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Alt forårsarbejde
udføres
• Udkørsel af gylle m. 25 m3 gyllevogn med 
 superspredning/ 12-16 m. slæbeslanger.

• Omrøring af gylle.

• Spredning af kunstgødning
• Levering og spredning af kalk
• Spredning af staldgødning - bredspredning

• Såning af korn, raps og frø m/Agrodan Combi-flex

• Majssåning og roesåning
• Stenstrenglægning
• Pløjning-harvning-fræsning-grubning
• Jordarbejde m. rendegraver og gummiged.

• Samt alt andet maskinstationsarbejde udføres.

MØNSTED MASKINSTATION A/S
Kalkværksvej 2 ● Mønsted . 8800 Viborg
Tlf. 86 64 60 74 ● Biltlf. 30 86 94 41
Telefax 86 64 64 00

LANDSFORENINGEN
DANSKE

MASKINSTATIONER

AMMEKØER
med og uden kalv + kødkvægs-

kvier og tyrekalve købes.

86 64 41 32 - 20 70 95 30

Alle slags heste
og kreaturer købes

Per Thybo, Viborg
86 60 10 26   Bil 20 23 10 26

FORÅRSARBEJDE
Udkørsel af gylle med 2 stk. nye PG25 og 1 stk. PG18

gyllevogn fra 12 - 30 mtr. - Formidling af gylle
7,5 mtr. sortjordsnedfælder - 8 mtr. græsnedfælder

Slamsugning og gyllerør - Spredning af staldgødning og kalk. 
- Nedfældning af ammoniak - Tømning af septikktanke
- Såning af majs med skiveskær - Såning af korn og frø 

- Jordarbejde med rendegraver, gummiged
og minigraver udføres.

Prima byghalm og wrapballer sælges

Uffe Hvid Olesen, Sjørup
97 54 80 16 - 20 43 57 16 - 30 98 65 16
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Rosgaard A/S - Holstebrovej 121 - Ravnstrup - 8800 Viborg
Tel.: +45 87 25 10 70 - Fax: +45 87 25 10 79

· Råvarer
· Udsæd
· Gødning
· Mineraler

· Træpiller
· Olie
· Foder
· Planteværn

 GOD SERVICE 
SIKKER LEVERING

FAIR PRIS
M. P. Stisensvej . Breum

7870 Roslev . 97 57 60 88

DIN LEVERANDØR AF LANDBRUGSVARER

Ring for et godt tilbud - og du får:

HØ OG HALM
i rundballer og

små baller sælges.
Tlf. 97 53 70 13.

Slagtning
af okse og svin
Nødslagtninger

Sevel Slagteri A/S
97 44 83 08

Nedfældning af gylle med
25 m3 selvkørende Vredo.

Stor kapacitet, lavt marktryk

Hyldahl’s Maskinstation

Kvalitetsarbejde til tiden - Ring til Frank på 23 28 88 40

SALG: HALMSALG, MAJSFRØ
OG STARTGØDNING

Alt landbrugsarbejde udføres i høj kvalitet !

Nedfældning eller slangeudlægning af 
gylle op til 30 mtr. m/Samson PG 25 vogne.

Møgspredning, dybstrøelse af hønsemøg, 
slam og kalk med 2 stk. 32 m3 spredere. 
Bredspredning op til 24 meter.

Græsmarkstromle m/strigle og frøudstyr

Flytning og formidling af gylle med tandem-
trækker og 34 m3 VM Tarm

Majssåning med ny 12 rækket Gaspardo 
Mtr med rækkeafblænding.
Evt. med frø og startgødning

AKTUELT

ALT I SKROT - STORT OG SMÅT
v/Bruno Kristensen - Tlf. 97 54 12 36

BRUNO´s PRODUKT
Rørgårdsvej 23, Stoholm

Jern- og metalskrot købes/afh.

Miljøgodkendt til skrotbiler

Telefonen svarer også
om aftenen og i week-enden

Reg. ISO 14001
Miljøcertificeret

NU ER VI KLAR IGEN

v/Claus Melhedegaard
og Martin Jørgensen

Nyrupvej 2A, Frederiks

86 66 20 02
Åbningstider:

man.-tors. 8-16.30
fre. 8.00-16.00 - lørdag 9-12

Salg/værksted
Martin Jørgensen

21 70 04 91

Butik/Reservedele
Claus Melhedegaard

26 39 75 02

Vi har forhandling af
Fendt - Zetor - Delaval

Husqvarna og 
mange flere...

Vi servicerer stadigvæk 
Renault/Claas traktor.

Spuling af dræn og kloak
Tømning af septik- og trixtanke med combispuler.

Oprensning af
grøfter, etablering
af dræn med mere
samt al øvrigt
gravearbejde.

TV-inspektion
med kloak-kamera.

Tage Pinnerup, Gammelstrup
Tlf. 6175 9632, 9754 2148

Hegnsklipning

SÆSON 2011

Mønsted Skovvej 21B, Mønsted, Tlf. 86 64 61 11 / 40 42 25 51

• Gyllekørsel med Vredo med
 sort/græsmarks nedf.  
• Gylleomrøring
• Spredning af staldgødning 
• Spedning af kalk / kunst-
 gødning
• Såning m/Kyndestoft combisæt
• Nedfældning af ammoniak
• Pløjning med og uden pakker
• Såning af majs med 2 stk 8 rk. 
 såmaskiner med fl. gødning
• Roesåning. 15 rk.
• Samt alt andet maskin-
 stationsarbejde udføres.

• Gyllekørsel med 370 hk traktor med Samson pg 25 vogn. 12-24
 mtr. slangebom, sortjordsnedfælder.

Aktuelt lAndbrug

Formanden for socialudvalget 
opfordrer i et læserbrev til en 
værdidebat i Viborg Byråd. 
Ved revidering af kvalitetsstan-
darderne på det sociale om-
råde, som fortæller borgerne 
om, hvilke forventninger de 
kan have til Viborg Kommunes 
serviceniveau, ville det være 
oplagt at starte værdidebatten 
i byrådet. Jeg syntes rigtig godt 
om vendingen i læserbrevet 
"fra bruger til medborger"

Når demokratiudvalget om 
nogle måneder afslutter ar-
bejdet med at revidere bor-
gerinddragelsespolitikken og 
sender forslaget i byrådet, hå-
ber jeg også, at vi kan få en 
god og fordomsfri debat. Jeg 
kan minde om at ved udform-
ningen af den første udgave af 
borgerinddragelsespolitikken, 
fik borgerne det første ord. 
Der blev afholdt borgermøder 
rundt omkring i kommunen, 
og de input der kom fra bor-
gerne blev en del af den første 
borgerinddragelsespolitik.

Måske kunne det være en 
værdi for byrådet generelt at 
inddrage borgerne tidligere 
end tilfældet er i dag, således 
at borgerne får mulighed for 
indflydelse, før beslutninger-
ne bliver taget, og ikke som 
nu i høringssvar efter beslut-
ningerne er taget. Det kunne 
medvirke til at kvalificere be-
slutningerne. Borgerpaneler, 
blogs og anden brug af de so-
ciale medier kunne anvendes.  

For politikerne er kunsten 
at fange den gode tone, ikke 
være imod blot for at være 
det, men fordomsfrit og med 
fornuften i behold at tale sam-
men og finde de bedste løs-
ninger. Sådan en slags kritiske 
optimister, hvilket kan supple-
res med indholdet i følgende 
citat af Hal Koch: "

"Demokrati er ikke blot en 
styreform. Demokrati er en 
samtale. Det er en måde at 
handle på. En måde at om-
gås andre mennesker på, hvor 
respekten for individet, fæl-
lesskabet, omgivelserne og 
samfundet er helt centralt. Og 
hvor fordommene lader sig 
udfordre, og argumenterne 
flytter holdninger".

Venlig hilsen
Lea Flarup, medlem af Vi-

borg Byråd (V)
7850 Stoholm

Fra bruger til medborger

Giv os et tip på 
tlf. 97 54 10 02
info@fjendsavis.dk

- ugeavisen - med focus på det lokale


