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BETONGVARER

til alle formål

EN SOLID OG
pålitelig aktør

Brødrene Østbye produserer og forhandler betongvarer til bedrifter, private og offentlig sektor.
Selskapet ble etablert i 1953, og med våre 65 år i
bransjen har vi opparbeidet oss et solid omdømme
blant våre kunder.
Vi verdsetter kundetilfredshet og god kvalitet, og
ønsker en stabil og fornøyd kundemasse. Det er med
stor glede vi ser at de samme kundene vender tilbake
år etter år.
Fra vårt moderne fabrikkanlegg i Elverum leverer vi
betongvarer til alle formål, og har allerede rukket å bli
tildelt byggeindustriens pris «Årets betongelementfabrikk 2011», og Nordea-prisen «Årets bedrift 2012».
Brødrene Østbye AS produserer og leverer blant
annet:
• Store støttemurer for offentlig og privat eiendom
• Kulverter, kabelkanaler og lokk for jernbane
• Veirekkverk og midtdelere
• Fotgjengerunderganger
• Balkonger til borettslag
• Bekkekulverter
Brødrene Østbye AS er sertifisert og godkjent i
henhold til kontrollrådets bestemmelser klasse D.
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KVALITET OG

effektivitet
Vi søker alltid å sikre kostnadseffektivitet og kvalitet
i våre kunders produksjon ved å være lengst fremme
i utviklingen i vår bransje. Dette gjør vi ved stadig å
gjennomføre utviklingsprosjekter i egen produksjon.
• I 2012 samlet vi all produksjon i vår nye og moderne
fabrikk i Elverum.
• I 2015 utvidet vi lageret med 1000 kvadratmeter.
• I 2016 ferdigstilte vi utvidelsen av kranbanen og
utendørslageret.
Resultatet av dette er at vi etter 65 år fortsatt kan tilby
leveranser av ypperste kvalitet til konkurransedyktige
priser.
Brødrene Østbye AS
• 2 500 kvadratmeter lager og produksjonshall
under tak.
• 900 kvadratmeter utendørs kranbane.
• 2 blandere for tørr- og våtstøp.
• 450 kubikkmeter lagerplass for tilslag.
• 2 x 70 tonn sementsiloer.
Her produseres alt av betongprodukter - fra små
støttemurer til store jernbaneunderganger. I tilknytning
til fabrikken har vi en egen butikk med utstilling og
salg av egenproduserte og andre betongprodukter.
Alle våre medarbeidere har riktig kompetanse for vår
produksjon!
Brødrene Østbye AS er godkjent av kontrollrådet for
betongprodukter.
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www.stalogspesialtransport.no

Ferdigbetong • VA-betongvarer • Elementer
Lager Bærum: Tlf. 4888 9933
www.olenbetong.no - Tlf. 5377 5200

VÅRE

produkter
• Bekkekryssing/bruer
• Fotgjengerunderganger
• Elementbruer
• Jernbaneplanunderganger
• Plattformelementer
• L-elementer
• Deltabloc vegrekkverk
• Små og store støttemurer
• Forskalingsblokk
• Veirekkverk/sperremateriell
• Kabelkanaler og lokk

KUNNSKAP, ERFARING OG MASKINER

• Balkongdekker
• Svalganger
• Isolerte brystningselementer
• Isolerte veggelementer
• Kompaktvegger
• Gjødselsilo
• Plansilo
• Fundamenter
• Kommunalvarer
• Gressarmering
• Ellers lages produkter etter
kundes ønske

Din totalleverandør av grus og pukk
Ingen jobb for stor og ingen for liten

Samtidig ønsker vi å takke Br. Østbye for at vi kan være deres
leverandør av tilslag.

Arnsteinsv. 2, 2407 Elverum
Tlf. 62 41 14 33
E-post: auden-s@online.no - www.senderud.no

www.gholth.no • Tlf. 62 88 81 33

VÅRE

prosjekter
Vi deltar i en rekke prosjekter med våre
kunder. Felles for dem alle er de stiller
høye krav til kvalitet på våre produkter.
• Fotgjengerundergang, Ydalir skole
(2017)
• Balkonger og søyler Thorendal,
Asken BRL (2017)

• Kompaktvegger Spenncon,
Helsehuset Elverum (2017)
• Kompaktvegger Kynningsrud, Oslo
(2017/2018)
• Balkonger PEAB, Sarpsborg 		
(2017/2018)
• Balkonger Kynningsrud, Oslo 		
(2017/2018)
• Kulverter E6 Moelv Arnkvern,
Veidekke (2018)
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ÅRETS BEDRIFT 2012
Brødrene Østbye AS
Statutter ”Årets Bedrift” i Elverum
§1
Prisen ” Årets Bedrift ” er opprettet av Nordea, tidligere Kreditkassen.
Prisen deles ut årlig, første gang for året 1993.
§2
Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til bedrifter og andre virksomheter som gjennom sin aktivitet
har bidratt til å fremme næringslivet i Elverum kommune.
§3
Juryen skal foreta en helhetsvurdering av kandidatene, herunder bedømmes blant annet:
kvalitet
profil
service
utvikling
vekst
markedsføring
innovasjonsevne
kompetanseutvikling
De forskjellige faktorene vurderes både ut fra en intern og en ekstern synsvinkel.
Virksomhetens betydning for lokalsamfunnet skal tas med i vurderingen. Det skal tas hensyn til den
enkelte kandidats størrelse, beliggenhet og samlede ressurser, slik at både små og store virksomheter
kan komme i betraktning.
§4
Prisen er en plakett som hver prisvinner får til odel og eie.
§5
Juryen består av representanter for følgende institusjoner:
Elverum kommune 2 representanter (ordfører og næringssjef), Heb Consulting AS,
Nordea, Innovasjon Norge Hedmarkskontoret og Østlendingen AS.
§6
Begrunnet forslag på kandidater kan fremsettes av alle interesserte, og stiles til Nordea.
Jurymedlemmene kan fremsette egne forslag.

Juryens begrunnelse:
Årets
vinner
er AS
et høyteknologisk
kompetansesenter
innenfrastøping
og maskinering
av
Brødrene
Østbye
er en betongvareprodusent
som produserer
en moderne
fabrikk på Vestad
deler
i aluminium.
i Elverum.
Virksomheten ble etablert i 1953 av brødrene Gustav Adolf og Sverre Østbye, og ble
omdannet til aksjeselskap i 1979.
Siden selskapet ble etablert i 1980 har selskapet, under en meget dyktig og markeds-

orientert eies
ledelse
dyktige
hatt
enereventyrlig
vekst
og utvikling.
Selskapet
i dagog
avmed
Erik Østby
og medarbeidere,
Edgar Bakke, som
også
henholdsvis
styreformann
og daglig
Østlandske
Lettmetall AS eies av Helge Holen, som også er selskapets daglige leder og
leder.
styreformann.

Brødrene Østbye AS har under en meget dyktig og markedsorientert ledelse, samt sine dyktige

Selskapet
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heleenNorge
som
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Salget
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4
innleide
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bevisst forhold til kompetanseutvikling og det foregår
stadig kursing av de ansatte. Flere av de ansatte har tatt fagbrev som betongindustriarbeidere

Østlandske Lettmetall AS har et bevisst forhold til kompetanseoppbygging og har
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gjennom årene
klart å tilpasse
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til også
det markedet
vil ha og til
lærlingordning.
Med
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har man
valgt å ansette
riktige
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er riktige
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god kvalitet og presise
leveranser.
Til tross
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erfaring
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Selskapet
hadde ved
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for at selskapet
driver
et marked
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kan de fremvise
gode
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utgangen
av året
57 iansatte
og med
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arbeidsplass
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kommune.
solid egenkapital.

Selskapet har gjennomført store investeringer i nye fabrikklokaler og nye maskiner.

IDe
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Brødrene
Østbye AS
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erproduksjonsbedrifter
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og hadde
offisiell
åpning 24.
2008.
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Østlandske
Lettmetall
AS kan
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gode
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solid egenkapital som gjør selskapet godt rustet til å møte dårligere tider.

Brødrene Østbye AS har i flere år vært hovedsponsor for Elverum Svømming og fast sponsor
for
Elverum
Fotball. med at bedriften på en svært god måte fyller forutsetningene
Juryen
konkluderer

i statuttene, og kårer Østlandske Lettmetall AS til Årets Bedrift i Elverum for 2008.

Juryen konkluderer med at bedriften på en svært god måte fyller forutsetningene i statuttene,
og kårer Brødrene Østbye AS til Årets Bedrift i Elverum for 2012.

§7
Juryen sammenkalles av Nordea. Juryens beslutninger er suverene.
Statuttene endret siste gang februar 2008.

Anne Vigdis Ellingssen

Leif Nordberg

Elverum kommune, rådgiver næringsutvikling

Nordea Bank Norge ASA

Steinar Vestøl

Hans J. Børresen

Kjetil Grambo

Innovasjon Norge Hedmarkskontoret

Erik Hanstad

Heb Consulting AS

Østlendingen

• 107089 • www.jsnorge.no

Elverum kommune, ordfører
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Besøksadresse: Industrigata 4, N-2406 Elverum
Postadresse: Postboks 1250 Vestad, N-2405 Elverum
Telefon: +47 62 43 44 45
E-post: post@ostbye.no
www.ostbye.no

