
Tømrermester Lars Vangs
gaard, Venø, har siden 2010 
opbygget et solidt kundeun
derlag i hele regionen. Han 
specialiserer sig i energibespa
relser samt reparationer og 
vedligeholdelse og løser ofte 
større opgaver i samarbejde 
med andre lokale håndværke
re, både som hoved og under
entreprenør

Af journalist Tommy Hansen

Lars Vangsgaard er uddannet 
tømrer og har en årelang bag-
grund i vinduesbranchen, hvor 
han har arbejdet med både mon-
tage og kvalitetskontrol. I 2010 
etablerede han sig som selvstæn-
dig tømrermester med udgangs-
punkt fra Venø, med base i et 
unikt træhus, som han selv har 
opført.

Lars Vangsgaard har siden fået 
en bred kreds af faste kunder fra 
Struer-området, og han løser i 
dag alle former for forekom-

Tømrer mester Lars 
Vangsgaard, Venø

mende tømreropgaver i hele 
Nordvestjylland for både private 
og firmaer. Aktiviteterne gør 
Lars Vangsgaard til nærmest fast 
inventar på Venø-færgen - som i 
øvrigt også bruger Lars Vangs-
gaard, når der skal repareres og 
vedligeholdes anlæg på landjor-
den.

Det store antal af sommerhuse 
i området giver et ekstra kunde-
grundlag, og Lars Vangsgaard 
tilbyder både vedligeholdelse og 
istandsættelser.

Energibesparelser
Energibesparelser er tænkt ind i 
næsten alle større opgaver, hvad 
enten det er udskiftning af døre 

eller vinduer, 
eller isolering 
af loft og væg-
ge.

- Også vin-
duerne er et 
område, hvor 
de fleste kan 
spare på ener-
gien ved at få 
nye vinduer, 
nye glas eller 
blot få skiftet 

gummilisterne, siger Lars 
Vangsgaard.

Service og vedligehold af vin-
duer og døre er derfor også 
blandt hans faste opgaver.

- Vedligeholdelsesfri vinduer 
findes ikke, det er kun i rekla-
merne. Vinduer og døre skal til-
ses og justeres med nogle års 
mellemrum, ellers vil de meka-
niske dele gradvist forfalde. Det 
er ikke den store investering, og 
for en fagmand kan opgaven 
løses hurtigt. Og resultatet er, at 
vinduer og døre fungerer pro-
blemfrit i mange år, siger Lars 
Vangsgaard. 

Blandt de typiske arbejdsopga-
ver er desuden ombygninger og 

tilbygninger, anlæg af terasse, 
ny udestue, indvendige moderni-
seringer eller nyt tag. Gennem et 
godt samarbejde med  kolleger 
kan Lars Vangsgaard løfte større 
projekter som f.eks. totalrenove-
ringer og nyopførelse af som-
merhuse.

Endelig er der i dagligdagen 
plads til småreparationer og 
mindre boligforbedringer, lige-
som Lars Vangsgaard hurtigt 
kan rykke ud til akutte opgaver.

Artikel oprettet:  17.12.2010 - 15:45
Senest redigeret:  17.12.2010 - 15:45

Tømrermester Lars Vangsgaard, Havstokken 1, Venø - 7600 Struer • Tlf.: 97 85 56 31 • Mobil: 20 87 81 15 • Email: lars@venoe.dk

FIRMAPROFIL

August 2011


