Komplette byggløsninger
tilpasset alle I-MEK-leverandører

www.overhallafjos.no

Samhandling mellom landbrukseksperter
Samarbeidet mellom de fire bedriftene i Overhalla Fjøs AS
gir komplette byggløsninger for alle som jobber i landbruket.
Vi slår sammen både stor fagkunnskap og lang erfaring, og gir
kundene våre fordeler i form av kort byggetid og enkel logi
stikk. Som spesialister på hvert vårt område, leverer vi effektive
løsninger i fellesskap.

Overhalla Betongbygg AS

GB-entreprenør AS

Overhalla Hus AS

Entreprenørbedriften har spesialisert seg på nye fjøs og tilbygg.
Kundens ønsker er alltid hovedfokus, noe som ivaretas av
erfarne baser og godt utdannede betongarbeidere. Firmaet har
også samarbeid med sivilingeniør og fagskoleingeniør med
lang prosjekteringserfaring fra betongbransjen.

Skogmo Tre AS

Bedriften har lang erfaring med å levere takkonstruksjoner og
reise store bygg. Familien Bergin stiftet Skogmo Tre i 1989
med tre ansatte, og produserte gjennom 90-årene ulike trevare
produkter til variert industrivirksomhet. Antallet ansatte og
omsetningen har i løpet av tiårene økt i takt.

Basert på effektive byggemetoder og prosesser leverer firmaet
prefabrikerte betongelementer og stålkonstruksjoner. Produk
sjonen av elementene flyttes fra kundens byggeplass til deres
fabrikklokaler, som gir mange fordeler når det gjelder både
kostnader, kvalitet og sikkerhet.

I byggeprosjektene til Overhalla Fjøs leverer firmaet både
takstoler og veggelementer i tre. Som erfaren leverandør
innehar de en solid kompetanse innen reisverk, og sørger for at
alle våre bygg holder kvaliteten de skal.

«Vi er fire bedrifter med solid
erfaring fra oppføring av bygg
innen landbruket. Vi samordner
vår felles kompetanse og leverer
komplette løsninger.»

Enkelt – trygt – lønnsomt
Veien frem til et ferdig fjøs er ofte mer krevende enn de fleste klarer
å se for seg. Vi bidrar til at det blir enklere for deg – og siden vi tar
ansvaret, kreves det mindre av deg. Du kan stole på at produktet vi
leverer er både kortreist og norskprodusert, og vi støtter med faglige
råd og er tett på i hele prosessen.

Forberedelse og planlegging

Kontakt oss gjerne før du har planlagt ferdig. Send oss dine
tegninger, og vi kommer med forslag til gode tekniske løsninger.

Vi tar ansvar for å

• gjennomføre felles oppstartsmøte for alle fag.
• samordne tegninger og underlag.
• sette opp framdriftsplan i samarbeid med byggherre.
• koordinere/samordne egne fag og ha god dialog med tekniske fag
og I-mek-leverandørene.

Volvo har
mange gode tilbud.
i tillegg får man
agrol-rabatt
Gode avtaler for medlemmene i Felleskjøpet, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag, andelseierne i Norges Skogeierforbund, og for ansatte i bedrifter tilsluttet Norsk Landbrukssamvirke. Tlf: 815 24 765. www.agrol.no
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Salg

Oppstart

Etter at du har oversendt ferdig utarbeidede
plantegninger til din kontakt i Overhalla fjøs,
vil du innen 14 dager motta et tilbud som
omfatter betongarbeid, vegger og tak. Vi følger
opp tilbudet med et kundebesøk, hvor vi går
gjennom prosjektet ditt, samt ønsker og even
tuelle utfordringer. Du vurderer tilbudet vårt,
og dersom du velger å gå for dette, underskrives
kontrakten og samarbeidet er i gang.

Du vil i starten av prosjektet møte alle
leverandørene av Overhalla fjøs for å avtale
leveransen. Vi leverer både grunnarbeid, vegger
og tak, og bygget er komplett, med unntak
av I-mek, el- og VVS-arbeid. Vi anbefaler at
kunden velger lokale leverandører til dette
arbeidet, som koordineres og utføres i samar
beid med oss. Under oppstarten avtales det
start- og sluttdato for vår felles leveranse.

www.norcem.no
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Bygging

Overtakelse

Grunnen blir plasstøpt, og vegger og tak
monteres. Denne prosessen styres helt og fullt
av våre leverandører, og vi koordinerer lever
ansen slik at bygget oppføres på en rask og
effektiv måte. Vi samarbeider med kundens
valg av leverandører på VVS, el og I-mek, for at
dette skal foregå i riktig rekkefølge.

Det nye driftsbygget ditt er nå klart til
overtakelse, og sammen med Overhalla fjøs
gjennomføres det overtakelsesforretning. Etter
signering er du formelt ny eier av et nybygget,
flott fjøs – korrekt ferdigstilt etter gjeldende
retningslinjer og sertifiseringer.

TA TUREN INNOM OSS!
VI LEVERER VASKEUTSTYR MASKINER, TROMLER
OG RØRANLEGG TIL LANDBRUKET.
VI HAR OGSÅ EGEN SERVICEBIL!

Kontakt: 743 22 000

Felleskjøpet er Overhalla Fjøs’ største samarbeidspartner
på I-mek og har mange års historisk samarbeid
Felleskjøpets I-mek-selgere:
• har høy kompetanse på planløsninger
• er de som alltid er først og best oppdatert på tekniske nyheter
Felleskjøpet bygger opp kompetanse innenfor presisjonsjordbruk
– velg Felleskjøpet som din samarbeidspartner og bli med inn i framtiden.
Kontakt en av våre I-mek-selgere og få skissert din planløsning
i Overhalla Fjøs uten noen kostnader for deg som kunde:

Vidar Espenes
FK Namsos
Selger Storfe
Tlf. 913 73 360

Sten Ketil Kjelås
FK Steinkjer
Selger Storfe
Tlf. 908 36 381

Knut Jostein Brenne
FK Levanger
Selger Storfe
Tlf. 911 33 849

Odd Arne Nordahl
FK Levanger
Selger Svin
Tlf. 979 84 055

Sør-Trøndelag:
Hans Otto Stjern - FK Brekstad - Selger Storfe – Tlf 907 53 295
Ole Jon Gjøås – FK Fannrem – Selger Storfe – Tlf 906 64 271
Tormod Vagnild – FK Oppdal – Selger Storfe – Tlf 911 63 187
Torkil Stjern – FK Klett – Selger Storfe – Tlf 936 64 129
Nordland og Troms
Trygve Harald Nøstvik – FK Brønnøysund – Selgere Storfe – Tlf 913 75 239
Kjetil Aslaksen – FK Mo – Selger Storfe – Tlf 909 76 831
Ronny Otto Sørensen – FK Sortland – Tlf 400 48 219
Torfinn Bang – FK Storsteinnes – Tlf 481 05 328
Trøndelag, Nordland og Troms
Tor Egil Nicolaisen – FK Verdal - Selger Småfe – Tlf 901 72 003
Torstein Husby – FK Levanger – Selger Fjørfe og Korn – Tlf 984 38 624
Odd Arne Nordahl – FK Levanger – Selger Svin – Tlf 979 84 055

www.felleskjopet.no

OVERHALLA GRUPPEN
LEVERER ELEMENTER I
BETONG TRE OG STÅL TIL
ALLE TYPE PROSJEKTER.

Trenger du ny kårbolig på gården?
Nytt fjøs eller påbygg? Eller kanskje
et redskapshus?
Ta kontakt med oss så løser vi det
aller meste.

WWW.OVERHALLAGRUPPEN.NO
Telefon: 74 28 06 00
post@overhallagruppen.no

Bolkan Kranservice AS driver med løft av
av betongelementer, stålprodukter og
annet som trenger å løftes på plass.

Bolkan Trans Namsos AS driver med
spesialtransport av hovedsakelig betongelementer og stålprodukter, og utfører
transport i hele landet. Vi tar også på oss
transportoppdrag av blant annet båter,
anleggsmaskiner, containere og tanker.

Bolkan Kranservice AS ble stiftet i 1989
og har en historie som strekker seg
tilbake til 1970-tallet. Den første kranen
ble kjøpt i 1970 og den andre i 1973, og
har siden dette drevet med krantjenester.
Firmaet har en utstyrspark med seks
mobilkraner som går fra 100 til 500 tonn,
samt en 250-tonns beltekran.
Vi tar på oss oppdrag over hele landet.

Ta gjerne kontakt med
oss for mer
informasjon:
www.bolkan.no
Mobil: 416 82 500
E-post:
stig@bolkan.no

Bolkan Trans Namsos AS ble stiftet i 1994
og er lokalisert på industriområdet på
Verdal. Firmaet startet med to biler og har
vokst gradvis. I dag er vi 12 ansatte, og
har 10 trekkvogner og 20 hengere.
Vi kan skilte med mye kunnskap innen
transport takket være vår lange historie og
erfaring.

Skogmo - 7863 Overhalla
Tlf. 74 28 28 16
post@namdalbetong.no
www.namdalbetong.no

J. BARLIEN

TRANSPORT AS

Utfører alt innen
Graving • Tomtearbeid • Masseleveranser
Transport • Kraning

Sunt bondevett

Tlf. 977 38 711
www.barlientransport.no

Ingen oppdrag for små
eller for store!
Nordlandskrana tilbyr en rekke tjenester gjennom vår utvidede maskinpark, som inkluderer blant annet
mobilkraner, lastebilkraner og trekkvogner. Våre hovedtjenester er utleie av mobilkraner, alt innen løft og
transport.
Vi har høy kompetanse både blant våre ansatte og på utstyret vi bruker i arbeidet, og vi leverer alltid den
tjenesten kunden ber om.

Notveien 11 A 8013 Bodø • Tlf. 75 52 86 88 • Mob: 950 28 550
E-post: kenneth@nordlandskrana.no

www.nordlandskrana.no

Kontakt oss
Kenneth Amdal Hals
Tlf: 922 02 621
E-post: kenneth@overhallabetongbygg.no
Frode Brønstad
Tlf: 913 06 559
E-post: frode@overhallahus.no
Atle Bergin
Tlf: 994 92 816
E-post: atle@skogmotre.no

•105131 • www.jsnorge.no

Ketil Heglum
Tlf: 926 85 250
E-post: ketil@gbetong.no

