
1

Skjetvingen
Kvalitet  •  Engasjement  •  Samspill 

SKIPTVET DIGITAL 
Hytteabonnement

AKTIVITETSKALENDER 
for Skiptvet 2021

INFORMASJON FRA SKIPTVET KOMMUNE

BRANSJEREGISTER
For Skiptvet

FIRE FINE  
TURER

s.6 s.9 s.13 s.18



Alt innen grunnarbeid:

Graving - Drenering  
Sprenging - Tomtegraving 

Jyllandveien 29, 1816 Skiptvet
Tlf: 92400140
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Det er med stor glede vi har 
fått til et magasin som er 
sendt ut til alle husstander, 
næringsdrivende og hytteeiere 
i kommunen.  

Dette magasinet inneholder blant  

annet en oversikt over næringslivet 

vårt, noen turstier, ulike arrangementer 

som vi håper skal kunne gjennom-

føres utover i året og informasjon om 

fiber og gårdsutsalg. 

Kommunen er opptatt av å skape 

gode møteplasser, Vi vil kunne tilby 

gode tjenester og være et godt sted  

å bo og feriere i. 

Engasjementet og frivilligheten står 

sterkt i bygda vår. Det viser bygdas 

innbyggere gang på gang gjennom 

en fantastisk dugnadsånd! 

Gode lokalsamfunn er avhengig  

av et samspill mellom innbyggere, 

næringsliv, frivillighet og kommune. 

Takk til dere alle for innsatsen dere 

legger ned til beste for bygda og for 

kommunen vår!

- Hilsen 
 
  

ordfører i Skiptvet kommune.

Kjære Skjetvinger  
og hyttefolk!

ROS? IDEER? RIIS?

Kom gjerne med tilbake-

meldinger og innspill til 

magasinet. 

 

Utgiver: Skiptvet Kommune

Redaktør: Anne-Grethe Larsen

Design: Spydeberg Reklamehus

Opplag: 3500

Annonsesalg: 

Kari Lund Jacobsen

Telefon: 69 83 60 60

post@spydebergreklamehus.no

399

SKOG
53%

DYRKET MARK
32%

HØYESTE 
TOPP

224 moh

3825



Verditakst • Tilstandsrapport • Reklamasjonstakst 

Skadetakst • Skjønnstakstmann • Byggesøknader 

Byggtegninger • Prosjektering • Uavhengig  

kontroll Rådgivning • Energirådgiver for  

Enova-støtte

Center Takst & Prosjekt as tilbyr en  
rekke tjenester til boligeiere, nærings-
liv og offentlig sektor i tillegg til taksering 

og tilstandsanalyse av boliger  
og prosjekter

Ønsker du å bestille en av  
våre taksttjenester?  

Det er enkelt.  
Vi har ulike bestillingsskjema som  
kan fylles ut på noen få minutter. 

 
Se mer på vår hjemmeside:  

www.ctp.as

Kontakt oss:

Telefon: 91 99 53 73     e-post: post@ctp.as

Adresse: Skiveien 18, 1816 Skiptvet 

Direkte:  

Kenneth Schie  917 05 112 / ks@ctp.as

• Graving
• Transport
• Sprenging
• Grunnarbeider
• VA anlegg og Utleie
• Vintervedlikehold
• Knusing og Sortering
• Levering av steinvarer 
    og matjord

KONTAKT:
Mobil: 970 76 864
Mail: hans.petter@dillerudanlegg.no
Facebook: facebook.com/DillerudAnleggAS

Dillerud Anlegg AS
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22. februar – 26. februar  
Vinterferieaktiviteter for barn og unge. 

Det blir et variert program med noe for  

de fleste aldersgruppene.

10. mars  
Bygdekinoen viser filmer i Aulaen på 

kirkelund skole. Følg med på «kultur-

plakaten i Skiptvet» på Facebook eller 

bygdekino.no for oppdatert program.

7. april  
Bygdekinoen viser filmer i Aulaen på 

kirkelund skole. 

2. mai  
Nes lensemuseum holder åpent med 

guidede omvisninger. Kl: 11.00 – 15.00

13. mai  
Regioncup i Trial 

Følg med på www.smak-trial.no for 

nærmere informasjon om tidspunkter.

6. juni 
Skiptvet bygdemuseum holder åpent 

med guidede omvisninger. 

Åpningstid: Kl: 11.00 – 15.00

13. juni 
Nes lensemuseum holder åpent med 

guidede omvisninger. Kl: 11.00 – 15.00

ARRANGEMENTER Følg med på kommunens hjemmeside eller på Facebook 

«Kulturplakaten i Skiptvet» for arrangementer som har 

blitt offentliggjort etter at denne oversikten har blitt laget.
Det tas forbehold om gjeldende smittevernstiltak ved  

alle arrangementene. - i Skiptvet
4. juli 
Nes lensemuseum holder åpent med 

guidede omvisninger. Kl: 11.00 – 15.00

 
Skiptvet bygdemuseum holder åpent 

med guidede omvisninger. 
Åpningstid: Kl: 11.00 – 15.00

1. august 
Nes lensemuseum holder åpent med 

guidede omvisninger. Kl: 11.00 – 15.00

Skiptvet bygdemuseum holder åpent 

med guidede omvisninger. 
Åpningstid: Kl: 11.00 – 15.00

15. august  
Bygdedagen arrangeres tradisjonstro  

i parken ved Skiptvet bygdemuseum  

og kommunehuset fra Kl. 13.00 til 17.00

Stands, underholdning og utstillinger  

fra lag, foreninger, skoler og barnehager 

m.fl. både inne og ute ved Bygdetunet. 

Salg av kunst og hobbyartikler, mat og 

drikke med tradisjonelle norske innslag, 

men også smaksprøver og salg av mat  

fra flere andre land. Bygdemuseet og  

servicekontoret er åpent denne dagen

August / September  
Nes lenseteater presenterer:  

BYGDEFESTEN - en forestilling om ungt 

håp og knuste drømmer. Spilles av Nes 

Lenseteater i amfiet på Nes Lensemuseum 

i Skiptvet i månedsskifte august/september.

Se www.neslenseteater.no for mer info.

5. september  
Skiptvet bygdemuseum holder åpent 

med guidede omvisninger. 
Åpningstid: Kl: 11.00 – 15.00

12. september 
Nes lensemuseum holder åpent med 

guidede omvisninger. Kl: 11.00 – 15.00

28. september – 2. oktober 
Høstferieaktiviteter for barn og unge. 

Detaljert program for uka blir offentliggjort 

på kommunens hjemmeside  

ca. 14 dager i forkant.

6. november 
Kortreff på Vonheim Samfunnshus.  

Kortreffet blir arrangert av Skiptvet  

sangkor og program vil bli offentliggjort 

på «Kulturplakaten i Skiptvet» på Face-

book i løpet av september.

7. november 
Kulturaften 2021 arrangeres denne dagen 

i Aulaen på Kirkelund skole. Her vil man 

oppleve noe av alt det fine som beveger 

seg i kulturlivet i kommunen. 
Sted: Aulaen Kirkelund, Kl: 16.00 – 18.00

28. november 
Julegrantenning arrangeres tradisjonstro på 

plassen utenfor kommunehuset i Skiptvet. 

Detaljert program med tidspunkter blir 

offentliggjort på kommunens Facebook og 

hjemmeside.

2021  

5



LANDSKAPSENTREPENØR
Med over 32 års erfaring utfører vi alt innen park 
og hage arbeider, asfaltering, mur, støp, grave og 

transport oppdrag samt små rivearbeider. 

Vi har gode referanser og utfører alle 
arbeider etter NS

KONTAKT OSS
LARS PETTER GRØSTAD 

Tlf: 69 88 55 65  / Mob: 90 66 21 69
Postboks. 287, 1800 Askim

LANDSKAPSENTREPENØR

Vi kan utemiljø!

Man - Fre: 08.00 - 16.00
Lørdag: 10.00 - 14.00

Lars Petter Grøstad
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#1816SmartNæring synliggjør mulighetene,  
bygger nye nettverk og legger til rette for  
arbeidsplasser og attraktivitet i Skiptvet.

SMARTNÆRING

#1816SmartNæring vil at bedrifter i Skiptvet skal lykkes og 

ønsker å jobbe sammen for å lykkes med vekst, utvikling eller 

endring. Raske avgjørelser og iverksetting av tiltak er essensielt 

for å få en effektiv fremdrift i bedriften, spesielt hvis den befin-

ner seg i en vekst eller utviklingsfase.

 

Vi kan hjelpe til med:

Identifisere nye markeder, økt verdiskaping via veiledning

aktuelle/unike kontakter til din bedrift, regelmessige frokost-

møter, kompetansehevning, hjelp og rådgivning innenfor 

finansiering/tilskudd.

For 2021 er det planlagt følgende aktiviteter:

Møter mellom #1816SmartNæring, kommune og næringslivet 

med presentasjoner av aktuelle prosjekter fra kommunen. 

Bedrifter kan også presentere seg og ta opp evt. utfordringer.

 26.01. fra kl. 8-9.30 - Invitasjon

 17.03. fra  kl. 8-9.30

 27.10. fra  kl. 8-9.30

 15.09. fra kl. 8-9.30

 

Næringspris 2021 skal tildeles en person eller bedrift som  

det siste året har utmerket seg for å utvikle og løfte nærings-

livet i Skiptvet. Invitasjoner og referat legges ut på nettsidene 

våre.

www.skiptvet.kommune.no/1816smartnaering

Har du innspill til arbeidet i gruppen, kontakt oss gjerne.

VELKOMMEN TIL  
SKIPTVET BIBLIOTEK!
Skiptvet bibliotek har et godt utvalg av bøker, 

lydbøker og film, samt et lite utvalg aviser,  

tidsskrifter, musikk og dataspill.

Det vi ikke har selv, kan som regel skaffes 

fra andre bibliotek.

• Lurer du på noe? Spør oss!

• Savner du noe? Tips oss!

Våre åpningstider:

Mandag, Tirsdag, Torsdag: kl. 15.00 - 20.00

Onsdag: kl. 11.00 - 15.00

Fredag: Stengt

Lørdag: kl. 11.00 - 15.00 (1.9. - 30.4.)

I skolens sommerferie:

Mandag, Onsdag, Torsdag: kl 11.00 - 15.00

Tirsdag: kl. 11.00 - 18.00

Se hjemmesiden vår for mer info. og for oversikt 

over planlagte aktiviteter i 2021.

www.skiptvet.folkebibl.no

Kontaktinfo:

Telefon: 69 80 62 80 

skranke@skiptvet.folkebibl.no

Sundåsveien 11, 1816 Skiptvet

#1816
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Din lokale rørlegger i Skiptvet! 
VANN&VARME TEC AS fokuserer på 
å levere kvalitet og kundetilfredshet. 

Vi vil gjøre alt vi kan for å møte 
forventningene dine. Med et variert 
tilbud å velge fra, er vi sikre på at du 

vil bli fornøyd med oss. 

• Bygging og reparasjon av varme  
 anlegg i nybygg eller ved rehab-
 ilitering av eldre bygg

• Nybygging og rehabilitering   
    av sanitæranlegg

• Rørleggertjenester i forbindelse   
 med nybygg eller modernisering   
  av hus, hytter, industribygg og   
 andre næringsbygg

•  Montering og service på 
 varmepumper

• Oppussing og modernisering   
    eller helrenovering av badet. 
    Fra mindre utskiftninger av 
 f. eks toalett eller dusjløsning, 
 til helrenovering av baderom, 
 vaskerom og andre våtrom

•  Vi utfører speilsveising 

•  Vi bygger ditt drømmebad 

Vi påtar oss det meste innen  
rørleggerfaget og spesialiserer 
oss på disse rørleggertjenestene:

post@vannogvarmetec.no
www.vannogvarmetec.no
Storveien 13, 1816 Skiptvet

Vakttelefon:   40 64 50 74
Rørlegger:      97 98 52 94

Åpningstider:
10:00 - 15:30
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SKIPTVET  
DIGITAL AS
- kommunens eget bredbåndselskap

Skiptvet Digital AS er  
kommunens eget bredbånds-
selskap som ble stiftet av 
Skiptvet kommune i 2018 for 
å sikre muligheten for fiberbasert 
bredbånd til alle innbyggere 
i kommunen og omkringliggende 
områder, sikre flere føringsveier 
for bredbånd til kommunen og 
tilrettelegge for bredbånd til 
bedrifter.

I 2021 er det planlagt høyeste aktivitet 

noensinne, og følgende utbygginger 

settes i gang i Skiptvet kommune 

våren 2021:

Askimveien (Libru – Tveterveien)

Lundsveien (Moseby – Lundskrysset)

Sperstad (Meieribyen – Sperstad 

bakken)

Skiptvet Digital er et stort samarbeids- 

prosjekt mellom innbyggere, kom-

munen og næringsliv. Som hovedregel 

bygger selskapet hovedveier langs 

fylkesveiene, mens grendelagsnettet 

og nettet fram til den enkelte, graves 

på dugnad i samarbeid, eller av 

enkeltpersoner. Skiptvet Digital 

leverer materiell og hjelper med råd 

og planlegging. I noen tilfeller kan 

det også være aktuelt med andre 

leveransemodeller, særlig i sentrums- 

områdene og større hyttefelt.

VIDERE UTBYGGING I SKIPTVET

Det vil i løpet av våren 2021 vurderes 

hvilke restområder som skal bygges 

ut i Skiptvet i løpet av året.

Det gjelder i utgangspunktet fylkes-

veinettet og hytteområdene rundt 

Glennetangen.  

Antall bindende påmeldinger per 

område vil være en av de avgjørende 

faktorene for hvilke områder som blir 

bygd ut i 2021.

HYTTEEIERE 

Til alle hytteeierne har det nylig blitt 

lansert et dedikert hytteabonnement. 

Dette er et tilbud til de som kun 

benytter hyttene i sommerhalvåret. 

Hytteabonnementet har samme 

hastighet som en vanlig bredbånds- 

linje i sommerhalvåret, men i vinter-

halvåret settes hastigheten til 1/1Mbit. 

Hensikten med dette er å sikre at 

alarmsystemer osv. fungerer, samtidig 

som prisen er meget lav.  

Hytteabonnementet er ikke ment  

å kunne benyttes til «normal bruk»  

i vinterperioden.

For en fullstendig oversikt over 
restpartier langs fylkesveinettet 
og andre restområder og mer 
informasjon samt påmelding gå til: 
 
skiptvetdigital.no/
prosjekt-skiptvet 

Mer informasjon om hytte- 
abonnementet til Skiptvet 
Digital finner du på: 
 
skiptvetdigital.no/privat 



Lokalt fra Skiptvet

TARALDRUD SØNDRE GÅRD  

Taraldrud Søndre Gård har drevet med ullgris siden 

2018. Vi setter dyrevelferden i fokus, noe som 

kjennes på smaken. Vi ønsker å gjøre det enkelt for 

folket å handle lokalt rett fra gården.

Vi selger på REKO – ringene  

Askim, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad. 

Lilly Wennersgaard og Øystein Pettersen.

www.taraldrud-ullgris.no

908 86 394

post@taraldrud-ullgris.no

KVITLAMMET.  

Håndfarget garn, og Elena Rises design. 

Selger garn + håndfarget garn fra Kvitlammet,  

økologiske matprodukter, vår egen honning,  

egg og litt interiør. 

Selvbetjening fra kl. 12-18 hver dag hele uka.  

Søndag er det selvbetjening fra 12-16.  

Elena Risev / Kvitlammet og Risebo Småbruk

Søndre Åmotvei 92, 1816 Skiptvet.

GLOMVIK GÅRDSUTSALG 

Velkommen til Glomvik Gårdsutsalg  

Hos oss kan du få kjøpt følgende:

- Ferske Egg

- Honning

- Epler (i september)

All landbruksdrift hos oss er drevet økologisk  

og hønene våre er frittgående.

Marius Johansen 900 20 797

post@glomvikgaard.no

Vårsjekken kan du  
trygt ta hos oss uansett  
hvilken bil du har
 
Hos oss får kunden den beste  
servicen til gunstige og  
konkurransedyktige priser.

SKIPTVET BILSERVICE AS
Storveien 15, 1816 Skiptvet 

Kontakt oss 

Telefon: 69809393
skiptvet.bilservice.as@gmail.com

SKIPTVET  
BILSERVICE AS

Åpningstider: 
mandag til  fredag: 07.00 - 16.00
lørdag og søndag: stengt
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Hvem er Guldkorn?

Guldkorn-smak på østfold er et 

samarbeid og støtteforum for å fremme 

mat og drikke i Østfold. Vi vil fremme 

og skape arbeidsplasser om det er på 

den enkelte gård, servering, dagligvare 

eller næringsmiddelindustri.

Med vårt frodige landskap og særlig 

rike jordsmonn produserer vi i Østfold 

noe av det beste markens grøde 

kan by oss. Godt jordsmonn og godt 

klima gjør at jordbruksarealene i vår 

region gir store avlinger med god 

kvalitet. I Østfold har vi store produk- 

sjoner av norsk jordbruks viktige mat 

og drikkeprodukter. 

Våre store skogsområder er en skatte- 

kiste av bær, sopp, fugler, fisk og vilt 

og fra havet henter vi fisk og sjømat. 

Denne allsidige primærnæringen danner 

grunnlaget for at fylket vårt har en 

variert og sammensatt næringsmiddel- 

industri med stor foredling.

Østfold har blant Norges beste naturgitte 

vilkår. Her har vi opparbeidet stor 

kompetanse innen landbruksprodukter.

og vår næringsmiddelindustri er blant 

de mest betydelige i Norge. 

Visste du at...?

• Jordbruk og næringsmiddelindustri 

genererer 7500 arbeidsplasser i Østfold?

• Hele Norges Idun produserer sin 

sennep og ketsjup på Rygge?

• Dyre Gård i Moss har 35 000 økologiske 

epletrær og er Norges største eplehage?

• Guldkollas Østlandsk Rødkolle kan 

spores tilbake til 1700-tallet?

Hva gjør Guldkorn?

Vi bevisstgjør medlemmene i den hensikt 

å skape begeistring og mobilisering 

for videreutvikling av produkter og 

bedrifter. Vi bygger aktuelle nettverk 

og møtearenaer. Vi innehar og tilbyr 

aktuell kompetanse for medlemmene.

Vi synligjør og bygger omdømme som 

Norges sterkeste region på mat og 

drikke.

Hvorfor er det viktig med nettverk 

for lokalprodusert mat og drikke?

Det er viktig for å opprettholde 

landbruket, matproduksjon, nærings- 

middelindustri og alle arbeidsplass-

ene i fylket som er avhengig av mat 

i sitt virke. Som medlem får du blant 

annet felles markesdsføring på våre 

hjemmesider og sosiale medier. Ditt 

produkt eller tjeneste blir en naturlig 

og viktig del av Matfylket Østfold.

SAMMEN GJØR VI ØSTFOLD TIL 

NORGES STERKESTE REGION PÅ

MAT OG DRIKKE!

Følg oss på www.guldkorn.no,  

Facebook, Instagram og Twitter.
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ANLEGGSRØRLEGGER

Sanering 
av vann og 
avløp for 

entreprenører

Vann og 
avløps-

arbeide til 
hus og hytter

Rensean-
legg tilpasset 
bedrifter og 

private

Ta kontakt for en uforplikende prat på tlf: 470 83 867 eller  
mail: ysterudanlegg@gmail.com
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Kulturminnestien fra Meieribyen 

(totalt 17 kilometer)

Stiens startpunkt er ved Idrettshallen, 

alternative startpunkt er de to stedene 

stien krysser Dyrbekkveien.  

Du kan også gå stien etappevis slik  

at søndagsturen ikke blir så lang. 

Fra Idrettshallen går du via Torget, 

Koffeldveien og til Brekkelia. Herfra 

ned til Finndalen. Her kan du velge 

om du vil gå medsols eller motsols, 

Beskrivelsen her blir med sola. 

Første rast må tas ved den gamle 

husmannsplassen Steinhytta. Her er 

Roy Sletner i gang med å bygge opp 

igjen huset av stein. Møter du på Roy 

forteller han gjerne om stedets historie. 

Videre passerer du Sølskauten, en plass 

historielaget har restaurert. Obligatorisk 

stopp blir gjerne på Furukollen turhytte, 

Den eies av Lions Club og har åpent 

på søndager i vinterhalvåret.  

Her er det også et flott utsiktstårn. 

Turen tilbake til Meieribyen tar deg 

bl.a. innom en gammel gravrøys på 

Bogsåsen. 

Ildsjelen Roy Sletner har  
i årevis merka og rydda stier 
rundt om i bygda. Her er fire 
turforslag langs blåmerka stier  
i Skiptvet. De tre siste stiene i 
Vidnes henger sammen, så det 
er fullt mulig å sjonglere mellom 
disse turforslagene. 

Skåresota og Sotåsen til lavvoen.  

(Ca. 5 kilometer)

Kjør gjennom bommen i Skårveien  

og parker i Moen hyttefelt. Det er 

skilta til bronsealderrøyser i Skårveien. 

Herfra følger du grusveien til Åleskjær 

i ca. 300 meter før du tar av stien 

opp til høyre. På det første platået du 

kommer til går du ca. 100 meter ut  

til utsiktspunktet. Her er det to bronse- 

alderrøyser. Gå så tilbake til stien 

du kom opp på, og gå opp på det 

høyeste punktet på Skåresota. Her er 

det også ei gammel røys, men først 

og fremst en fantastisk utsikt. 

Turen går videre i vakkert landskap  

innover Sotåsen, etter en snau 

kilometer tar du til venstre i stikryss 

ved ei myr. Du kommer etter hvert 

ned til Bergjatjern før du må gå bratt 

opp til lavvoen. Fra lavvoen følger du 

blåmerka sti til tårnet på Bergedals- 

åsen, rett før tårnet tar du til høyre  

i retning Bratthenget. Følg blåmerkinga 

til grusvei i Bratthenget hyttefelt og 

derfra en liten kilometer fram til bilen.

Kort tur om Skåresota  

(ca. 2 kilometer).

Følg samme rute som foregående tur 

fram til  myra, ca. en kilometer etter 

Skåresota. Ved myra tar du til høyre  

i retning Bratthenget. Du får med deg 

bronsealderrøysene og bygdas beste 

utsikt. Dette er en fin liten kveldstur eller 

søndagstur for familier med små barn.

Tur fra Bjørkebru til lavvoen  

(ca. 3 kilometer).

Ved Bjørkebru, 2,5 kilometer inn i 

Glenneveien er det anlagt en større 

parkeringsplass på høyre side av veien. 

Herfra går ei blåmerka rundløype om 

tårnet på Bergedalsåsen til lavvoen 

i Vidnes. Fra lavvoen fortsetter du 

videre i retning Bråten, men etter ca. 

en kilometer tar du til høyre i retning 

Bjørkebru. Turen går i variert terreng, og 

er en fin søndagstur for barnefamilier. 

Lavvoen er et ypperlig sted for leik 

og matpakkespising, her er det til og 

med en vakker utedo for den som vil 

oppleve det.

God tur.

FIRE FINE  
TURER

Det finnes utallige stier du kan bruke i bygda vår.  
Sjekk bl.a. norgeskart.no og ut.no for å finne fine turer.

Vil du overnatte i lavvoen kan du kontakte  
Roy Sletner i Vidnes Vel. 
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Din lokale forhandler av CLAAS taktorer,  
skurtreskere og annen høsteredskap.

Forhandler av HORSCH jordbearbeidingsredskap. 
Salg og service av treskere, traktorer og annen  

landbruksrelatert redskap.

Nye og brukte deler til treskere.  
Hoggetreskere kjøpes.

Åpningstider: 
man - fre: 08.00 - 16.00
lørdag: 10.00 - 14.00

Utvidede åpningstider  
i skuronna, se våre nettsider:
www.cf.no

CF Maskin as
Marmorveien 2
tlf: 69 80 70 30    
skiptvet@cf.no

ANNO 1988
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Regionen Indre Østfold er uten tvil et 

sted for de gode opplevelsene. Både 

for deg som bor her, og for gjester fra 

fjern og nær. På våre nettsider www.

visitindre.no –vil du garantert finne 

noe som fenger deg og dine.  

Her finner du også en «Hva skjer» 

kalender med arrangementer fra 

hele regionen Indre Østfold, inkl. 

kommunene Indre Østfold, Skiptvet, 

Rakkestad, Marker og Aremark. 

Vi ønsker å markedsføre et bredt og 

best mulig tilbud til alle innbyggere 

og besøkende, samt få de som kom-

mer til å bli litt lengre. Vi er opptatt av 

at de som bor og alle besøkende skal 

trives og bruke de lokale aktørene. 

Visit Indre Østfold er åpent hele året. 

Her kan du kjøpe kart, turbøker, suve-

nirer, leie sykler mm. Om sommeren 

har vi åpen turistinformasjon ved 

slusene i Ørje. Om vinteren holder  

vi til i sentrum av Ørje.

Du trenger ikke gå og kjede deg 

i Indre Østfold. Vi har så mange flotte 

tilbud i denne regionen. Mange fine 

mennesker som står på. Vi har byene 

Mysen og Askim og vakre jordbruks-

bygder. Vi har et varierende musums- 

tilbud. Vi har nasjonal motorsport-

bane – Rudskogen. Vi har landets 

beste badeland, med nyåpnet utean-

leg - Østfoldbadet. Vi har spennende 

vassdrag som Glomma og Halden-

kanalen, med båtturer og sluser. 

Vi har fossekraften, bowling, golf, 

paintball, besøksgård, trampoline- 

park, forsvarsverk og ikke minst 

mange gode senger i ulike varianter. 

Regionen har mange muligheter for 

deg som liker naturen. Uberørt natur 

og stillhet som kan oppleves gjennom 

VISIT INDRE ØSTFOLD

å gå, sykle eller padle.  

Vi har et varierende kultur- og serverings- 

tilbud som vi håper igjen vil blomstre.  

På sidene våre kan du lese om turforslag, 

tips for vennegjengen, oppramsing av 

aktiviteter og severdigheter samt 

mange aktuelle artikler. 

Ja vi har virkelig mye å tilby. Vi ønsker 

at du ikke bare blir mett og glad etter 

å ha satt til livs din Indre Østfold opp- 

levelse, men at sansene dine fryder 

seg så mye at du får lyst på mer.  

Vi oppfordrer alle innbyggere, hytte-

folk og tilreisende om å bruke våre 

lokale reiselivsbedrifter, spesielt nå 

etter coronaviruset trenger denne 

næringen all den støtte den kan få.

Ta for deg,  
        - vi har mye å tilby!

Landlig og urbant i skjonn forening
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Tlf: 69 80 97 26 / 90 21 07 80
Storveien 43, 1816 Skiptvet

Karlsrud betongpumping har spesialisert 
seg på transport og pumping av  

ferdigbetong. Våre oppdrag er alt fra små 
baderomsgulv for private til store tunge 

konstruksjoner for entrepenører.
 

Thonsveien 68, 1816 Skiptvet 
69 80 91 30
firmapost@karlsrud.as

Åpningstider: 

Mandag - Fredag: 07:00 - 16:00
Lørdag - Søndag: Stengt

      karlsrudbetongpumpingas

www.karlsrud.as

Gjør støpearbeidet enkelt!

Erfaring og kompetanse  
til veiene!

Vi har spesialisert oss på feiing og renhold av veier, 
p-plasser, skoler og boligbyggelag. mm

Snørydding og strøing • Tømming • Veivedlikehold 
Veimerking • Feiing og spyling

KONTAKT
post@feiing.com  
Vidnesveien 131,1816 Skiptvet

Vakttelefon: 
 +47 969 00 860  
(Tar ikke i mot SMS)

Bærum
Vedlikeholdsmaskiner AS

BÆRUM VEIVEDLIKEHOLDSMASKINER AS MURERMESTER  

SIGBJORN SMERTHU AS

MUR OG BETONGARBEID

+ 47 970 07 546

sigbjørn.murer@outlook.com
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 Skaarveien 100 1816 Skiptvet - Mob: 40 00 40 11 - epost: morten@kjernsbekk.no

www.kjernsbekk.no

SveiSemembran | bad | TerraSSer | Tak

 Skaarveien 100 1816 Skiptvet - Mob: 40 00 40 11 - epost: morten@kjernsbekk.no

www.kjernsbekk.no

SveiSemembran | bad | TerraSSer | Tak

 Skaarveien 100 1816 Skiptvet - Mob: 40 00 40 11 - epost: morten@kjernsbekk.no

www.kjernsbekk.no

SveiSemembran | bad | TerraSSer | Tak

tlf: 40 00 82 59 / post@ss-fuging.no
www.ss-fuging.no

S&S FUGING AS er et landsdekkende firma  
med over 40 års erfaring i fugebransjen.  

Våre tjenester omfatter alt innenfor profesjonell 
mykfuging. Det være seg boligprosjekter,  

vei og anlegg eller offentlige bygg. 
 

Er du opptatt av profesjonalitet, håndtverker- 
kvalitet, kunnskap og erfaring, ta kontakt.
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GODSTRANSPORT 

ØIVIND ENGEBRETSEN TRANSPORT DA 

svein.engebretsen@dillerudanlegg.no 

GRAFISK OG VISUELL KOMMUNIKASJONSDESIGN

PEPPER AS leif@inkognito.no 

UTGIVELSE AV BLADER OG TIDSSKRIFTER

MEMBER MEDIA AS harald@membermedia.no 

VAKTMESTERTJENESTER 

MEMBRAN, BLIKK & VAKTMESTERTJENESTER AS 

per.wold@aw.no 

BLIKKENSLAGERARBEID 

WOLD BLIKK & VENTILASJON AS   ronny-wo@online.no 

JOHANSEN PROSJEKTMONTASJE AS mort-jo4@online.no

REGNSKAPSTJENESTER

LUND REGNSKAP AS kningelu@online.no 

DIRECTA SKIPTVET AS lars.erik.jahle@directa.no

GS ØKONOMI gsrevisjon@gmail.com

KOMBINERTE KONTORTJENESTER

STØTENGRUPPEN AS   larspetter@stoeten.no 

ELEKTRISK INSTALLASJONSARBEID

STØTEN ELEKTRO AS    tes@stoten-elektro.no 

SKIPTVET ELEKTRO AS  tommy@skiptvetelektro.no

ANNEN SPESIALISERT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 

LAURITZEN HÅNDTVERKERTJENESTER AS  

lauritzenht@gmail.com

S & S FUGING AS post@ss-fuging.no 

LANDSKAPSENTREPRENØR L.P GRØSTAD AS 

lp.groestad@hotmail.com 

MURMESTER SIGBJØRN SMERTHU AS   smert@online.no

BORGENBYGG AS   post@borgenbygg.no

UNNESTAD FLIS OG GULVSTØP  ulf-unn@online.no

SKIPTVET BYGG OG ANLEGG   anlegg.hagen@gmail.com

BYGGENTREPRENØR 1 AS jtaamodt@gmail.com

KARLSRUD BETONGPUMPING AS firmapost@karlsrud.as

KJERNSBEKK AS morten@kjernsbekk.no

GRUNNARBEID 

SKIPTVET FJELLSPRENGNING AS    smerthu@hotmail.com 

GF-ANLEGG GJERMUND FRORUD AS   gjermund@gf-anlegg.no 

ØSTLANDSKE ENTREPRENØR SERVICE AS 

acbtran@hotmail.com

SPRENGNINGSARBEIDE

SPRENGESERVICE  post@sprengeservice.no

VERKSTED 

SVEENS BILVERKSTED AS   sveensbil@hotmail.com 

RØRLEGGERARBEID

AQUA FONTENER AS     susan.bos@outlook.com 

VANN&VARME TEC AS ronny@vannogvarmetec.no

BEDRIFTER DU FINNER I
Skiptvet kommune
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FRØLAND VVS AS   post@frolandvvs.no

SKIPTVET RØRSERVICE MORTEN KVISLER 

skiptvetrorservice.kvisler@tele2.no

YSTERUD ANNLEGG AS   ysterudanlegg@gmail.com

MALERARBEID 

T.A SCHIE MALERSERVICE AS  ta.schie@online.no 

ANDREAS STRAND MALER OG BYGGTAPETSERER AS 

strrand@hotmail.com 

KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM 

LEVEL BYGG OG EIENDOM AS hansolavkile@hotmail.no 

GLIMMERVEIEN EIENDOM AS  svenn@vreten.no

SØRLIE EIENDOM 1 AS so-an@online.no

ENERSEN EIENDOM AS pemontasje@outlook.com 

ENGROSHANDEL MED BYGGEVARER  

BETONGINFRA AS  so-an@online.no  

ENGROSHANDEL MED MASKINER 

CF MASKIN AS   skiptvet@cf.no  

KSR MASKIN AS  post@ksr-maskin.no 

ANLEGGSGARTNERTJENESTER

ANLEGGSGARTNER MORTEN BORGER AS 

post@mortenborger.no 

TORE RAFOSS AS  tore@trafoss.no

SVINEHOLD

HAMPSHIRE AS  henrik@mei.no   

VENTILASJONSARBEID

ESPELID VENTILASJON SERVICE AS 

espelidventilasjon@gmail.com 

BUTIKKHANDEL 

TRIPPESTAD DAGLIGVARE AS skiptvet@rema.no 

SKIPTVET APOTEK AS   skiptvet@dittapotek.no

TRIPPESTAD DAGLIGVARE AS skiptvet@rema.no 

YX SKIPTVET skiptvet@st.yx.no 

EUROPRIS SKIPTVET ep403@europris.no 

SKIPTVET MØLLE     post@skiptvetmolle.no 

PP NORGE AS  post@ppnorge.no 

TRENINGSSENTER

SKIPTVET TRENINGSSENTER AS  olaveu@hotmail.com 

ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON 

NORSK DEKOR AS   post@norskdekor.no   

TAKSERINGSVIRKSOMHET

FRODE STENSBY BILTAKSERING AS biltakst@online.no  

CENTER TAKST & PROSJEKT AS post@ctp.as

UTLEIE OG LEASING AV BYGGE- OG ANLEGGSMASKINER OG 

-UTSTYR

SØRLIE ANLEGGSSERVICE AS so-an@online.no 

ENGROSHANDEL MED BYGGEVARER

FRØLAND AS post@spaogvvs.no   

NIM STÅLBYGG AS nim@nim.no

PRODUKSJON AV FORVARER TIL HUSDYRHOLD

INTERNATIONAL PORK INVESTMENT AS    henrik@mei.no 

INSTALLASJON AV INDUSTRIMASKINER OG -UTSTYR

SKIPTVET BLIKK AS  firmapost@skiptvet-blikk.no 

BAKERI

INDRE ØSTFOLD BAKERI AS post@indreostfoldbakeri.no 

FRISØR

BEAUTY SALONGEN   tbrennh@online.no  

BARNEHAGE

HESTEHOVEN GÅRDSBARNEHAGE AS 

villmarkstur@gmail.com 

VEIVEDLIKEHOLD

BÆRUM VEIVEDLIKEHOLDS MASKINER AS 

post@feiing.com 



Din rørlegger siden 2004  
Telefon 40 00 43 30

www.frolandvvs.no


