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Et loft kan romme så mangt. Skiutstyr, klesposer, bøker og soverposer. Eller mørke kroker, støv, knirkende
dører og gamle esker med rare gjenstander. Og kanskje en mystisk maske?
En ting er sikkert: Etter denne boken blir turen på loftet aldri den samme igjen.
Boken er illustrert av Marius Renberg.
Den svarte lesehesten
For barn i 5.-7. klasse som liker skumle og spennende historier. Bøkene er illustrerte.
Norwegian Antiques, store, articles about antiques, beautiful photos of antiques. Velkommen til Loftet
Antikviteter. Hos oss finner du et meget godt og variert utvalg.
Oddvar & Jytte Varhaug Ægrå, Sør Varhaug 39, 4360 Varhaug, Norge : Tlf. 51 43 03 83 Fax. 51 43 11 86
mail(at)husetvedhavet.no : Fire alternativer. Velkommen til Loftet Interiør! Vi gjør dine interiørdrømmer til
virkelighet! Loftet Interiør er interiørbutikk med sjel og historie. Helt siden åpningen i 1994. ASK-loftet
Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale
Ressurssenteret inneholder Norges mest rikholdige materiellsamling innen læremidler, lekredskaper og
kommunikasjonsmateriell for barn, unge og voksne. Englesson er en svensk møbelprodusent som har eksistert
i 50 år. De har et bredt sortiment av stoff- og tremøbler, og produserer møbler i meget god kvalitet.
Middelalderuka ble første gang arrangert i 2001, og er et arrangement i regi av Numedal Middelalderdalen.

Det foregår et mylder av arrangement under uka og. I resepsjonen kan du kjøpe poletter til vaskemaskin,
tørketrommel og til vår dusjavdeling. Det er også gratis trådløst internett i området. 4 antenner er.
Dobbelgarasje. Dobbelgarasjer i Hushovd serien gir god lagringsplass på loftet. På våre standard takstoler er
høyde fra overkant undergurt til hanebjelke 1,89m.
Dåset er blitt regnet som en bra fødslegård, det vil si en eiendom som har årsikker jord, gode jakt- og
fiskemuligheter og god tilgang på tømmer.

