Vi bygger framtid i nord!

Solid kompetanse
– friskt pågangsmot
Med over 80 år i bransjen er Karstein Kristiansen
Entreprenør AS en av landsdelens eldste entre
prenørbedrifter. Lang og variert erfaring innen bygg
og anlegg har styrket vår posisjon som en kvalitets
bevisst og pålitelig aktør – med Andøya, Sortland
og Vesterålen som primært nedslagsfelt.

Hovedvekten av kundene våre er ulike bedrifter
og offentlige byggherrer, men vi kan også påta oss

Våre ansatte har høy kompetanse innen bygge
teknikk og praktisk håndverk. Vi har egne
fagarbeidere innen betong og tømmer, dyktige
prosjektledere og erfarne byggeplassledere. I
samarbeid med konsulenter og underentreprenører,
kan vi ta på oss totalprosjekter – helt fra plan
legging til ferdig bygg.

Vårt engasjement i ulike offentlige og private
prosjekt, gjør at vi bidrar til å sette preg på
distriktet vårt. Gjennom å være en fremtidsrettet
initiativtaker og samarbeidspartner, tar vi vår del
av ansvaret for utviklingen av både nærmiljøet og
regionen vår!

oppdrag for private på forespørsel.

Fokus fremover

Pålitelig – Kreativ – Engasjert

Effektiv produksjon
Vårt fremste mål er å være en foretrukket
entreprenør hos både offentlige og private
oppdragsgivere. Det gjør at vi til enhver tid må
levere konkurransedyktige produkter og tjenester
– både når det gjelder kvalitet, pris og tid. Vi er
også opptatt av å benytte moderne teknologiske
hjelpemidler for å effektivisere arbeidet vårt.
Vi har en egen betongstasjon på Andenes, hvor
vi leverer ferdigbetong til kunder i hele Andøy
kommune. Sammen med gode samarbeids
partnere har vi kapasitet til å ta på oss selv store
totalentrepriser – fra start til fullføring.

Kompetanse utgjør forskjellen
Vi har sentral godkjenning innen ansvarsrett i
henhold til plan- og bygningsloven, og vår betong
stasjon på Andenes har sertifikat som tilfreds
stiller produksjonskontroll, i henhold til NS-EN
206. Vi er også medlem av NESO – Nordnorske
Entreprenørers Serviceorganisasjon BA.
Vi har fokus på gode rutiner og streng kvalitets
kontroll, som er din garanti for et positivt resultat.
Slik bygger vi langsiktige og lønnsomme r elasjoner
med både byggherrer, underentreprenører og
leverandører.

Gjennomføring

Kunnskap – Kvalitet – Erfaring

Fast leveranser/rute til Vesterålen ukentlig

NEUMANN HARSTAD
Margrethe Jørgensens vei 6 • Tlf. 77 00 14 00 • E-post: harstad@neumann.no • www.neumann.no

Ferdigstillelse

Troms Stamfiskstasjon

Sortland Brannstasjon

Byggeår: 2015-2017 | Byggherre: SalMar

Byggeår: 2018-2019 | Byggherre: Sortland kommune

Andenes skole

NAROM

Byggeår: 2009-2011 | Byggherre: Andøy kommune

Byggeår: 2018-2019 | Byggherre: Andøya Space Center

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS
I løpet av 68 års virke har vi etablert oss som en betydelig entreprenør lokalt og regional.
Unik erfaring og kompetanse innen tjenester som landmåling, prosjektering,
ingeniør- og konsulenttjenester, hage- og parkarbeider, bergteknisk spisskompetanse,
salg av fyllmasser og såldet jord, grave- og sprengearbeid, er kjernevirksomheter i vårt
daglige virke.
Ta kontakt for tilbud - 76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no / www.bulldozer.no
Din naturlige rådgivende part.

Karstein Kristiansens foretrukne takentreprenør
Medlem av:

9300 FINNSNES - 77 84 04 20
kontor@tromstak.no

Fjellstøtt - fra pol til pol
Sliping av nøkler - Dørvridere og låskasser - Håndtak og beslag
Reparasjon av lås - Mekanisk og elektronisk låssystem
Dørlukkere - Dørautomatikk - Installasjon og service
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Tlf.: 934 77 877
E-post: post@harstadlas.no

Sjøkanten
senter
www.lns.no
Circle K

Mesterbedrift i Låssmedfaget
dinnøkler
sikkerhetspartner!
Sliping- av
- Dørvridere og låskasser - Håndtak og beslag
Reparasjon av lås - Mekanisk og elektronisk låssystem
Dørlukkere - Dørautomatikk - Installasjon og service
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kst
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vei

en

Tlf.: 934 77 877
E-post: post@harstadlas.no

Sjøkanten
senter

Verkstedveien 1A, 9406 Harstad
Mesterbedrift i Låssmedfaget
Mesterbedrift
i Låssmedfaget - din sikkerhetspartner!
- din sikkerhetspartner!
Circle K

Tlf. 934 77 877

post@harstadlas.no

Verkstedveien 1A, 9406 Harstad

www.harstadlas.no

Lås og beslag • Dørautomatikk • Adgangskontroll • Låssystem

Solskjerming
• Markiser
• Persienner
•Screen Solgardiner
• Plissegardiner
•Innvendig og
• utvendig Solskjerming

•www.facta.no

Gratulerer med over 80 år i bransjen!

Tlf: 77 06 75 66
post@facta.no

Markveien 21, 8402 Sortland
Tlf. 76 11 06 20
www.elektroinst.no

MMT

Mur- & malerteknikk AS
Markveien 11, 8402 Sortland
www.mmt.as

Industrigulvet som tåler mer
og varer lenger.
Vi takker for samarbeidet gjennom 25 år.

Jernbaneveien 30, 8012 BODØ - 75 58 80 80 • www.acrylicon.no

Revisjon og rådgivning.
Sortland, Myre og Tromsø.
www.revicom.no

Mur- & malerteknikk har en bred og solid erfaring
innenfor de ulike fagområdene.
Vi utfører mur- og flisearbeider, maler og
beleggarbeider og utvendig rehabilitering av
fasader.

kvalitet, først og fremst!

Hålogaland Element as bygger elementer, anleggs- og boligmoduler samt andre kundetilpasset moduler.

www.halogaland-element.no

Vi produserer takkonstruksjoner i tre
for de fleste typer bygg.
Telefon: 77 09 31 12 • Mobil: 48 15 46 20
E-post: post@takstolfabrikken.com

Takk til våre
Tlf: 769 48 000
salg@jmontasje.no · www.jensenmontasje.no
Offisiell forhandler av produkter fra:

samarbeidspartnere

Bli med
på laget?
Vi benytter et stort spekter av
arbeidsressurser når vi løser
kundenes utfordringer. Enten
det er snakk om prosjektledere,
fagarbeidere, sjåfører eller
l ærlinger – vi er alltid på
utkikk etter vår neste
medarbeider.

• 109262 • www.jsnorge.no

Ta kontakt med oss!

Adresse:

Åse, 8484 RISØYHAVN

Telefon:

76 11 54 50

E-post: 		

firmapost@kke.no

Hjemmeside:

www.kke.no

