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Alt av
utomhusarbeider

En gang grønn
– alltid grønn
Anleggsgartnermester Svein Erik Johansen AS har røtter
tilbake til 1981 og har drevet med utomhusarbeider over
hele Nordland, selv om Saltenregionen er vårt hovednedslagsfelt. Vi har i dag 18 ansatte hvor de fleste innehar
fagbrev som anleggsgartnere. Mange har vært med i
flere tiår og vi har dermed den nødvendige erfaring og
kompetanse som skal til for å levere flotte prosjekter til
fornøyde kunder. Vårt firma er godkjent lærebedrift og
har som mål å alltid ha lærlinger. Vi ser på det som et
samfunnsansvar å sørge for nyrekruttering til faget og
overlevere vår erfaring og kompetanse til neste generasjon anleggsgartnere.
Har du et utomhusprosjekt du ønsker å få utført, ta
kontakt med oss. Vi er profesjonelle og kan hjelpe med
alt fra begynnelse til slutt – fra byggesøknad til ferdigstillelse.

Anleggsgartnermester Svein Erik Johansen AS
har stor kompetanse og lang erfaring med ulike
former for utemiljøarbeider. Vi utfører tjenester
for både private og offentlige oppdragsgivere
samt for næringslivet. Våre referanser inneholder også opparbeiding av uteområder til hoteller,
kontorbygg, rundkjøringer og offentlige veier.
Vi kan også hjelpe deg med:
•

Belegningsstein og støttemur

•

Natursteinsarbeid

•

Planting av busker og trær

•

Plenlegging og terrengforming

•

Hageplan

•

Bygging av lekeplasser og treningsparker

•

Sommervedlikehold: trimming, beskjæring,
luking, plenklipping

•

Vintervedlikehold: snøbrøyting for borettslag
og næringsvirksomhet

•

Byggesøknad for f.eks støttemurer

Utemøbler – Urbane elementer
Alt til grønn skjøtsel - Løsninger for uteområdet

www.log.no • 815 20 100

Lek og trening
Vi har lang erfaring i å bygge utemiljøer i hele
Nordland slik at både barn og voksne kan få
utfolde seg på henholdsvis lekeplasser og
treningsparker. Vårt firma har sammen med gode
samarbeidspartnere vært med på å utforme
mange kreative prosjekter – som selvfølgelig
også tilfredsstiller de krav myndighetene setter –
gjennom mange år. Sikkerhet, estetikk og praktisk
nytte skal gå hånd i hånd. Vi leverer også plaststøpte g
 ummiunderlag og gummiheller til disse og
andre prosjekter.
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Hageplan
Dersom du ikke vet helt hvor du skal
begynne med hagen din, kan vi hjelpe
med å lage en hageplan. Her tegner vi
forslag til utforming og planlegger hva
som skal plantes og ikke minst hvor.

Grønland 53, Drammen
+47 815 00 702
E-post: KompanNorge@kompan.com

naturstenskompaniet.no

Vedlikehold
hele året
Vi kan utføre fast vedlikehold både sommer og
vinter og inngår rammeavtale med våre kunder om
hva jobben skal innebære. Ulike årstider har ulike
vedlikeholdsbehov. Snørydding i vinterhalvåret og
beskjæring av trær og busker, trimming av hekker,
plenklipping og luking i sommerhalvåret.

Vi har helheten i fokus og sørger for at
ditt prosjekt blir vellykket
Byggservice • Nybygg • Renovering • Flislegging • Maleoppdrag
Har du planer om å bygge nytt eller renovere – ta kontakt!
Vi har som mål å skape større verdier for våre kunder.

Rom for hus og hytteglede

Tlf. 900 54 099

Steinlagt
er velgjort
Har du lyst på en steinlagt
oppkjørsel, gårdsplass, vei eller
terrasse? Eller en estetisk flott
mur? Vi hjelper deg så gjerne
med belegningsstein, naturstein,
sablemurer og støttemurer
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Grøntanleggsplanter
av høy kvalitet
For norske forhold

www.mellbye.no

