
Johns Hjemmeservice
har omdelt denne/disse

reklamer til dig!

Johns Hjemmeservice
byder

VELKOMMEN TIL LÆSØ

v/ John Aaberg · Becksvej 2, Byrum · 9940 Læsø 
Telefon 30 59 61 81

www.laesoe-hjemmeservice.dk

– og flere og flere

vælger Johns Hjemmeservice!



REFERENCER:
Kirkenyt

Home Ejendomshandel
Læsø Kur og Helse

Bisgaard Optik
Lone Palsgaard Massage

Strandgaarden
– og mange andre!

Omdelingen sker ved Læsø Færgen i Frederikshavn, 
og på Læsø omdele til hele øen i løbet af 2-3 dage.

Jeg vil også gerne 

omdele ”dine” reklamer, 

flyers m.v.



• Rengøring – alle opgaver
• Rengøring af sommerhuse
• Vinduespudsning
• Græsslåning
• Rensning af tagrender
• Kantrydning omkring terrasse og hus m.v.
•  Andre opgaver – ring og spørg! 

F.eks. kan jeg tilbyde algebehandling 
ved beton- og træterrasser m.v.

Ud over reklamedistribution 

udfører jeg tillige:



v/ John Aaberg · Becksvej 2, Byrum · 9940 Læsø 
Telefon 30 59 61 81

www.laesoe-hjemmeservice.dk
Hvis nogen kan påvise billigere priser end mine,
sætter jeg straks mine priser ned til det påviste!
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Prisliste pr. 1/1 2013
Græsslåning 300 kr. pr. gang

Kantrydning omkring hus og terrasse 100 kr. pr. gang

Vinduespudsning, rækkehuse udvendig 200 kr. pr. gang

Vinduespudsning, parcelhuse udvendig 350 kr. pr. gang

Rengøring (sommerhuse) fra 600 kr. pr. gang

Rensning af tagrender 500 kr. pr. gang

Reklameomdeling
Reklameomdeling til samtlige husstande på Læsø

Vægt af tryksag Pris pr. stk.
0 – 20 gram 2,75 kr.
20 – 50 gram 3,50 kr.
50 – 100 gram 4,50 kr.

100 – 500 gram 6,00 kr.
Omdeling til lystbåde 300 kr. pr. gang pr. havn

Omdeling ved færgen i Frederikshavn 600 kr. pr dag

Betalingsbetingelser
Kontant efter opgavens udførelse

Eller indsat dagen efter på bankkonto 7402 – 10 32 383


