
 

                                                                                                                    

 

 

40 ÅRS JUBILÆUM OG GENERATIONSSKIFTE
Efter 40 år som selvstændig
og overdrager derfor Dalum Hjalle
 
Dette markeres med en reception den 26
på adressen: Lucernemarken 4 
I vil den dag kunne hilse af med 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erik Laugesen vil i en periode
bliver givet videre. De 2 firmaer har samarbejdet i forvejen
gøre alt for i fremtiden at servicere Jer på bedst mulige måde.
  
Vi bliver lidt flere til at udføre arbejde for
svende, en lærling, en deltids kontordame samt ejeren Johnny Hansen. Vi
med alle former for VVS-, smede
Ringe dækker vi i forvejen et stort område
I forbindelse med overtagelsen af Dalum Hjallese VVS får
Odense området, for at sikre den samme hurtige og gode service
i mange år.  
 
Vi ser frem til at arbejde for Jer i fremtiden
kommentar til ovenstående, eller ønsker
med os på telefon nr. 66 15 13
Vi ser frem til at høre fra Jer.
 
 

             Med venlig hilsen 
 
                Erik Laugesen          
             Dalum Hjallese VVS        

 

                                                                                                                          Hjallese/Vantinge

40 ÅRS JUBILÆUM OG GENERATIONSSKIFTE: 
som selvstændig ønsker Erik Laugesen at gå på pension, 

Dalum Hjallese VVS til Vantinge VVS 

reception den 26. juni 2015 fra kl. 1200
: Lucernemarken 4 - 5260 Odense S 

I vil den dag kunne hilse af med Erik og hilse på Johnny. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ode på et ½ år, sørge for at erfaringer og informationer 
De 2 firmaer har samarbejdet i forvejen i nogle år, og

at servicere Jer på bedst mulige måde. 

iver lidt flere til at udføre arbejde for Jer, Vantinge VVS består 
g, en deltids kontordame samt ejeren Johnny Hansen. Vi

, smede- og blikarbejde. Med en beliggenhed
dækker vi i forvejen et stort område på Fyn. 

I forbindelse med overtagelsen af Dalum Hjallese VVS får vi en fast mand tilknyttet 
Odense området, for at sikre den samme hurtige og gode service, Erik har ydet til Jer 

at arbejde for Jer i fremtiden, hvis I har nogle spørgsmål eller 
, eller ønsker et tilbud på en opgave så tag endelig kontakt 

15 13 99/30697336 eller 62 66 13 10.  
Vi ser frem til at høre fra Jer. 

Erik Laugesen                                                 Johnny Hansen
se VVS                                             Vantinge VVS

/Vantinge juni 2015 

ønsker Erik Laugesen at gå på pension,  

uni 2015 fra kl. 1200 til kl. 1800. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

erfaringer og informationer 
i nogle år, og vi vil fortsat 

 i forvejen af 5 
g, en deltids kontordame samt ejeren Johnny Hansen. Vi kan hjælpe 

en beliggenhed i Vantinge ved 

vi en fast mand tilknyttet 
Erik har ydet til Jer 

har nogle spørgsmål eller 
så tag endelig kontakt 

Hansen 
Vantinge VVS         


