- for et renere miljø

Vi ivaretar dine uterom!
Stavanger natur- og idrettsservice KF utfører drift og
vedlikehold av ca. 1100 anlegg og uteområder for
Stavanger kommune. Våre dyktige fagfolk jobber med
alt fra hager, parker og andre grøntareal til idrettsanlegg, lekeplasser og nærmiljøanlegg.
Gjennom Natur og idrett anleggsgartner tilbyr vi
nå også våre tjenester til alle med behov for oppgradering eller vedlikehold av sine uterom – enten
det er private boliger, borettslag eller bedrifter. Vi
tar oppdrag i hele Rogaland – og kommer gjerne på
befaring for å gi deg gode råd om løsninger.

Våre dyktige fagfolk har lang erfaring med små og
store prosjekter. Uansett hva vi jobber med eller hvem
vi jobber for, er vi opptatt av å oppfylle kundens
ønsker for sitt uterom. Det betyr at vi alltid lytter til
dine tanker og idéer, for å realisere dem på best
mulig måte.
Vår visjon er å gi alle som ferdes i det offentlige rom
og private omgivelser en positiv opplevelse. Derfor er
vår ambisjon alltid å levere løsninger med fokus på
kvalitet, funksjonalitet, estetikk og ikke minst miljø.
Vi bidrar til en grønnere hverdag!

Gjerder • Rekkverk • Bommer • Porter
Områdesikring og adgangskontroll

Telefon: 51 63 00 00 • E-post: post@systemsikring.com
Stokkamyrveien 12, 4313 Sandnes

Steinhard kvalitet
Vi utfører alle typer steinarbeid – fra kantstein og
belegningsstein til støttemurer og trapper. Vi påtar oss
små og store prosjekter – enten det er i forbindelse med
asfaltering av veier og gårdsplasser eller opparbeidelse
av hager og grøntareal.
Vår kompetanse gjør oss i stand til å håndtere hele
prosessen – fra drenering og utskiftning av jordmasser
til utførelse av ferdige steinløsninger av høy kvalitet.
I tillegg sørger vi for alt arbeid i forbindelse med
søknader, tillatelser og godkjenninger.
Vi hjelper deg med blant annet:
• Kantstein
• Belegningsstein
• Støttemurer
• Trapper
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Prisvinnende teknologi
Markedsleder i Europa
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Kompetente til fingerspissene
Veltrimmet og stilrent. Blomstrende og fargerikt. Vi har
bred erfaring med etablering og vedlikehold av små og
store grøntareal. Kvalitet, kreativitet og entusiasme er
viktige kjennetegn for jobben våre medarbeidere utfører.
Vi planlegger, opparbeider og oppgraderer hager,
parker og andre områder. Vår kompetanse omfatter alt
fra planting og stell av blomsterbed til beskjæring av
busker og trær, trimming av hekker og plenklipping.
Vi hjelper deg med blant annet:
• Opparbeidelse av hager og andre grøntareal
• Planting og vedlikehold av blomsterbed
• Beskjæring av busker og trær
• Såing eller legging av gressplen
• Grøntanlegg rundt bygg

Tjeltavegen 158, 4054 Tjelta
Tlf. 51 65 42 90 • www.vestplant.no

Alt av salt fra nordens ledende saltleverandør
Kreativitet Driftighet Ansvarlighet
www.gcrieber-salt.no

Alle gode ting er tre
Vi utfører alle typer oppdrag innen trepleie og
trefelling. Ingen oppgaver er for store eller kompliserte.
Å felle trær stiller strenge krav til både planlegging,
sikring og utførelse. På samme måte er trepleie et
fagområde som krever spesialkompetanse på
tilstandsvurdering og gjennomføring.
Vi garanterer for riktig utført arbeid – sikkert,
fagmessig og effektivt. Våre arborister har mange års
erfaring, og er sertfisert gjennom European
Arboricultural Council. I tillegg er vi medlem av Norsk
Trepleieforum og International Society of Arboriculture.
Vi hjelper deg med:
• Trepleie, beskjæring og sikring av trær
• Trefelling, stubbefresing og tomterydding
• Tilstandsvurdering og konsulenttjenester

Transit, Transit Custom, Transit Connect og ikke minst den aller
nyeste Transit Courier.
Knapt noen er smartere, tøffere eller mer driftsøkonomiske. Alt i alt du finner ikke
et mer effektivt arbeidsjern på fire hjul – alle håndverkeres drøm.
Velkommen til vårt Transit-senter i Bilhuset!

Vestre Svanholmen 9, 4313 Sandnes • E-post: post.stavanger@kvernelandbil.no • Tlf. 51 84 03 00 • kvernlandbil.no

Velstelt hele tiden
Større hager, gårdsrom og andre uteareal krever
tidvis mye vedlikehold i løpet av året. Derfor kan det
være greit å sette bort jobben til noen som har både
nødvendig kapasitet, erfaring og utstyr.
Vi utfører alt fra plenklipping og annet vedlikehold av
grøntareal til fasaderengjøring, snøbrøyting, spyling
og feiing av gårdsplasser.
Vi får uteområdet ditt til å skinne
– uansett årstid!

Vi hjelper deg med blant annet:
• Drenering av hage og hus
• Spyling og feiing av uteområder
• Snøbrøyting, strøing og salting
• Fasaderengjøring
• Rengjøring av betong, heller og brostein
• Fjerning av graffiti, oljesøl og liknende
• Skilting og oppmerking på vei
• Asfaltering og lapping av hull
• Fiksing av gatekantstein
• Ugressbekjempelse
• Terasse og mindre trekonstruksjoner

Ja takk, begge deler
Ha det fint.

Lyst på en hage som er både trivelig og
praktisk? Som gir deg og dine de gode
stundene uten å kreve mye stell? Vi utvikler
produkter som gjør uterommet til en
naturlig arena for både sosialt, hjertevarmt
samvær og praktisk, enkelt vedlikehold.

www.multiblokk.no

Litt grønnere hver dag
Alle vi som jobber i Stavanger natur- og idrettsservice, er
levende opptatt av miljø. Alle deler av vår virksomhet har
en gjennomført miljøprofil. Det betyr at vi alltid søker
etter den beste og mest miljøriktige løsningen for våre
kunder. Slik blir vi alle litt grønnere hver dag.
Kvist og annet treavfall brukes til kompost eller flis for
fyring. I tillegg jobber vi med en løsning hvor all
biomasse skal bli flist opp og gjenvunnet til blant annet
energi. Vi har også en miljøvennlig utstyrspark med en
stor andel elektriske transportmidler og verktøy.
Sist, men ikke minst, benytter vi kun kjemikaliefri
teknologi til for eksempel bekjempelse av ugress.
Dagens forskrifter har strenge reguleringer når det
gjelder bruk av sprøytemidler og kjemikalier, spesielt med
hensyn til uterom for barn og på offentlige uteområder.
Vi tar miljøet på alvor!

Apply TB er en teknisk totalentreprenør og servicebedrift innenfor fagene rør, ventilasjon, telekom, automasjon,
energirådgivning, maritim elektro og elektro. Vi tar både enkeltoppdrag og større rammeavtaler innen servicemarkedet. Oppdragene varierer fra sjekk av elektrisk anlegg i boliger til oppstart, vedlikehold og internkontroll
av større bygg og anlegg. Vi har bred erfaring fra ulike bransjer. I dag er vi på jobb for kunder i både offentlig og
privat sektor, på bygg og anlegg, i industri og på maritime fartøy.
Apply TB er en av regionens største aktører i prosjektmarkedet. Vi har bred erfaring med både enfaglige og
tverrfaglige prosjekter og prosjektering innen fagområdene våre.
Våre største kunder på prosjektmarkedet er hovedentreprenører og offentlig forvaltning (stat, fylkeskommuner
og kommuner). Vi har også oppdrag hvor vi er i direkte kontakt med byggherre.

• 105930 • www.jsnorge.no

- for et renere miljø
Har du spesielle ønsker eller behov for dine uterom?
Vi hjelper deg å realisere dine drømmer og idéer!
Auglendsdalen 85
4017 Stavanger
Telefon: 51 91 28 80
E-post: postmottak.naturogidrett@stavanger.kommune.no
Les mer på
naturogidrettanlegg.no
naturogidrett.no

We bring joy to people
wherever we meet them.
MK Illumination AS · Grenseveien 91, 0663 Oslo
+4748090270 · www.mk-illumination.no
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