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Asker og Bærum Grøntmiljø AS
Asker og Bærum Grøntmiljø AS har gjennom 15 år i bransjen opparbeidet seg en
stor kundekrets og faste samarbeidspartnere. Bedriften ble etablert i 1998 av
anleggsgartnermester Tomas E. Hansen med 25 år bak seg i bransjen.
Fra starten har ABG hatt en sunn og
naturlig ekspansjon, og har i dag 25
ansatte. Alle med sin spesifikke kompetanse for gjennomføring av de fleste
oppdrag, store som små.

ABG har med egen konsulent og membranansvarlig bidratt i større og mindre
dekkeprosjekter, både som totalentreprenør og underentreprenør for grønne
dekker.

ABG har i tillegg til motiverte ansatte en
moderne utstyrs- og maskinpark, som
sikrer en effektiv og sikker drift av alle
typer grunn- og utendørsarbeider.

ABG har som målsetting å levere gode,
funksjonelle anlegg til rett pris og rett tid.
For å lykkes avhenger det av et godt
arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere
i en velfungerende organisasjon.

ABG er godkjent lærlingebedrift og innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 2,
i tillegg til mur og tømrerfag i tiltaksklasse 1.

Renhold • Gartnertjenester • Garasjefeiing/vasking
Mindre flytteoppdrag • Bortkjøring av søppel

Asker & Bærum
VaktmesterKompani

Tlf. 67 15 00 88

post@abvk.no • www.abvk.no

Mor Go’Hjertas barnehage, Oslo

Domus Medica, Statsbygg

Privat gårdsplass, Asker

Grøntmiljø i offentlig
og private rom
ABG utfører oppdrag for alle typer kunder, både offentlige og
private. Det er viktig for oss at oppdrag løses fagmessig og til
avtalt tid, og vi opplever regelmessig at våre kunder støtter seg
til våre kunnskaper og råd når de skal i gang med et prosjekt.
Kontakt oss derfor gjerne for en uforpliktende prat.

5

Eksempler på hva vi utfører:
• Terrengarbeider og landskapsforming
• Støttemurer og trapper i alle varianter
• Granitt- og skiferarbeider
• Faste dekker med belegg og asfalt
• Trekonstruksjoner, lekeapparater og utendørsmøbler
• Dammer og vannspeil
• Plen- og plantearbeider
• Vedlikehold og skjødsel
• Konsulenttjenester og hageplaner
• Strø- og brøytetjenester

Privat hage og oppkjørsel, Risalleen, Oslo

Membran- og dekkearbeider, Lørenskog Stasjonsby, Selvaag Bolig

Grunnarbeider og klargjøring for
byggeprosjekter og utomhusarbeider
Med maskiner i alle størrelser tar ABG også på seg tyngre jobber.
Eksempler på hva vi utfører:
• Sprenging og utgraving for nybygg
og tilbygg
• Massetransport
• Drenering og permeable dekker
• Terrengforming
Anleggsarbeier, Fornebu, Isachsen Anlegg

• Dekke- og membranarbeider
• Fundamentering for infrastruktur
• Rundkjøringer og trafikkøyer
• Større terrengmurer
• Fordrøyninger og damanlegg
Støttemur, nytt pir, OSL Gardermoen, AF-anlegg

Egendesignet og robust sittebenk og bord

Privat hage, Vollen

Jord med kompost fra Franzefoss sine anlegg:
Steinskogen, Lierskogen, Lyngås, Bondkall og Vinterbro

Rud i Bærum

Bestilling: OJORD 05673
Informasjon/Bestilling: Aas 954 16 144 • Folkvord 480 92 433
post@gronnvekst.no • www.grønnvekst.no

Leverandør av lastebiler til ABG i 15 år!

Asfaltering • Graving • Transport • Bankettutlegging
Tlf. 67 13 27 80 I Mobil 97 54 97 90 I E-post: basfalt@basfalt.no

Tlf. 67 87 64 90 • www.gressenteret.no

Alt i naturstein
Gamle Drammensvei 91-95, 3420 Lierskogen
Tlf. 32 85 41 40 • www.roykengranitt.no

. DIESEL
. SMØREOLJER

. FYRINGSOLJE
. PARAFIN

PRIVAT - BEDRIFT - LANDBRUK

Skogveien 27, 1390 Vollen
Telefon: 907 34 767 • E-post post@abgrontmiljo.no
www.abgrontmiljo.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 100373 • www.jsnorge.no
• Concept: JS Media Tools A/S • 100373 • www.jsnorge.no

www.aaltvedt.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 100373 • www.jsnorge.no

Tlf. 02496 - post@ooes.no - www.ooes.no

