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Udstillerliste

De kommer på
Grøn Fagmesse

ByggeTeknik var med på
Grøn Fagmesse i fjor
- og kommer naturligvis
også til Brovst i år.

34 virksomheder og organisationer har
meldt sig under udstiller-fanerne på
Grøn Fagmesse 2010 på Sandmosen
3F Aalborg
Agrometer A/S, Grindsted
BMS A/S, Rødovre
Champost, Snedsted
Dansand A/S, Brædstrup
DSN A/S, Hirtshals
Garta, Odense
A. Flensborg Maskinfabrik A/S, Herning
ALMAS - Aalborg Maskinforretning A/S, Aalborg
Grøn Teknik / ByggeTeknik, Herning
Danish Greenkeepers Association, Hovedgård
Danske Anlægsgartnere, Frederiksberg
FSH Machines A/S, Viborg
Hanherred Hegncenter og Smedejern, Brovst
Hansen & Kiilsholm, Odense
HedeDanmark A/S - Skovudstyr, Viborg
Jysk Erhvervsbeklædning, Aalborg
Kås Biler, Pandrup
Maskinservice Nord, Vestbjerg
MowOn I/S, Pandrup
P. J. Skovværktøj, Nørresundby
Præstbro Maskiner A/S, Dronninglund
Hasselholm AB, Alingsås, Sverige
Hunsballe Frø A/S, Holstebro
Kiba Parkmaskiner ApS, Randers
Lindholm Maskiner, Frederikssund
Mejlby Agro A/S, Brønderslev
Ole Mathiesen Maskincenter A/S, Hornslet
Prodana Seeds A/S, Odense
S. D. Kjærsgaard A/S, Aalborg
SC - Svend Carlsen A/S, Agedrup
Svenningsens Maskinforretning A/S, Skanderborg
Specialmaskiner, Humble
Wellness Group Scandinavia ApS, Frederikshavn

Grøn Fagmesse
er blevet
tradition
- også på
udstillerantallet

Det grønnes i nord
Af Bjarne Madsen

Man skal hæge om gode
traditioner. Det véd uddannelsescentret Sandmosen
en lille halv snes kilometer
i udkanten af Brovst i det
nordjyske alt om. Ikke alene
har Sandmosen skabt en
ny, men stærk tradition for
at holde Grøn Fagmesse

den tredje torsdag i juni.
Men traditionerne har
bundfældet sig i den grad,
at de også er nået til antallet af udstillere. Det ligger
meget kontant omkring 3436 stykker. Således også
når centerleder Karen Margrethe Lauridsen og hendes
mandskab tager imod til
sjette udgave af Grøn Fag-

- kan man regne med!

Triplex klipper

Hydraulisk drift.
Hydraulisk
klippehøjdeindstilling.
Fås i
2500 - 3000 - 3500
og 4000 mm

Rotorklipper

FR model. Hydraulisk
klippehøjdeindstilling
og tilt-up funktion på
samme udtag. Sikrer
korrekt klippehøjde og
mindsker slidtage på
mandskab og materiel.
Fås i 1300 - 1500 1800 mm

Stama Multitruck
Diesel ell. el-drevet
model.
Hydraulisk tiplad
-stort tilbehørsprogram.
100 cm bredde.
El-truck fås også
som 80 cm. bredde

K-Flex

Ladskiftesystem

messe torsdag den 17. juni.
- Antallet af udstillere er
meget stabilt. Der sker en
naturlig udskiftning. Nogle
falder fra, og andre kommer
til. Vi véd, at nogle gerne
ville have været med i år,
men også har meldt sig til
Hjørring Dyrskue, som følger lige i halen af Grøn Fagmesse. Men vi er stadig
godt tilfredse med vores udstilling. Den har en god
størrelse, og ikke mindst
ser det ud til, at vi har et
godt udbud af udstillere,
siger Karen Margrethe
Lauridsen.
Nu håber center- og udstillingslederen på, at vejrguderne vil vise sig lige så
nådige, som de har gjort det
seneste par år. I fjor præsterede netop Brovst-området som det eneste i dronningeriget en tør og solrig
udstillings-torsdag. Resten
af nationen blev bombet ned
af regn i stride strømme. Al
den regn, Grøn Fagmesse
ikke fik, faldt over området
dagen forinden, og dermed
blev det til optimale grønne
og friske betingelser for udstillerne og de små 700 besøgende fagfolk.
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Som tidligere er maskinerne i overtal på standene.
Men også en række andre
end maskinhandlere tager
turen til Brovst for at vise
sig frem. Blandt dem flere
organisationer. Danske Anlægsgartnere,
Danish
Greenkeepers Association
og 3F Aalborg er blandt

Centerleder for AMU Nordjylland på Sandmoseskolen
Karen Margrethe Lauridsen
er klar til også at tage rollen
som udstillingsleder for
sjette gang.
dem, der har sikret sig
stand på Sandmosen.
Udstillingen har fået et
lille, internationalt touch i
år. For første gang er der en
udenlandsk udstiller på listen. Det er det stubfræsende firma Hasselholm
AB fra Alingsås i Sverige.
Hasselholm har gennem de
seneste 20 år også haft
Danmark som ”hjemmemarked”. Firmaet tager fast
på fræse-turnéer i både
Danmark og Tyskland
hvert år.
- Det er første gang, vi er
med på Grøn Fagmesse.
Men vi glæder os. Vi har
hørt meget positivt om messen. Vi er udmærket klar
over, at der er tale om en
lille udstilling. Til gengæld
tror jeg, at der er rigtig gode
muligheder for at komme
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Lennart Ahlefeldt-Laurvig tager igen den meget lange tur fra Humble på Langeland for at lade Specialmaskiner se på
Grøn Fagmesse.
tæt på de besøgende og få
en god snak, vurderer Karen-Helle Kønig fra Hasselholm. Hun er pæredansk og
naturligvis firmaets frontfigur, når der skal planlægges ture til Danmark.

Langt hjemmefra
Selv om Hasselholm altså
kommer ”helt fra Sverige”,
er der faktisk danske udstillere, der kommer længere hjemmefra, når de når
til Brovst. Hasselholm bor
i Alingsås blot et halvt hundrede kilometer øst for
Göteborg. Og selv inklusive
turen over vandet kan det
ikke måle sig med direktør
Lennart Ahlefeldt-Laurvig
fra Specialmaskiner, der
kommer fra Humble på
Langeland. Han har godt og
vel 360 kilometer til Sandmosen.
Foruden al fagligheden
rundt om på standene, byder udstillingen også på
Sandmose-mesterskabet i
blomsterbinding. Hortonom
Asbjørn Nyholt kommer
omkring Brovst for at fortælle ikke mindst besøgende
anlægsgartnere
og
greenkeepere om skadedyr
og sygdomme i græs. Og så
forlyder det, at Grøn Fagmesse også får besøg af et
par anlægsgartnere, der er
kendt fra tv. Nemlig Bettina
Sommerfeldt og Martin
Christensen fra programmet Ønskehaven.
Og så giver BMS i øvrigt
igen mulighed for at se det
hele ”sådan lidt fra oven”.
BMS-liften rækker 70 meter, og det rækker rigeligt
til, at besøgende i mandskabskurven kan få et forrygende vue ud over Jammerbugten mod nord og et
kik helt ind til Aalborg.

BMS gentager spøgen med at sende udstillingsgæster op i
de højere luftlag.

Om Hasselholm-chef Ingvar Holmström tager med til Brovst, er ikke helt afgjort. Men det
ligger fast, at det svenske firmas danske Karen-Helle Kønig kommer for at give Grøn
Fagmesse det første internationale islæt.

Grøn fagmesse
17. juni 2010
Kom og se de grønne fags nyheder på den
store brancheudstilling.
Se nyhederne, deltag i aktiviteterne, få mulighed for at sammenligne maskiner, udstyr
og produkter - og meget, meget mere.
I løbet af dagen er det muligt at købe mad
fra vores grill og forfriskende drikke.
På gensyn torsdag den 17. juni
kl. 09.00 - 15.00

Vi er altid i stødet når det gælder stubbe !

Kom og hør mere torsdag den 17. juni 2010 på den Grønne Fagmesse i Brovst
eller kontakt os med det samme på 80 88 12 16 eller info@hasselholm.se

Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
tlf. 9633 2626
Se billeder fra tidligere fagmesser
og følg med i dagens program på
www.amunordjylland.dk

Specialfræsning
Buskads- og hækfræsning
Plantehuller

Plejefræsning
Dybdefræsning
Ekstensiv fræsning

