
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

 ETABLERING AF SØER 

 VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE 

 HEGNSKLIPNING 

 DRÆNINGSARBEJDE 

 ENTREPRENØR ARBEJDE 

www.lordal.dk -  23 47 45 24 

»Kim har flere gange demonstreret, 

at han og sine folk kan levere til ti-

den og til aftalt pris. 

Uden at gå på kompromis med 

kvaliteten  -  Tak for det« 

- Nicolai  

10 års jubilæum  

2003 - 2013 

Etablering af sø ved Tim by. Her 

blev der flyttet over 10.000m3 jord 

på 3 dage.  

Okkersøer og Søer 

Vi kan blandt andet etablere og 

vedligholde: 

 SØER 

 OKKERSØER 

 OVERLØBSBASINER 

Hjælp til Landbruget 

Vi giver altid en god pris på pasning 

og vedligehold af:  

 AFVANDINGSKANALER 

 DRÆNINGSKANALER 

 DRÆN 

 SPULING AF DRÆN 

 LÆHEGN 

 GRUSVEJE 

Flerårig aftale 

Tegn en flerårig pasningsaftale og 

opnå en bedre pris.  

Vi udarbejder altid en individuel 

handlingsplan der passer til dine be-

hov og krav.  



Hvor kommer vi fra? 
 

Vi er placeret ligge mellem Skjern, 

Holstebro, Ringkøbing og Herning.  

Men vi løser opgaver i hele Danmark. 

Kontakt os, vi kommer gerne ud til 

dig og giver et uforpligtende tilbud 

 Vi ønsker kun tilfredse kunder og 

yder derfor altid vores bedste. 

Vandløb og Søer 
 

Vores effektive grødskærebåd er 

perfekt til mindre ogaver. Den har en 

klippelbrede på 1,40m . Den køre på 

pandolinolie, som er et miljøvenligt 

Vores multimaskine 
Vores multimaskine, et amfibie køre-

tøj fra Truxor, er specielt velegnet til 

naturpleje i søer, moser og vandløb.  

Den kan komme frem over alt hvor 

andre maskiner, og mennesker ikke 

kan.  

Den kan benytte en lang række af 

udstyr:  

 GRØDESKÆRE 

 GRAVEARM 

 SANDSUGER 

 KLIPPER TIL BUSKE 

 OPSAMLERFUNKTION 

 

Den klare både små som store opga-

ver uden besvær.  

Kontakt os  

Entreprenør Lørdal 

Kjærgårdsvej 4 

Grønbjerg 

6971 Spjald  

23 47 45 24 

kim@lordal.dk 

Vores Å-mænd 

Vores ansatte er veluddannede in-

den for deres fag og har alle deltaget 

Kim Lørdal 

Ole Kirk 

Jens Peder Knudsen 


