For kreftpasienter og deres nærmeste

Kunnskapsformidling - refleksjon - erfaringsutveksling
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Fra U-Go! Idrettsuka 2010 i samarbeid med Ungdomsgruppa i Kreftforeningen

Innledning
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Montebello-Senteret har vært i drift siden 1990. Det var senterets
direktør siden starten, Jan Vincents Johannessen, som klekket ut
planen for et rehabiliteringssenter for kreftpasienter, og som til
slutt fikk departementets tillatelse til å starte opp. Senteret feirer
i år sitt 20-årsjubileum. I disse 20 årene har Montebello-Senteret
vært landets eneste skreddersydde kurs- og rehabiliteringssenter
for kreftpasienter og deres pårørende. Det er en pionerinstitusjon,
også i internasjonal målestokk.
Senteret skal videreutvikles slik at det bevarer sin plass som landets
ledende innenfor sitt fagfelt, og blir en institusjon i fremste rekke
internasjonalt.
Senteret har nylig gjennomført sitt største byggeprosjekt hittil.
I september 2009 avsluttet senteret en utbygging til nær
70 millioner kroner. Lions Norge var sammen med Kreftforeningen
primus motor for å skaffe penger med Lions Røde Fjær-aksjon
i 2004.

Med unntak av Statens tilskudd på 2 MNOK til TV2-aksjonen, så har
hele utbyggingen vært finansiert av innsamlede midler og gaver.
Utbyggingen omfattet ny gjestefløy, ny aktivitetssal, nytt treningskjøkken samt en total renovering av det gamle hovedhuset.
Ytterligere gavemidler er brukt til utsmykning i nyfløya, interiørløsninger i hovedhuset og istandsetting av utearealer.
Utbyggingen gjør at pasientene nå nyter godt av flotte arealer
og flere tilbud, de ansatte får bedre arbeidsforhold og driften av
senteret er mer rasjonell.
Utbyggingen gir oss også muligheter til, sammen med
Radiumhospitalet, å bli et sterkt kompetansesenter for forskning
omkring langtidsfølger ved kreft og kreftbehandling.
Dette lille heftet er laget som en markering både av avsluttet
byggeprosjekt og det kommende 20 års jubileet. Vi håper og tror at
Montebello-Senteret vil ha en like sterk stilling blant kreftpasienter
og fagfolk også de neste 20 årene.
Mesnali, august 2010
Torill Ensby, senterleder				
Gunnar Tanum, medisinsk ansvarlig
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Historien
» Fra kursted for lungepasienter til kurs- og rehabiliteringssenter
for kreftpasienter og deres pårørende

Stabilt innlandsklima, naturskjønne omgivelser og greie
adkomstmuligheter var avgjørende for plasseringen fra starten
for over 100 år siden. Bygda Mesnali har lange tradisjoner som
«kvilestelle». Fjellfarende og andre har samlet krefter for å kunne
fortsette videre. De siste 50 årene har flere institusjoner etablert
seg i bygda. Mange har hatt glede av naturen og mulighetene
for friluftsliv.
15. november 1900 ble Mesnali kursted åpnet. Norges første
private tuberkulosesanatorium. Tuberkulosen var en utbredt og
fryktet sykdom som smittet i alle samfunnslag. Grunntanken bak
behandling ved et sanatorium, var at kroppen skulle få mulighet til
å helbrede seg selv. Fordi tuberkulosen virket så nedbrytende på
hele organismen, var det om å gjøre å snu denne utviklingen som
førte med seg stadig utmagring og stadig mindre motstandskraft.
På Mesnali kursted, som på alle sanatorier, var dagen strengt
inndelt i gode, nærende måltider, tider for rolige spaserturer
og tider for kuring.
Litt etter litt gikk kurstedet over til å bli et allsidig utstyrt
mindre sykehus for undersøkelse og behandling av alle typer

lungesykdommer. Foruten å behandle pasientene rent medisinsk,
så de ansatte det som sin oppgave å aktivisere og rehabilitere
pasientene så godt de kunne. Da den nye sykehusloven kom i 1970
med et fylkeskommunalt ansvar for sykehusene fikk Mesnali kursted
større og større problemer med økonomi og drift.
Fra 1970 ble det vanskelig å få tak i personale, og med innføring
av rammefinansiering i 1980 ble det også vanskelig å få pasienter.
Ved påsketider i 1983 stod den ærverdige bygningen fra slutten
av forrige århundre folketom og kald.
Eiendommen ble kjøpt av en gruppe, Privat Hospital, som ville
bygge privat sykehus. Det var liten politisk vilje til dette
og i 1986 ble det satt sluttstrek for dette prosjektet. Eiendommen
ble overtatt av Staten, som etter idè og initiativ fra Jan Vincents
Johannessen, direktør ved Radiumhospitalet, vedtok at den skulle
bygges om til et rehabiliteringssenter for kreftrammede.
Den offisielle åpningen av Montebello-Senteret fant sted
i desember 1990. Det startet med et kurs for brystkreftopererte.
Siden den gang er senteret stadig forbedret og utvidet takket være
gavemidler og bidrag fra enkeltmennesker og organisasjoner.
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» Livet i sin alminnelighet

Foto: Knut Bry

6

Bakgrunn
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Kreft er en alvorlig sykdom som rammer mange mennesker
og i alle aldre. Årlig rammes 30.000 mennesker av kreft i Norge
og 200.000 mennesker lever med sykdommen. Kreftforekomsten
i befolkningen øker med 2-3 % i året. Å få kreft er et sjokk for de
fleste og hele familien rammes. Montebello-Senteret er et tilbud
både til dem som har kreft, som tidligere har hatt kreft og til deres
pårørende. Sosialt nettverk er viktig, og gir nødvendig støtte i en
vanskelig livssituasjon. Kreftsykdom innebærer store utfordringer
både for den som rammes, pårørende og helsevesenet. Rehabilitering er en viktig del av dette og handler om hvordan pasient
og pårørende kan mestre tilpasningen til ny tilværelse
og komme tilbake til livet.
Den bærende idè for Montebello-Senteret er at kreftsykdom
handler om mer enn fysisk sykdom. Det omfatter livet i sin alminnelighet og om eksistensielle, psykiske, fysiske og sosiale behov.
Kunnskapsformidling er i fokus. Dette inkluderer diagnose,
behandling, psykiske reaksjoner, mestring, ernæring, fysisk aktivitet,
sosiale støtteordninger og mye mer. Fellesskapet er verdifullt og gir
rom for erfaringsutveksling og refleksjon. Personens medvirkning
er viktig for at resultatet skal bli vellykket.
Når kreftpasientene er ferdig behandlet fra sykehuset, skrives de
gjerne ut til hjemmet og med avtale om poliklinisk kontroll.
Mange savner kunnskap om betydningen av egen livsstil, og viktige
spørsmål forblir ofte ubesvart: Er det noe jeg kan gjøre selv for
å unngå tilbakefall eller kroniske plager etter behandling?
Kan jeg gjøre noe for å overvinne slapphet og bedre min fysiske
form? Slike spørsmål gir helsevesenet ofte ikke svar på.
Situasjonen «å leve med kreft» endrer seg gjennom sykdomsforløpet: Diagnose, behandling, akutte bivirkninger av behandling,
frykt for tilbakefall og ny kreftsvulst, problemer med å takle en
totalt endret livssituasjon, langtidsbivirkninger og prosessen med
å komme tilbake til normalt liv. Problemstillingene veksler fra enkle
til svært sammensatte.
Montebello-Senteret har vært virksom siden 1990 og har betydd
mye for mange pasienter med kreft og deres pårørende.

Senteret er en nasjonal helseinstitusjon etter lov om spesialisthelsetjeneste § 3-8 p. 4. I målsettingen for Senteret heter det at
«kursdeltagerne gis anledning til å vurdere og revurdere hverdagslivets muligheter og begrensninger, under og etter kreftbehandling.
Det handler om kontroll over eget liv. Metodene er forelesninger,
gruppesamtaler, fysisk, sosialt og kulturell aktivitet». Hovedaktiviteten er intensive kurs der pasienter og pårørende i rolige
omgivelser får tilført kunnskap og lært mestringsstrategier.
Mange av kursdeltagerne vil ha avsluttet den medisinske kreftbehandlingen og skal igjen fungere i dagliglivet. I møtet med
hverdagen blir mange pasienter usikre på eget levesett i forhold til
sin kreftdiagnose, den gjennomførte behandlingen eller eventuelle
kroniske bivirkninger Noen kreftpasienter får svært langvarig
behandling (måneder-år) med cellegift og/eller hormoner for
å hindre tilbakefall. Slik behandling kan gi betydelige plager og det
er viktig å ha et levesett som reduserer plager og bedrer livsutfoldelsen i den lange behandlingstiden.
Det handler om psykisk og fysisk livskvalitet enten livet blir langt
eller kort. Livskvalitet er subjektivt og individuelt, men senteret
prøver å legge til rette for at alle får bedre livskvalitet resten av
deres liv. Kreft berører ikke bare pasienten selv men hele det sosiale
nettverket med slekt og venner. Bedre livskvalitet for kreftpasienter
involverer mange mennesker og gir store gevinster både personlig
og samfunnsøkonomisk.
Det er etablert forskningsaktivitet på Montebello-Senteret.
Forskningen konsentrerer seg om å systematisere tiltak, innhente
kunnskap om målgruppenes behov og registrere resultatene på en
vitenskapelig måte. Derved kan erfaringer og kunnskap publiseres
og generaliseres slik at det får nytteverdi for fagfolk også utenfor
senteret. Kurs for helsepersonell er også en naturlig del av driften.
Popularisert kunnskap gjøres alment tilgjengelig i trykt form og på
internett.
Oppholdene for pasienter og pårørende finansieres ved refusjon fra
Helsetjenesteforvaltningen (HELFO). Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer antall pasientdøgn som årlig refunderes.

» Rom for refleksjon og ettertanke
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En av kjellerstuene

Hvorfor utbygging?
Bygningsmessige forhold har lagt en del begrensninger på
senterets tilbud. Senteret ønsket å legge mer vekt på forholdet
mellom livsstil og kreft, ikke bare teoretisk men også praktisk.
Dessuten ønsker man å stimulere til økt forskning på spesifikke
fagområder:
- Hvordan kan endring av levesett med ernæring og fysisk
aktivitet i praksis gi et bedre liv for pasienter som nylig
er behandlet for kreft?
- Hva slags kroniske bivirkninger ser vi 10-15 år etter
kreftbehandling?
- Kan endret livsstil bedre livskvaliteten for pasienter med
kroniske bivirkninger?
- Kan livskvaliteten bedres for mennesker med alvorlig
kreftsykdom og begrenset levetid?
- Psykososial mestring av alvorlig kreftdiagnose både
for pasienten selv og for pårørende.
Hensikten med utbyggingen var således noe mer enn en utvidelse
av eksisterende senter. Man skulle styrke profilen med livsstil,
ernæring og livskvalitet, og det utvidede senteret ville dekke flere
pasientbehov. Pasienter og pårørende skulle både få økt kunnskap
og lære å omsette denne kunnskapen i praksis.
Montebello-Senteret tar mål av seg til å bli et nasjonalt kunnskapssenter innenfor dette fagområdet. Det utvidede MontebelloSenteret skal både gi et bredt tilbud til kreftpasienter og deres
pårørende, samt utvikle ny kunnskap.
Etter utvidelsen kan senteret huse nærmere 100 gjester som kan
bespises samtidig. Utvidelsen gjør at senteret gir et bedre tilbud til
flere mennesker. Det forventes at departementet etter utbyggingen vil øke rammen vesentlig for antall kurdøgn i forhold til
dagens ramme. Driften ved senteret er hjemlet i stortingsvedtak.
Montebello-Senteret i nært samarbeid med Radiumhospitalet
og andre kreftavdelinger, har etter utbyggingen potensiale til å bli
unikt, ikke bare i norsk sammenheng, men også internasjonalt.
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» Ny horisont

10

Fra den nye gjestefløyen

Byggeprosessen
Det hele startet med at Lions Norge valgte å bruke MontebelloSenteret som mål for sin Lions Røde Fjær-aksjon i 2004. Aksjonen
ga 45 millioner kroner, som har finansiert mye av utbyggingen og
gjort prosjektet mulig. Det har også kommet til andre givere som
Kreftforeningen, Canica, anonym med flere, som fullfinansierte
prosjektet opp til 70 millioner kroner. Utover dette er det brukt
ytterligere gavemidler til utsmykking i nyfløya og interiørløsninger
i hovedbygget og istandsetting av utearealer.
Prosjektorganisasjon med styre, prosjektleder, byggeleder,
brukerkoordinator, arkitekt og representanter for de ansatte ble
etablert høsten 2005. Skisseprosjektet ble avsluttet i august 2006,
forprosjektet ble ferdig i desember 2006, anbudsinnbydelsen til
entreprenører ble annonsert januar 2007 og totalentreprenør ble
engasjert våren 2007.
Byggestart var august 2007 og byggeprosjektet var ferdig
september 2009. Byggeprosjektet hadde 4 hovedelementer;
ny gjestefløy, ny aktivitetssal, opprusting av eksisterende
bebyggelse og opprusting av utearealene. Eksisterende auditorium
og basseng ble ikke berørt. Prosjektet var organisert som en totalentreprise med arkitekt engasjert av byggherren.

Prinsipper
- Samle funksjoner geografisk, slik at identiske funksjoner
ble samlokalisert.
- Det gamle hovedbygget opprustes generelt.
- Resepsjonsområdet ombygges og utvides.
- Spisesalen utvides og opprustes.
- Hovedkjøkkenet fornyes helt.
- Utearealene opprustes.
- Lokaler avsettes for forskning.
- Ny aktivitetssal etableres ved bassenget.
- Nytt treningskjøkken for gjestene etableres ved
hovedkjøkkenet.
- Økt energibehov dekkes av fornybar energi
(varmepumpe).
- Nytt gjestebygg etableres.
- God synergi mellom nybygg og opprustet eksisterende bygg.
- Arealene skal ha fleksibel bruk.
- Tilrettelagt for kurs både for pasienter, pårørende, barn
og helsepersonell.
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Det nye aktivitetsbygget

Arkitektur
Den eksisterende hovedbygningen er utformet som en stor
herregård, og er en av landets store trebygninger. Tidligere
utbygginger, som auditoriet og bassenget, har sluttet seg til
det opprinnelige formspråket. Den siste utbyggingen med
gjesteromsfløy og aktivitetsbygg, har som mål å underordne
seg den opprinnelige hovedbygningen og samtidig tilpasse seg
terrenget. Derfor er gjesteromsfløyen lagt i bue som følger
terrenget og delvis gravd inn i en kolle. Aktivitetsbygget er delvis
gravd ned i plenområdet slik at bare øvre del kan ses. Begge
bygg er gitt en moderne form og etterligner således ikke det
gamle hovedbygget. Likevel framstår det komplette anlegget
som en helhet i dag og fortsatt er den gamle hovedbygningen
dominerende.

Ny gjestefløy
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» Nærhet til naturen

Foto: Knut Bry
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Interiør
Interiørarkitektens grep er å føre den gamle bygningsmassen litt
tilbake til perioden Historismen fra år 1900 da bygget ble satt opp.
Vi har gjenninnført tapeter, lysekroner og klassisk stoppede møbler.
Kunstverk fra denne perioden er hentet fram fra magasinene. I den
gamle bygningen ligger mye av fellesarealene hvor vi har valgt
glade aktive farger for å stimulere de besøkende. Den nye fløyen
er en moderne kontrast både eksteriør- og interiørmessig. Dette
huset hører skogen til. Materialer og fargevalg har lagt seg rolig inn
i naturen. Store glassflater gir opplevelser av landskap, årstider og
solas gang. Rommene skal oppleves som et rolig sted man trekker
seg tilbake.

Utsmykking
Dette har vært et samarbeid mellom fotokunstner Knut Bry og
Foto Phono. Mange muligheter vedrørende bildeuttrykk og kvalitet
ble diskutert. Avgjørelsen falt på et miljøvennlig alternativ som kler
både bildene og Montebello-Senteret. UV-trykk på børstet
aluminiumsplater med plastkjerne som er resirkulerbart. Børstet
aluminium ble valgt også fordi det reflekterer lyset på en spesiell
måte og gir et mer 3-dimensjonalt utrykk på motivet. Folietrykket
på dørene er produsert med markedets eneste «svanegodkjente»
printer som trykker de mest miljøvennlige trykk i dag. Begge
teknikker har en så og si uendelig holdbarhet pga pigmentene i
fargene som tåler mye lys over lang tid. Motivvalg og plassering er
nøye tenkt igjennom. Bildene skal skape god stemning og samtidig
gi noen utfordringer. Gjerne med humor som bakteppe.
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Innsamling Lions «Røde fjær-aksjonen»* 2004, inkl. renter

45,2

Anonym giver

15,0

Canica as

3,5

Kreftforeningen

5,0

Bergesen fondene

0,1

Ringsaker kommune

0,3

Totalt budsjett
* I samarbeid med Kreftforeningen

69,1

Budsjett
Byggearbeidene er finansiert ved innsamlede midler.
Bortsett fra bidraget fra Ringsaker kommune og at staten ga et
beløp i innsamlingsaksjonen, er det ikke bevilget offentlige midler til
utbyggingen. Alle summer er oppgitt i millioner norske kroner.
Prosjektet er fullført innenfor avtalt tid og budsjett.

Omfang
Ny gjestefløy med 22 dobbeltrom
samt fellesrom og tekniske rom (Lions-bygget):
Bygging startet i august 2007. Betongarbeider pågikk vinteren
2007-2008 og var avsluttet mai 2008. Det var tett bygg
sommeren 2008 og bygget ble tatt i bruk januar 2009. Det er lagt
opp til miljøvennlig energibruk.
Nytt aktivitetsbygg (G-bygget)
Her er plass for mange ulike aktiviteter, både fysisk aktivitet,
kreative verksteder og sosiale tilstelninger. Byggestart var
september 2008 og bygget ble tatt i bruk september 2009. Bygget
er lokalisert i tilslutning til eksisterende basseng og er forbundet
med dette via en underjordisk kulvert.
Opprusting av eksisterende hovedbygning
Det gamle hovedbygget er gjort mer funksjonelt for gjester
og ansatte, samtidig som bygget har fått en generell
ansiktsløftning. Den gamle, staselige bygningen har fått ny
verdighet. Arbeidene omfatter utvidelse og opprusting
av spisesalen, opprusting av hovedkjøkkenet, etablering
av nytt treningskjøkken, bygging av nytt resepsjonsområde,
nye grupperom, nye fellesrom, samling av administrative
funksjoner og generell oppussing og ombygging.
Arbeidene pågikk sommeren og høsten 2008, og senteret
var stengt i perioden 7. juni - 3. oktober 2008, da arbeidene
var mest intense.
Opprusting av utomhusområdene
Dette omfatter utbedring av eksisterende parkeringsplass, etablere
grillområde og lekeområde ved den nye gjestefløyen, utbedre
parken bak hovedbygget og inngangspartiet foran hovedbygget,
utbedring av gangvei til Mesnasjøen og generelt gjøre det trivelig
i omgivelsene rundt bygningene. Noe av arbeidene er utført
men betydelige deler av dette arbeidet gjenstår pga manglende
finansiering.
Etablering av forskningsarealer
Det er frigjort arealer til faglig fordypning og forskning
i egen sidebygning.
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» Mat og helse hånd i hånd
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Ny gjestefløy

Forbindelsen mellom gammelt og nytt
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Etasje
Gjesteromsfløy:

Arealer
Gjestefløy og aktivitetsbygg er nybygg,
mens gammelt hovedbygg er totalt
rehabilitert. Totalt omfang av
prosjektet er 6.036 m2 brutto
og 4.745 m2 netto med følgende
fordeling.

Totalt bygg G:

Netto areal (m2)

0

55

38

1

692

573

2

698

525

1.431

1.136

KU

339

297

K

233

53

0

56

40

628

390

Totalt bygg L
Aktivitetsbygg:

Brutto areal (m2)
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Ny gjestefløy under utbygging
Etasje
Gammelt hovedbygg:

Totalt bygg H

Brutto areal (m2)

Netto areal (m2)

0

1078

708

1

1097

946

2

1094

918

Loft

708

646

3.977

3.219

KURS OG REKREASJON
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Organisering av byggeprosessen
Byggherre

Stiftelsen Montebello-Senteret
v/direktør Jan V. Johannessen

Prosjektleder

Gunnar Tanum

Byggeleder

Bent Edvardsen

Regnskap

Eli Edvardsen

Brukerkoordinator

Torill Ensby

Arkitekt

Atelier 4 AS, Lillehammer *

Totalentreprenør

Evensen & Evensen AS,
Lillehammer (totalentreprise) *

Underentreprenører
Gravearbeider

Kjell Arne Schørn AS, Lillehammer *

Bygg

Tonning & Lieng AS, Lillehammer

Ventilasjon

Gunnar Karlsen AS, Lillehammer

VVS

Jørstad AS, Lillehammer

Elektro

Ringsaker Elektro AS, Moelv *

Overflater

Malermestrene AS, Lillehammer *

Kjøkken

Lillehammer storkjøkken AS, Lillehammer

Interiør

Pitney Bowes AS, Gjøvik
Kammerset AS, Lillehammer *
Kiil InteriørDesign AS, Lillehammer
Interiørarkitekt Mette Svarstad, Lillehammer *

* Se egen annonse

w
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Velkommen
til oss!

Øvre Torvgate 11, 2821 Gjøvik
Tlf. 61 24 73 80 • www.kiil.no
Åpent 09-17, torsdag 09-19, lørdag 10-15

Interiørarkitekt Mette Svarstad
Wiesesgt. 3 2609 Lillehammer
Telefon 918 30303
E-post: metteark@broadpark.no

Vi takker for oppdraget som totalentreprenør
og gratulerer med nybygg og ombygging!
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EVENSEN
&EVENSEN AS

Fra ønskedrøm
drøm
- til ditt hjem
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Din komplette innredningspartner!
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Vår lekre butikk gir deg et friskt pust fra den store
verden. Med kunden i fokus ønsker vi å by på
det lille ekstra.
Vi hjelper deg med alt fra forslag til innredning
og planløsninger, til valg av farger, stoff og møbler,
fram til oppmåling, søm og montering.
Velkommen til et uforpliktende besøk i butikken!

Totalt
interiørkonsept!

Lurer du på noe, er det bare å ta kontakt.
Vi ser frem til å høre fra deg!
Kirkegt. 53 • 2609 Lillehammer • Tlf. 61 26 55 30 / 916 555 35 • E-post elena@kammerset.no • www.kammerset-interior.com

Montebello-Senteret har siden bygging av auditoriet og trivselsanlegget,
stått våre hjerter nær.
Vi er glade for å ha fått lov til å sette vårt preg også på de siste utbygginger,
av Lionsbygget, hovedbygningen og gymbygget.
Vi takker for hyggelig samarbeid, og ønsker alt godt for den videre drift
og for dere som ivaretar denne viktige og gavnlige virksomheten.
DAVID FURULI
DAG FURULI
JON OLAV SVEEN
Adresse Fåberggt. 131,
2615 Lillehammer
Telefon 61 25 47 00
Fax

61 25 47 25

E-post post@atelier4.no

Når du trenger elektriker

skal valget være enkelt!
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Vi takker med stolthet for oppdraget,
og gratulerer Montebello-Senteret med et flott bygg!

Storgt. 136, 2390 Moelv. E-post: post.re@eet.as

BRØDRENE ANDERSONS
Mod. Haga

Vi takker for oppdraget
med utførelse av
maling og gulvbelegging.

• Tepper
• Lamper
• Speil
• Salongbord
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Se vår utstilling!
SKOVBY
Kontor: Fåberggt. 140, 2601 Lillehammer
Telefon 61 25 14 10. Telefax 61 25 11 80
Butikk - Lager: Biritunet, 2836 Biri
Telefon 61 18 00 27. Telefax 61 13 28 50

www.malermestrene.no
www.hedamobler.no

Gratulerer med nybygget!
Vi takker for oppdraget. Gravearbeidene er utført av oss.
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Innredning
for syns skyld
Epres utasimaio tem ipitas prae paribus, qui blaut
aspe sit aperum quae dolupta tionsedi dessitione
aspietus, cus maximax imporer feriti volumque
rerumquodit as sam, quid molupta quatium
dolest eosae. Name voluptae eum et deriaecatur,
alibus ad moluptatquo illuptur sendae nihicta et
eaquidi recuptat.
Obis eatur? Apid ut resequam, conseque quaestrum dus sitatem nobis nullupta venimus.
It, quo quod ex eventiorerat quis audi dellab id
et aut odit exerios ea im landistis dolo debisci
volupta explita seque corrovit, est maion nullupt
aepudan ducipsum volorup tatibus corest hicius
parchiliquas solut facerum facernatis doluptaturio
bereptur, sit repudignatio con cuptatur? Vendem
laccus magniti oraturibus dicil ius, ipsae velecae
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