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Solid kompetanse
Vi har erfaring med arbeid for Oslo kommune som går
helt tilbake til 1970-tallet. I dag er vi 14 mann som bygger
kunstgressbaner, graver ned avfallssystemer, rehabiliterer
gangveier og drenerer. Blant mye annet.
Det som en gang var Guthorm Hoffs enkeltmannsfirma er
i dag et selskap med voksen maskinpark og omsetning på
flere titalls millioner kroner, med Guthorms sønn Morten
som daglig leder.

Sertifisert mesterbedrift
Vi er en godkjent mesterbedrift med faglærte anleggs
gartnere og maskinførere i stallen. Hos oss legger vi vekt
på å lære opp nye fagfolk, og er derfor også godkjent
lærebedrift med lærlinger i daglig arbeid.
Vårt motto er aldri å gjøre en jobb to ganger.

Store, kjente kunder
Oslo kommune og OBOS er våre to store kunder, og
vi har jobbet for begge i mange år. Blant annet har vi
rammeavtale med Oslo kommune for bygging av kunstgressbaner.
Vår erfaring, dyktige og engasjerte ansatte og en maskin
park med blant annet bulldosere, gravemaskiner, beltegravere og hjullastere setter oss i stand til å gjøre praktisk
talt alt av utearbeid, enten det er muring, steinlegging,
beplantning, fuktsikring, asfaltering, lekeplasser, benker
eller sykkelstativer.

Hos oss får du gode råd
Den som kommer til oss for å få råd, får tilgang til
kompetanse bygget opp gjennom flere tiår og garantert
mange gode ideer til løsninger.
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Gode uteområder
Rehabilitering av uteområder for borettslag tilknyttet OBOS
er en av Guthorm Hoffs spesialiteter. Med oss på laget
har dere tilgang til lang erfaring innen rehabilitering, ikke
minst av eldre borettslag.
Våre løsninger er alltid grundig gjennomtenkte og godt
planlagte. Ikke minst legger vi stor vekt på å finne en god
balanse mellom de forskjellige aktivitetene og funksjonene
et felles uteområde har.

Tilgjengelig
Vi leverer alltid universell utforming, som sikrer tilgjenge
lighet for alle og en arealutnyttelse i balanse med alt som
skal foregå på uteområdet, enten det er visuelt miljø, lek,
parkering eller avfallshåndtering.

Leimax as har maskinutleie
i Oslo og Trondheim
for anlegg, bygg og hage, samt
salg av maskiner
Oslo -tlf. 22 90 51 51
Trondheim - tlf. 73 91 13 90
www.leimax.no

Gamle Trondheimsvegen 16, 2053 Jessheim
Tlf: 63 97 05 90 – www.myrvoldhagesenter.no

Den viktige fuktsikringen

Fornøyde kunder

Drenering og fuktsikring av grunnmur opptar en stor del
av vår totale oppdragsmengde. I takt med klimaendringer
med fuktigere vær vil dreneringsbehovet øke.
Vi følger OBOS’ innarbeidede og grundige standard i
dreneringsarbeidet.

Gjennom mange år har vi utført
utomhusarbeider for Hellerudtoppen
borettslag. Oppdraget har vart i
mange år, og innebærer at vi har
gravd ned nytt avfallsanlegg under
bakken, bygd nytt lekeanlegg, oppgradert mange sitteområder og lagd
nye grøntarealer med blomster, busker
og trær.

Vi bytter ut gammel leire med stein, isolerer og legger nye
drensrør. Samtidig leder vi vannet fra takrennen i egne rør
under bakken og bort fra veggen. Til slutt må overflaten
skrås ut fra veggen for å sikre avrenning.
Når vannet blir ført bort slik at fukt ikke trenger inn
gjennom grunnmuren, får bygningen lengre levetid og
beboerne opplever et bedre og sunnere inneklima.

– Vi er veldig godt fornøyd med hele
prosessen fra innledende kontakt
og fram til avsluttet jobb. Vi hadde
utmerket samarbeid med dyktige og
fleksible fagfolk fra Guthorm Hoff
AS hele veien. Det er betryggende å
vite at vi har en god anleggsgartner-
forbindelse for fremtiden, sier
styreleder Torstein H. Samstad for
Hellerudtoppen borettslag.
En annen kunde gjennom flere år er
Keyserløkka Øst borettslag.
– Vi har benyttet oss av Guthorm Hoff
AS til både små og store oppdrag.
Dette spenner fra enkel liten gravejobb, vedlikehold av trær og busker
på uteområdet, til store prosjekter som
rehabilitering av uteområdet, planting
av trær og etablering av et område
med garasje og parseller.
– Arbeidene har alltid blitt utført og
levert i henhold til avtale. Vi vet hva
vi får når de utfører oppdrag hos
oss, sier styreleder Stein Bugge for
Keyserløkka Øst borettslag.

Vi hjelper deg med å ha et sikkert elektrisk anlegg og tar
gjerne en uforpliktende visuell kontroll.
Trenger du ny utebelysning, elbil-ladestasjon,
komfyrvakt, fjernkontroll av lys, varme, persienner,
garasjeporten?

Ta kontakt med å sende e-post til siv.oslo@bravida.no eller ring 22 72 22 99 (07:30-15:00)

www.bravida.no

Følg oss gjerne på
sosiale medier

Laget for lek og idrett
Noe av det beste med å jobbe med oppgradering av
uteområder er å se folk ta et nytt anlegg i bruk. Det gjelder
ikke minst når barna rykker inn på en ny kunstgressbane.
Hittil har Guthorm Hoff AS bygget 20 baner i Oslo
området. Vi har rammeavtale med Oslo kommune for
bygging av kunstgressbaner, og har lang erfaring i å møte
de utfordringene slike oppdrag stiller.

Tilpasning
Selv om banene kan se like ut på overflaten, er de ofte
svært ulike under bakken. Slike anlegg må spesialtilpasses,
ikke minst med utgangspunkt i varierende beliggenhet og
grunnforhold.
Som ansvarlig kan vi med våre samarbeidspartnere levere
alle varianter av et moderne anlegg inkludert mål, løpe
baner, innbytterbenker, nett, lys og asfalt rundt anlegget.
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Trond Ringstad - t. 975 25480 - E-post: Trond.Ringstad@norasonde.no
Lars Woldheim - t. 916 11 046 - E-post: Lars.Sverre.Woldheim@norasonde.no

Avfallshåndtering
I borettslag og boligsameier, og andre områder med tett
bebyggelse, er nedgravde avfallsanlegg et godt alternativ
til gamle åpne systemer.
De store fordelene med å legge containerne under jorda
er at plagen fra lukt og dyr som roter i avfallet blir mye
mindre, og ikke minst at verdifull plass blir frigjort inne
eller ute.

Mindre lukt
Når avfallet legges i innkastet over bakken og faller ned
i oppsamleren under bakken, blir det liggende i jevn
temperatur. Det er særlig fordelaktig om sommeren når det
er varmt i været, men kaldere under bakken.
I tillegg til en rensligere håndtering av avfall har slike
anlegg bedre tilgjengelighet, og tilfredsstiller derfor krav til
universell utforming.
Guthorm Hoff AS tar seg av hele prosessen fra b
 efaringen,
via graving til ferdigstillelse av anlegg og omgivelser.
Vi har mange års erfaring med nedgravde avfallsanlegg,
noen av dem er blant landets største med over 40
beholdere under bakken.

Anleggservice Øst AS er totalleverandør innen asfaltering og har en moderne og fleksibel maskinpark. Vi utfører oppdrag for både
entreprenører, stat og kommune, borettslag, og private i Oslo og Akershus.
Vi har spesialisert oss på små og store oppdrag innen:
- Asfaltering, asfaltsaging, asfaltfresing, veimerking, fartsdumper
- Grunnarbeider med gravemaskin, innkjøring og utkjøring av masser

Trondheimsveien 640, 0964 Oslo • Tlf. 22 21 22 83 • www.anleggserviceost.no

Morten - 47 66 65 56
Guthorm - 97 66 83 68
www.guthormhoffas.no
Jorstadlinna 29
2750 Gran
Følg oss på

AS
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