
Vedproduksjon   •   Snekkerverksted   •   Håndarbeid   •   Tjenester   •   Kremmerhytta
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ASVO Sirdal ønsker å løfte opp arbeid som mål og metode 
i all virksomhet i bedriften. Vi er en aktiv tjeneste og 
produktleverandør til NAV, Kvinesdal kommune og private. 
Enkeltmenneskets verdighet, selvfølelse og selvrespekt 
står i fokus. Arbeidsbegrepet og håndverket er det sentrale 
fundamentet i vår kultur. Vi har stor takhøyde. Hos oss kan 
man bare være seg selv og bli satt pris på for den man er.  
I dagens samfunn er det langt mellom slike arbeidsplasser.

ASVO Sirdal tilstreber seg å ha et innovativt fokus på 
bedriftens virksomhet. Gjennom våre ulike avdelinger og 
attføringsarbeid vil vi være en bidragsyter til at personer 
kan få en positiv hverdag og komme i arbeid. ASVO Sirdal 
drives tilnærmet etter ordinært næringslivsprinsipper, uten 
at produksjonspresset får dominere.  

Arbeidsoppdrag og mengde er tilrettelagt den enkelte 
avdelings/arbeidstakers yteevne. Produktene selges til 

konkurranseorienterte priser. Vår bedrift leverer tjenester 
og service som er minst like bra som andre i samme bransje.

Ved å velge oss er du med på å gjøre en forskjell for mange 
mennesker i ditt nærmiljø som normalt sett ville stått 
utenfor arbeidslivet!

Vårt mål er å være så allsidige som mulig og vi setter alltid 
arbeidsgleden i fokus.
 
Vi lager produkter som vi selger i vår egen butikk 
på Tonstad. Vi lager også produkter som selges i 
interiørbutikker andre steder. Vi søker hele tiden å ligge 
tett opp mot de siste trendene på interiør både til hytte 
og hjem. Vi bruker lokale råvarer i stor utstrekning og våre 
produkter er kortreiste. Vi har også eget sagbruk hvor vi 
sager trevirke til vår egen produksjon.
 

Vi kan friste med mange fine produkter innen håndarbeid, og vi legger 
hjerte og sjel i arbeidet. Hos oss arbeider vi med ulike tradisjonelle teknikker 
som strikking, toving, sying og veving. 

Vi gir alle 
en mulighet Håndarbeid

// Sirdaldsveien 3989, 4440 Tonstad 
//  Telefon 38 37 03 02 
//  E-post: post@asvosirdal.no
//  www.asvosirdal.no



butikk

Butikken
VI HAR DET MESTE!

Velkommen innom vår butikk Kremmerhytta. Her har vi en interiøravdeling med en blanding av 
egenproduserte tekstiler, snekkeriprodukter og interiørvarer fra andre produsenter. Vi har alt fra 
dreiede fat og lysestaker til lanterner og stubbestoler. Vi søker å legge oss så tett opp mot årets 
trender som mulig. Produktene våre lages av lokal skog, som vi hugger, sager og tørker og bearbeider 
selv. Vi prøver å ha en miks i butikken som treffer både hyttefolk og lokalbefolkningen.

Vi har også en lektøysavdeling hvor vi selger varer for Yes! vi leker. Videre har vi en papir- og 
rekvisitaavdeling hvor vi har et fint lite utvalg. Om det er noe vi ikke har av leketøy eller rekvisita så 
skaffer vi det som regel til neste dag. Kremmerhytta er vår stolthet hvor vi viser frem produktene våre 
og er et viktig treffpunkt for både hyttefolk og lokalbefolkningen.

Velkommen innom!



Våre lokaler i Sirdal er romslige, og det gjør at vi lett kan 
hanskes med store mengder kortreist tømmer. Takket 
være en topp moderne utstyrspark produserer vi ulike 
typer brenselsprodukter, selvsagt til konkurransedyktige 
priser.  All ved er av tørr og god kvalitet, klar til å legges 
rett i peisen.  Veden kan hentes hos oss, eller så vi leverer 
vi gjerne til deg mot et frakttillegg. 

Ta kontakt i dag for et pristilbud! 

Snekkerverksted

Vedproduksjon

Vi selger hvert år tusenvis av sekker med bjørkeved både for 
videresalg og til privatkunder. Vi bruker lokalt vedtømmer. 
Vi kutter, kløver og tørker veden før vi pakker den i 60-liters 
sekker. Vi tørker veden først for å få sekkene så fulle som de 
skal være. Vi har også eget sagbruk hvor vi sager trevirke til 
snekkeriet. Her sager vi edeltrevirke og det vi ellers har behov 
for. Snekkeriet videreforedler trevirket til skjærefjøler, boller, 
fat, møbler, lanterner og en mengde andre ting som er å 
finne i Kremmerhytta.



| 
Tl

f: 
99

 3
3 

77
 5

8 
| 

ww
w.

ko
ns

tru
kt

iv.
no

PB. 38, 4441 TONSTAD | FIRMAPOST@SIRAKVINA.NO | WWW.SIRAKVINA.NO

Siste stopp før
neste fjelltopp!

Tlf 38 37 00 10
narbutikken.fjellbutikken@narbutikken.no

Følg oss på facebook!
orjangilje@gmail.com

tlf: 988 24 254
orjangilje@gmail.com

tlf: 988 24 254

Tonstadvegen 20 a, 4440 Tonstad
tlf: 38 37 01 22 • e-post: bagaren@online.no

www.tonstadbakeri.no • Åpent Man - Lør

Kneippbrød, rundstykker, skulebollar, 
havrekjeks, julebrød, Sirdalsbrød,

kanelbollar, marsipankaker, kavring,
kransekaker, kringler, knekkebrød,
wienerbrød, lunsjmat, vaniljesnurr,

krydderkake, fløtekake og baguettar.

Dette er berre eit utval av det 
me produserar i bakeriet vårt. 
Vil du smake, besøk vårt utsal 

i Tonstad sentrum, Sirdal. 

Tonstad Bakeri as

Nærbutikken Tonstad

ring tlf: 38 37 01 42

Vi har alt av dagligvarer
og tilbyr også hjemkjøring.

Medisinutsalg.

LYNGDAL 38 33 08 50 
FARSUND 38 39 55 10
VANSE 38 39 61 00 
KVINESDAL 47 82 70 00
FLEKKEFJORD 47 82 70 00

Din lokale rørlegger!

Kraftfull  
Nær  
Nyskapende
Tonstadvegen 28, 4440 Tonstad
E-post: post@sirdal.kommune.no
Tlf: 38 37 90 00  |  www.sirdal.kommune.no

Foto: Frank H
aughom

Følg oss på
facebook!

Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

www.konstruktiv.no


