INGEN JOBB FOR LITEN
– INGEN JOBB FOR STOR
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KVALITET SIDEN 1985
Lunder AS ble etablert i 1985, hovedsakelig innen
transport og produksjon av dekkbark og prydbark.
Siden 2008 har Lunder AS satset for fullt på anleggsbransjen, og vi utfører alt innen grunnarbeider, vann,
avløp og transport. Vi gjør små og store jobber i Oslo,
Viken og deler av Innlandet, og vi er blant annet godkjent for ansvarsrett for utførelse av grunnarbeid og
landskapsutforming.
Lunder AS er en familiebedrift med ca. 15 ansatte med
lang og bred erfaring og en velutstyrt maskinpark. Vi
er godkjent lærebedrift, samt miljøfyrtårnsertifisert.

Vi leverer våre tjenester til både
private og offentlige kunder!

RIKTIG FRA START AV
Hos Lunder AS er vi opptatt av å gjøre ting riktig fra
start. Grunnarbeidet er selve fundamentet en skal
bygge på, og derfor er det viktig og å velge den riktige
samarbeidspartneren. Vi har stor kompetanse innenfor
grunnarbeider, samt når det gjelder å velge riktig
maskin til riktig jobb. Dette kombinert med gode rutiner
for HMS har vi skapt en trygg og god arbeidsplass for
våre ansatte.
Hos Lunder AS er vi opptatt av miljøet og dette
gjenspeiles i valgene vi tar til daglig hvor det jobbes
aktivt med FNs bærekraftsmål i vårt daglige arbeid.
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FRA A TIL Å
Lunder AS tilbyr et bredt spekter av tjenester til både
private og næring. Våre dyktige fagfolk innehar bred
erfaring og utstrakt kompetanse innen tjenestene
våre. Dette gir en ekstra trygghet for våre kunder.

VÅRE TJENESTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drenering
Steinarbeid
Hage
Vann og avløp
Etablering av tomter
Salg av dekkbark og matjord
Betongarbeider
Riving og sanering
Bygging/vedlikehold av vei
Renseanlegg
Anleggsgartner
Graving/masseforflytning
Infrastruktur
Massedeponi
Transport

Har du behov for en kvalitetsbevisst entreprenør,
med lang erfaring og høy kompetanse,
ta kontakt med oss om ditt neste prosjekt!

GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING AS

Vi leverer alt du
trenger av knuste
fjellmasser til ditt
prosjekt.
Les mer på www.gholth.no
eller ring oss på 62 88 81 33
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Vi leverer farget og blank diesel, fyringsolje,
smøreolje, biofyringsolje og HVO diesel 100.

Trenger
duasfalt?
asfalt?
Trenger du
Vi u�ører det meste innen asfaltering.
Vi u�ører
det meste innen asfaltering.

Bjørn R. Pedersen - Mob. 971 46 685 - E-post: bjorn@arcticasfalt.no • Cato S. Rude-Hansen - Mob. 911 25 403 - E-post: cato@arcticasfalt.no
Martin Rude-Hansen - Mob: 909 52 133 - E-post: martin@arcticasfalt.no • Sjur Ryen-Hansen - Mob. 948 83 513 - E-post: sjur@arcticasfalt.no

Mellbyes Planteskole

Mellbyes planteskole er en av landets ledende leverandører av planter til grøntanlegg.
Vi har en stor egenproduksjon og leverer direkte med egne biler over hele Østlandet.
I tillegg leverer vi til resten av landet gjennom pålitelige eksterne transportselskaper.
Grøntanleggsplanter av høy kvalitet. For norske forhold.

www.mellbye.no
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Vi takker våre samarbeidspartnere

