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Hjemmebaserte tjenester
Nannestad Bygdeservice SA er et samvirkeforetak etablert i 1995. Vi disponerer i dag mer enn
60 personer innenfor nesten alle kompetanseområder. Kontoret vårt finner du i Midtbygda i
Nannestad. Med en stor utstyrspark til vår disposisjon, og gode avtaler, kan vi tilby alle typer
tjenester, både som faste oppdrag og som engangsoppdrag. Vi er din private vaktmester!

Vaktmestertjenester

Hjemmetjenester

· Gressklipping

· Vedlikehold av hus og hage

· Snørydding og strøing

· Sosialt samvær, turer etc.

· Beskjæring i hage

· Husarbeid, vasking etc.

· Utvendig vask av hus, tak og fasader

· Flyttevask

· Beising og maling
· Feiing
· Alt annet innen vaktmestertjenester

Trenger du en vaktmester eller omsorgsperson?
Vi har folk her som kan hjelpe deg med arbeidsoppgaver både inne og ute.

Totalleverandør av tjenester
for tak og membraner

Lønnsomhet er ikke magi det er hardt arbeid og riktig verktøy!

–Tak –Membraner –Våtrom
–Radonsikring –Terrasse
for nybygg og rehabilitering
protan.no
Tlf.: 08241

holte
www.holte.no

Entreprenør
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Snekring
og vedlikehold

Snekring, bygningsarbeid og vedlikehold:

Vi får stadig flere oppdrag innen snekring og vedlikehold, og har i dag medarbeidere som kan hjelpe
deg med et bredt spekter av tjenester innenfor dette
området.

· Nybygg/tilbygg

Vi tar oss gjerne av søknader i forbindelse med
bygg- og anleggsprosjekter, og har tilgang på en
rikholdig maskinpark, som siker at du får jobben
gjort – enten du trenger en høytsvevende lift,
hjullastere, maskiner for skogrydding eller annet av
anleggs-utstyr.

· Støttemurer

· Rehabilitering av hus
· Vedlikehold/oppussing
· Maling
· Steinlegging
· Drenering
· Opparbeidelse av grøntområde

Vi utfører alle grave- og sprengningsjobber
- store og små.

Tlf. 996 90 517
www.lundberg-saeteraasen.no

• Isolering av nybygg
• Etterisolering ved
rehabprosjekt
• Etterisolering av loft
• Sugemaskin for fjerning
av flis på loft

Med oss på laget har vi valgt
Dette valget ble helt naturlig da Knaufinsulation innfrir på alle plan.
Eneste blåseisolasjon produkt som er godkjent av Sintef for
null synk i vegg.

Vi er også godkjent i

Stolt leverandør av byggevarer til Nannestad Bygdeservice.
Totalleverandør innen byggevarer, trelast, maling, verktøy og festemidler.
Som kunde hos Montér Hurdal får du en kundeservice med høy kompetanse.

Montér Hurdal
Vestsidevegen 3, 2090 Hurdal • Tlf. 63 92 04 20
E-post: post@monterhurdal.no • www.monter.no
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Du bygger - vi tar oss av resten!
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