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En profesjonell partner til å stole på

GrunnPartner AS ble etablert i 2014 som et datterselskap
av Linjepartner Holding. Vi er et grunnentreprenørfirma, og
har vår hovedbase i Overhalla, men vårt arbeidsområde
er i hele Norge. Vi har hele tiden et stort fokus på HMS
og gode kår for vår aller viktigste ressurs, nemlig våre
pålitelige og trofaste ansatte.
LinjePartner Gruppen består av tre selskaper,
hvor vi er ca. 50 ansatte:
• GrunnPartner AS
• LinjePartner AS
• LinjePartner Holding AS

Spesialister
Vårt spesialområde er innenfor stolpereising og
fundamentering av master. Våre 17 dyktige ansatte har
bred og lang erfaring fra denne typen jobb, og vi ser på oss
selv som spesialister på feltet, da vi løser alle utfordringer
med effektivitet og en stor «stå på vilje» for at resultatet
skal bli som forventet.
Vi har blitt Gasellebedrift to år på rad– 2018 og 2019, dette
betyr at vi fører en ryddig økonomi og har hatt en jevn
omsetningsøkning over flere år. Vi er et solid firma med
beina godt plantet på bakken.

Midt-Norsk Rør AS er Midt-Norges
største lokalt eide grossist på
VA-produkter. Hovedlageret er
sentralt plassert på Stjørdal.
Vi har alltid varer tilgjengelig og
leverer til avtalt tid over hele landet.

Et utdrag fra vårt rikholdige produktspekter:
• Drensrør i alle dimensjoner
• DV-rør
• PE-Vannledning med deler / sveis
• PP/PVC med deler
• Kabelrør / trekkerør
• Sandfangskummer / Trekkekummer i plast og betong
• Vannmagasin / Fordrøyningsmagasin i plast og betong
• Kummer, kumlokk og rammer, gategods / renner
• XPS/EPS/og grunnmursplast
• Fiberduk og geonett
• Gabioner
• Messingdeler 20mm – 63mm

AVD.
STJØRDAL

Mellomriksveien 424
7514 Stjørdal
Tlf. +47 989 00 050
post@mnras.no

AVD.
HELGELAND

Skoledalsveien 1
8890 Leirfjord
Tlf. +47 485 17 022
arne.johan@mnras.no

AVD.
RINGEBU

Randkleivgata 2
2630 Ringebu
Tlf. +47 967 39 556
haris@mnras.no

GrunnPartner AS utfører mye forskjellig
grunnarbeid, og vi har spesialutstyr og
kompetansen til å utføre arbeid i de tøffeste
arbeid og med riktig utstyr for jobben.
NOEN AV VÅRE TJENESTER ER BLANT ANNET:
• Stolpereising 20-132 KV
• Kabelarbeid for lav- og høyspent
• Fundamentering av komposittmaster 132KV
• Betongfundament 132-420KV
• Stålfundament 420KV
• Sjøkabelprosjekter
• Vi utfører oppdrag gjerne i dårlig terreng
• Vi har gravemaskiner i alle størrelser
• Vi har tråkkemaskin, bandvogn og belte-
dumper for god produksjon på vinterføre
• Vi har delbare maskiner for utflyging
med helikopter
• Vi har ATV og snøscootere
• Vi er godt rustet til å ta oppdrag HELE året

BASE FROSTA
Tlf. +47 979 93 000 • E-post: post@heliscan.no • www.heliscan.no
BASE ØSTERSUND
Tlf. +46 631 83 670 • E-post: info@heliscansverige.se • www.heliscansverige.se

Prosjekter – Selbu
Et av våre store prosjekter, har vært vårt arbeid på Selbu.
Her har vi utført stolpereising, betongfundamenteringsarbeid og kabelarbeid. Et slikt prosjekt krever god
planlegging, spesialutstyr og gode løsninger, og det er
akkurat her vi er best i det vi gjør.

SJEKK UT VÅR NYE

NETTBUTIKK
www.industrivarer.no
Pinavegen 6, 7800 Namsos • Tlf. 742 16 600
E-post: post@industrivarer.no • www.industrivarer.no

GrunnParter har alltid et øye på arbeidsmarked og ser
etter flinke folk til å bli med på laget. Vi kan love deg en
spennende arbeidshverdag for deg som ønsker å jobbe
med arbeid som krever stor nøyaktighet og struktur.
Hos oss er det våre ansatte som er vår viktigste brikke
ut mot våre kunder, og det er derfor utrolig viktig for oss
å ivareta våre ansatte med bl.a. en god lønn og faglige
oppdateringer hvert år!

Noen av våre goder:
•
•
•
•
•
•
•

God lønn
Bonusordninger
Tilbud om aksjer
Årlige faglige oppdateringer og kurs
Aktuelle kurs for alle ansatte
Et godt arbeidsmiljø
Muligheter for faglig utvikling

Høres dette ut som noe for deg? Ønsker du å vite mer?
Se våre nettsider www.grunnpartner.no, og send oss
gjerne en mail på post@grunnpartner.no slik at vi kan bli
litt bedre kjent.

LEVERANDØR AV IT-TJENESTER

Tlf. 74 79 50 60 // post@ovit.no // www.overhallait.no

Sett bort regnskapet til oss så kan du gjøre det du er best til,
tjene penger.
Rådgivning • Regnskap • Interimleder • Digitalisering
Experto er et moderne, kompetansesterkt og fleksibelt økonomihus.
Som totalleverandør av økonomiske tjenester tilbys alt fra løpende
bilagsføring til utleie av personale og skreddersydde analyseprodukter.

Kobbes gate 2, 7042 Trondheim • Tlf. 414 04 286 • www.experto.no

Helitrans er et av Norges største helikopterselskap og eneste
riksdekkende. Vi er spesialister innen konstruksjons- og vedlikeholdsoppdrag for kraftutbygging og annen tung industri, samt en rekke
tjenester for næringslivet, det offentlige og private kunder.
Helitrans har base på Kjeller, Stavanger, Sauda, Værnes, Mo i Rana,
Narvik, Tromsø og Alta.

Tlf. 483 13 000
E-post: ordre@helitrans.no
www.helitrans.no

Takk til våre
samarbeidspartnere
Arnstein Alsli
Tlf. 995 82 145
Formofossvegen 698, 7870 Grong
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Kontakt oss
GrunnPartner AS
Overhallsvegen 2141
7863 Overhalla
95 93 67 75
post@grunnpartner.no
www.grunnpartner.no
www.linjepartner.no
skogmoindustripark.no

