
restaurering, snekker, tømrer, rehabilitering, bygg, hytter, snekkere - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Din
lokale byggmester med mer enn 35 års erfaring.
Vi tar små og store oppdrag innen oppussing og rehabilitering for privatkunder og næringsliv. Full renovering
av.

