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Se filmen

Hvem er Fasvo?
Fasvo er en vekstbedrift, som tilrettelegger arbeid for
mennesker med ulike utfordringer og som har ønske om å delta
i arbeidslivet. I tillegg er vi godkjent lærebedrift i mange ulike
fag, og tilbyr spesialundervisning i bedrift.
Fasvo er et ideelt aksjeselskap som ble stiftet i 1993, og eies av Fredrikstad
kommune.
Vi er opptatt av å skape faglig og personlig mestring, yrkesstolthet og arbeidsglede.
I 2021 omfatter vårt samfunnsansvar i alt 135 mennesker. Vi jobber for å tilrettelegge
for et mangfoldig arbeidsliv hvor utenforskap og annerledeshet ikke lenger er et
tema.

VÅR SAMARBEIDSPARTNER PÅ BIL!
Biladministrasjon / Finansiering / Service

PROACE ELECTRIC

- TOYOTAS FØRSTE ELEKTRISKE VAREBIL

Toyota Fredrikstad AS
www.fredrikstad.toyota.no

Hva kan vi tilby?

Leverandør av bioparafin, biofyringsolje, diesel,

Leverandør
av og
fyringsolje,
biofyringsolje,
diesel,
smøreoljer, fett
teknisk-kjemiske
produkter
i
smøreoljer
ogdeler
kjemiprodukter
Østfold,
Oslo og
av Akershus i hele Østfold.
Østfold Olje
Ragnar Larsen & Sønner AS
Engelsvikenveien 158
1628 Engelsviken
Tlf.: 69 33 91 80
www.ragnar-larsen.no

thepitch.no
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Ryddegruppa

Men dette er ikke alt de gjør. Ryddegruppa
tar også på seg jobber for gårdseiere for
vedlikehold av deres uteområder, samt vedlikehold av parker. Her kan det være snakk om
strøing, snømåking, fjerning av uønsket gress
og liknende.

foto: Ove Tøpfer / FMVFOTO

Du har sikkert sett dem gående langs veiene,
i parker og på parkeringsplasser. De holder
byen vår ren, og trosser vær og vind for at vi
skal kunne nyte alle dens områder, uten å
gremmes over forsøpling.

Anleggsgartnergruppe
Vi vet at hager og grøntarealer ikke forsvinner
selv om de er dekket av snø. De kommer seg
ikke automatisk tilbake i full blomst fordi
bakken tiner heller. Vi har ekspertisen og
ønsket om å hjelpe deg med å få det fint og
ryddig, slik at området kan nytes og ikke være
til belastning for deg.
Fasvo utfører oppdrag innen gress- og
kantklipping – med beskjæring av trær og
busker. Har du oppdrag innenfor det mer
kommersielle innen skogpleie og utbedring/
vedlikehold av stier og gangveier, så gjør vi
også dette.

Exakt Regnskapsbyrå AS
Aspelundveien 4, 1624 Gressvik
Tlf. 69 70 78 00
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Fruktavdeling

Vi leverer til bedrifter, barnehager, SFO – og
privatpersoner.

foto: Ove Tøpfer / FMVFOTO

Ved å abonnere på Jobbfrukt tar din virksomhet et viktig samfunnsansvar, samtidig som
dere støtter verdifulle arbeidsplasser. Frukt og
grønt bør alle uansett få i seg, og dette gjøres
nå enkelt ved å få det levert på døren så ofte
dere har behov. En ting mindre å tenke på for
dere, samtidig som dere slår et viktig slag for
å fremme et bedre samfunn for alle.

Øst Kaffekompani
I 2019 inngikk Øst Kaffekompani et
samarbeid med Fasvo, som siden har stått
for produksjon, pakking og levering av
kaffen ut til lokalmiljøet – hovedsakelig i
Fredrikstad. Fasvo kjøpte opp merkevaren
Øst Kaffekompani i januar 2021.
Les mer om Øst Kaffekompani på side 11.

Arne Nilsen AS
- din rørlegger

Tlf. 69 31 02 03 Fredrikstad
Tlf. 95 44 53 15 Rolvsøy
e-post: truls@arne-nilsen.no
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Hjelpemiddelservice
Der for deg, når behovet viser seg. Fra våre
lager formidler vi både korttids- og langtids
hjelpemidler til innbyggerne i hele Fredrikstad
kommune. Vi leverer og henter inn hjelpemidler
på ulike ruter i kommunen hver ukedag. Fasvo
samarbeider med NAV Hjelpemiddelsentralen,
og andre faginstanser. Dersom du får vedtak på
hjelpemidler, er det vi som leverer til deg.
Vi har egne teknikere som reparerer og
kvalitetssikrer, samt en rengjøringsprosess
som innebærer blant annet UV-behandling.
I vår resepsjon kan du kjøpe krykker og andre
småhjelpemidler.
For mer informasjon om hjelpemiddelservice,
se www.fasvo.no/hjelpemidler

Pakke og montering
Når veldig mye skal organiseres, er det lett
at visse ting går i glemmeboken. Har du et
produkt som må monteres før det sendes
videre til butikk? Eller er det kanskje flere
produkter som skal pakkes om før videresalg?
Ikke noe problem – dette kan vi!
Vi stiller på oppdrag av ulike omfang, med
raske leveringstider. Vårt fokus er god kvalitet,
og levering til riktig tid. Vi har også faste oppdrag for en rekke bedrifter både i Fredrikstad
og andre steder i Østfold.

Kan du:
Rådgivning

Marked

IT

Regnskap

slik WICAN?
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Tema:

Catering
Notater om temaet:

Fokuser på egenlagde produkter, konditori,
bakeri
Få frem at de lager alt hos seg - har eget
bakeri og konditori

Catering, bakeri og konditori
– med det lille ekstra

Henter tekstgrunnlag fra nettside
For åpningstider - se nettside

intervju av en ansatt - Morten sender

Hos oss er vi opptatt av å gjøre livet enklere, men med stil.
Derfor har vi et bredt utvalg tjenester og mange års erfaring, slik
at du ikke skal behøve å lete rundt etter det du har behov for.
Vi baker kaker for enhver smak og lyst – til alle anledninger. I tillegg har vi salater,
hvetebakst, påsmurte bagetter og matpakker – og ikke minst et fullsortiment i
brød. Vi tilbyr også sesongvarer til for eksempel jul eller påske. Vi leverer selvsagt, så
ta kontakt for en prat, så ordner vi resten.
Det beste av alt – alle våre produkter er egenlagde!
For våre åpningstider, se www.fasvo.no
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NightSafe
Notater –
omen
temaet:idé utviklet
hos Fasvo
Tema:

Designelementer
Web-ikon:
Nightsafe

Nightsafe/Fasvo næring https://nightsafe.no/om-oss/ (en halvside til dette)

NightSafe er et norskutviklet produkt med fokus på sikker

Lærekandidatordningen
( en halvsideKonsept
om dette)og
Morten
sender
og trygg mobillading.
idé er
utviklet av Fasvo i
tekstgrunnlag

s amarbeid med Snø Designstudio. Potensiell fare ved lading av
smarttelefon har vært i media gjennom flere år – spesielt med
tanke på varmeutvikling, og lading på natten.
NightSafe er et solid produkt som har bestått internasjonale standarder for
elektronisk utstyr, og gjør mobillading trygt og sikkert. Produktet er grundig
inspisert, sertifisert og godkjent av NEMKO, og er også EMC-sertifisert.
Fasvo står for pakking og distribusjon. Les mer på www.nightsafe.no

Lærekandidatordningen
Lærekandidatordningen gjør det mulig å ta yrkesfaglig
utdannelse for de med behov for tilrettelagt undervisning i
faget, og som av forskjellige årsaker ikke skal gå mot et fullt fag
eller svennebrev.
Fasvo er per i dag godkjent lærebedrift i 7 forskjellige fag, og for øyeblikket har vi
22 aktive lærekandidater i bedriften. Vi har også mange arbeidstakere i Fasvo som
tidligere har vært lærekandidater.
Spesialundervisning i bedrift er et av tilbudene til fylkeskommunen, som kan
utløses etter et vedtak hos PPT. Opplæringen som blir gitt er tilpasset i forhold til de
forskjellige behov eleven måtte ha.
Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken, OKvekst har 32 medlemsbedrifter
i Viken hvor vi tilbyr varierte og tilrettelagte opplæringsarenaer. OKvekst fungerer
som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken
fylkeskommune. OKvekst bidrar i formidling og opplæring av lærekandidater i
våre medlemsbedrifter. Opplæring i OKvekst er en del av det spesialpedagogiske
tilbudet i Viken fylkeskommune, og er nedfelt i en egen samarbeidsavtale.
For mer informasjon se deres hjemmeside www.okvekst.no
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Lokal kvalitetskaffe
Fasvo og Øst Kaffekompani jobber med et felles prosjekt om å ta
samfunnsansvar ved å skape verdifulle arbeidsplasser for de som
av ulike årsaker ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet. Samtidig
sørger vi for kvalitetskaffe ut til våre kunder.
Vi ønsker å sette lys på lokale produsenter og varer i Fredrikstad og vårt nærmiljø.
Dette er vi opptatt av i alle ledd, da vår kaffe kommer fra småskala bønder. Vi er
dermed med på å støtte lokalmiljøet og landbruket i de regionene kaffen vår også
kommer fra.
Vi jobber for å tilrettelegge for et mangfoldig arbeidsliv med rom for alle, med
byens kanskje beste kaffe «brent på brua».
I 2019 inngikk Øst Kaffekompani et samarbeid med Fasvo, som siden har stått
for produksjon, pakking og levering av kaffen ut til lokalmiljøet. Fasvo kjøpte opp
merkevaren Øst Kaffekompani i januar 2021.
Les mer på www.ostkaffekompani.no
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Nettbutikk
I vår nettbutikk finner du et stort utvalg av
våre egenproduserte varer fra bakeri, catering
og konditori. Vårt mål er å gjøre varene våre
tilgjengelig for kunder, og at det skal være
enkelt for både privatkunder og bedrifter å
bestille mat over nettbutikken.

Kundeklubb
Vår kundeklubb er for både privatkunder og
bedrifter. Som medlem får du faste rabatter
på våre tjenester og produkter. Når du melder
deg inn, velger du hvilke tjenester du er mest
interessert i.
Som privatkunde får du månedlige
påminnelser om unike tilbud via SMS. Som
bedrift får du nyhetsbrev med oppdatert
informasjon om tjenesteleveranse og tilbud.

Kontormøbler av god kvalitet til
hyggelige priser
SERVICE - KVALITET - KUNNSKAP
STRYKERVEIEN 21 - 1658 TORP -TELEFON: 69 33 90 40 - WWW.KONTORKONSULT.NO
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Trenger du daglig, ukentlig eller et månedlig
renhold av dine lokaler?

Vi takker våre
lokale støttespillere

Vi utfører alle typer renholdsoppgaver inkludert
fasaderenhold og desinfisering

Kallumveien 22, 1524 Moss • Tlf. 928 58 080
E-post:kontakt@alna.no • www.alna.no

Temperaturen på kvalitetsråvarene
ivaretas av HB Kuldetjeneste AS

www.kuldetjeneste.no
www.kuldetjeneste.no
Tlf. 69 10 46 70

TEMPERATUREN PÅ KVALITETSRÅVARENE

Temperaturen
IVARETASpåAV OSS!
kvalitetsråvarene
ivaretas
aver en samfunnsnyttig bedrift. Vi er stolte av å være
FASVO
HB Kuldetjeneste
AS
deres leverandør!
Våre tjenester blir verdsatt og det gir oss en glede utover
det økonomiske.

EMPAKK AS SOM TOTALLEVERANDØR, HAR
STOR PORTEFØLJE PÅ MASKINER OG
EMBALLASJE FOR SMÅ OG MELLOMSTORE
PRODUKSJONSBEDRIFTER

Ta kontakt - vi hjelper med
å finne gode løsninger!

Tlf: 69 32 69 10
post@empakk.no
Empakk as leverer de fleste typer pakke, fylle og
sveisemaskiner, er ledende totalleverandør av
emballasje og maskiner til storkjøkken/industribedrifter
i Norge.

empakk.no
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Med hjerte for Fasvo
Pål har vært ansatt i Fasvo i mange år, og ble ansatt 14 dager etter at bedriften ble
etablert i 1993. På disse årene har Pål vært innom det fleste avdelinger, og har hatt
mange varierte arbeidsoppgaver. Selvsagt er det en grunn til at han har vært ansatt
så lenge. – Jeg trives godt, forteller Pål.
Pål er nå fast på pakke- og monteringsavdelingen, og dagene der er aldri like.
Pål forteller at han veksler mellom å utføre oppdrag og ompakkinger for kjente
leverandører som Nøttefabrikken, Brynhild Gruppen, Empakk og EpiGuard.
Det er ingen tvil om hva Pål trives best med, for svaret er konstant: kjøring! For
ikke nok med at han pakker om varer, Pål kjører også lastebil. Ukentlig leverer han
oppdrag rundt i distriktet.
– Livet hadde vært dønn kjedelig uten en jobb å gå til, forteller Pål. Han forteller at
jobben også er viktig når det kommer til det sosiale. – Her møter jeg gode kollegaer,
i tillegg får man venner for livstid. Flere kollegaer treffes også etter arbeidstid.
På fritiden er Pål aktiv innen fotball. Han spilt aktiv helt siden han var ni år. I dag er
han både trener og spiller på Tempo Moss IL. Her er det flere kollegaer med, og her
treffes flere fra andre vekstbedrifter.

foto: Ove Tøpfer / FMVFOTO
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– en av de største secondhandbutikkene i Østfold
Hos oss er det alltid tusenvis av varer på lager,
og vi fyller på ukentlig. På bruktmarkedet
er det noe for alle, og vi har en hel møbel
avdeling som inneholder møbler, interiør og
annet utstyr til en rimelig penge.

foto: Ove Tøpfer / FMVFOTO

Fasvo Bruktmarked

Vi elsker gjenbruk, og er alltid klare for å ta
imot deg innenfor våre åpningstider. Har du
ikke mulighet til å levere? Ring oss for en prat
– vi henter helt gratis!
Hos Fasvo Bruktmarked er det fullt av skatter,
som venter på deg!

foto: Ove Tøpfer / FMVFOTO
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For våre åpningstider se
www.fasvo.no/bruktmarked
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Sammen for et
bærekraftig forbruk
Å fokusere på et bærekraftig forbruk handler om
mer enn å velge miljømerkede produkter. - Også
små, enkle grep i din daglige drift kan gi store
miljøgevinster. Sammen finner vi helhetlige løsninger
som både er bedre for miljøet, mer kostnadseffektive
for deg og praktiske i hverdagen.
Norengros meldte seg inn i Etisk handel Norge
allerede i 2010, har vært klimanøytrale siden 2019.
I 2021 blir en rekke plastprodukter
forbudt i Norge og EU. Dette gjelder
også plastlignende materialer som
CPLA.

Tenk miljø når du handler - det gjør vi!

Vi har en rekke alternativer som er
miljøvennlige og bærekraftige. Spør oss!

Norengros har både butikk og
engros avdeling i Fredrikstad.
Ta kontakt, vi hjelper deg.

Les mer om SUP på norengros.no

Emballasje

Kontor- og datarekvisita

Storhusholdning

Renhold

Møbler- og interiør

Butikk
Rolvsøyveien 201
Tlf : 94019000
E-post: mpbutikk@norengros.no

Pancoveien 8, 1624 Gressvik
Telefon: 69 35 10 70
post@fasvo.no – www.fasvo.no

Medisinske forbruksvarer

www.norengros.no
Bestillinger og henvendelser engros:
Tlf kundesenter : 69 36 78 00
E-post: mp@norengros.no

