Din totalentreprenør
Brøyting

Graving

Tømring Muring

Ingen jobb for liten, ingen for stor
Beitostølen Maskin og Transport AS er en entreprenør som
tilbyr varierte oppdrag i forskjellig omfang innen maskin
og transport til store deler av Østlandet.
Vi har sentral godkjenning, og er medlem i
Maskinentreprenørens Forbund (MEF).
Firmaet ble etablert i 2003, og vi har per i dag 18 fast
ansatte. De fleste med lang arbeidserfaring innen sine
respektive felt, som strekker seg fra bilmekanikere,
snekkere, maskinkjørere – mange med fagbrev.

Tømrerarbeid
Beitostølen Maskin og Transport AS tilbyr også tømrer
arbeid. Med tre dyktige snekkere på laget utfører vi små
og store byggeoppdrag. Har du behov for bistand innen
f. eks rehabilitering av bygg eller oppføring av bygg er vi
din samarbeidspartner. Ta kontakt for en uforpliktende
prat om ditt neste prosjekt.

Ta kontakt for
en uforpliktende prat!
Telefon: 61 34 12 71
post@beitomaskin.no
www.beitomaskin.no

Tilsyn av hytter / trefelling / alt i snekkertjenester
radonduk og takmembran / beising og maling
snømåking og brøyting / vedsalg og -utkjøring / plenklipping
vedlikehold av torvtak / rehabilitering
Renhold av hytter - byggvask, utvask, flyttevask...og mere til!

Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen • Tlf. 99 00 95 53
post@arvesvakt.no • www.arvesvakt.no

Ring oss eller send oss en mail for en
uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg med!

Murerarbeid
Vi har lang erfaring med tomtegraving og tilrettelegging av
grøntareal, hage og generell ferdigstilling av utearealer.
Vår geografiske tilhørighet gjør at vi har flest slike oppdrag
på Beitostølen og ellers i Valdres, men vi utfører oppdrag
på store deler av Østlandet.

Ved muring av forstøtningsmurer bruker vi naturlig stein fra
vårt steinbrudd i Skammestein, like sør for Beitostølen.
Om det ønskes, har vi også muligheten til å skaffe ferdig
grønn plen, som vi bare ruller rett ut, og vips er det ferdig!

Alt for
å yte det
beste for
kunden!

Arbeid med uteareal kan
innebære alt som må til for å få
jobben gjort, for eksempel:
• graving og drenering
• massetransport fra/til tomt
• mure forstøtningsmur
av naturstein
• legging av heller
• så grøntarealer

Tippkjøring og gjødselkjøring

Vi bygger kvalitet
Tlf. 61 34 24 40 / 90 51 61 61 • info@rognebygg.no

Kjetil Sebu
Tlf. 915 79 888 • kjetise@online.no

Graving og transport
Den moderne og varierte maskinparken sikrer at
Beitostølen Maskin og Transport AS kan utføre oppdrag
av alle størrelser, både for privat- og næringsmarkedet,
samt det offentlige. Vi har en velutstyrt og oppdatert
maskinpark med GPS-styring, med maskiner på opptil
29 tonn tar vi på oss det meste av utvendige arbeider.
Vi har også eget steinbrudd i Skammestein, hvor vi leverer
naturstein og ulike typer masser fra.

Fast leverandør av verktøy
og forbruksmateriell

Nor Exima
Tlf: 955 53 795 • E-post: hane-n@online.no

Vi leverer komplette
utvendige arbeid med:
• VA-anlegg
• Veganlegg
• Massetransport
• Vedlikehold av veier
• Tomtegraving
• Riving
• Transport
• Uterom

Takk til våre
samarbeidspartnere

Brøytevakt
Tlf. 941 60 690
broyting@beitomaskin.no
Se mer på
www.beitomaskin.no

Brøyting – kompetanse og kvalitet
Beitostølen Maskin og Transport AS har 35 års erfaring med
brøyting, og er den største aktøren som tilbyr brøyting i den
nordre delen av Øystre Slidre – da primært på Beitostølen.
Hytteeiere er vår største kundegruppe. I tillegg brøyter vi
veger, gangfelt, parkeringsplasser o.l. for både innbyggere,
bedrifter og kommunen. Over 1200 hytter og eiendommer
brøytes årlig av Beitostølen Maskin og Transport AS.

Vi styrer brøytingen gjennom en egen nettside hvor
hytteeierne må melde sin ankomst senest 24 timer før.
Denne ordningen er kommet i stand for å spare miljøet,
maskiner, utstyr og mannskap. Dette vil bli mer rettferdig
både for hytteeiere og entreprenør i forhold til betaling
av brøytingen.

Alt innen Grunnarbeid, Veivedlikehold og Brøyting

Ta kontakt for en uforpliktende prat!
Daglig leder, Bjørn Erik Evensen
bjorn.erik@beitomaskin.no / 974 97 64

Beitostølen Maskin og Transport AS
Tlf. 613 41 271 – post@beitomaskin.no
Bygdinvegen 3650, 2953 Beitostølen
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