Spesialister på park- hage- og landskapsarbeider

Trenger du hjelp
med ditt uteområde?

Kontakt oss
913
27 683
Vi kommer gjerne på en
uforpliktende befaring.

Med 25 års erfaring fra bransjen har vi opparbeidet oss stor
kunnskap om og et godt rykte i bransjen. Resultatet av det vi har gjort
og gjør kan du se over store deler av regionen i form av vakre uterom.
Vi utfører en rekke tjenester innenfor grøntanlegg og stein- og grunnarbeider,
til det offentlige, næringslivet, borettslag og privatpersoner i Telemark og
søndre del av Vestfold.

Fellesområde Klyve 2 borettslag i Skien

Fellesområde - Klyve 2 borettslag i Skien

Erfarenhet og kompetanse
- vår viktigste ressurs
For oss er det ikke bare det ytre miljøet som er viktig, men også det indre. Derfor
jobber vi hver dag for å skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte trives og kan utvikle
sine fagkunnskaper til beste for seg selv, oss som bedrift og ikke minst kundene våre.

Med en topp moderne maskinpark og

Noen av våre tjenester

15 dyktige medarbeidere, som har
kompetanse som alt fra anleggsgartner-

ss Planting og ferdigplen

mestere til anleggsgartnere, maskinkjørere,

ss Terreng og landskapsforming

greenkeepere, tømrere, steinsettere
og skogteknikere, har vi kompetanse
og erfaring til å ta på oss de aller fleste
oppdrag i bransjen.

Sentralpark og hovedinngang - Telemark Sen

ss Beskjæring av trær og busker
ss Vedlikehold av utomhusanlegg
ss Graving og transport
ss Belegningsstein og heller

For nye bygg opererer vi ofte som

ss Trapper og kantstein

hovedentreprenør ved at vi har

ss Forstøtningsmurer

hovedansvaret for hele utbyggingen.

ss Natursteinsarbeider
ss Mur-, betong og flisarbeider
ss Totalentrepriser
ss Snørydding og strøing
ss Vintervedlikehold

Total opparbeidelse av utomhusanlegg - Plas

Prisvinnende løsning for Sitt Ned Cafe i Skien

ntralsykehus i Skien

Sentralpark og hovedinngang - Telemark Sentralsykehus i Skien

ssen borettslag i Skien

Parkanlegg - Borgeparken Borettslag i Porsgrunn

Norges “kuleste” borettslag
Vi har sammen med Søve AS levert et fantastiskt uteområde med en gigantisk lekeplass i borettslaget Klyve 2 i Skien. Borettslaget består av seks blokker med tilsammen 120 leiligheter, som nå er blitt
en drøm, særlig for barnefamilier. Midlene til det flotte utearealet er samlet inn gjennom mange år, og
er rett og slett et spleiselag blant beboerne.
Med godt om plass for beboerne å møtes, spennende lekeapparater for barn
i alle aldre og et trafikkmiljø i miniatyr komplett med tunnel, veier og trafikkskilter, er dette virkelig blitt et borettslag der alt er tilrettelagt for trivsel,
trygghet og mye morro.

Lekeapparater og parkmøbler levert av Søve AS

“Telemark Park & Hageanlegg og Søve AS er seriøse og ryddige
og har gjort en solid jobb uten å ta noen snarveier. Vi er meget
fornøyde både med godt samarbeid og en fantastiskt fin lekeplass” - Rolf Broløkken, Klyve 2

Et borettslag å være stolt over
Med pådrivere som vaktmester Rolf Broløkken og formann Geir Fallingen
og et tett samarbeid med Søve AS som levert lekeapparater og parkmøbler, er dette et prosjekt alle involverte er stolte og glade over, særlig
beoboerne på Klyve 2.

Kontakt oss
913
27 683
Vi kommer gjerne på en
uforpliktende befaring.

Vi hjelper deg bygge og
vedlikeholde deres utemiljø!

Kontinuerlig utvikling er viktig både for oss og kunden
Effektivt utstyr

Ansatte som brenner for faget

Vi er avhengige av moderne og effektivt utstyr for å kunne yte

Vi er også godkjent som lærebedrift og er medlem av SOA

den servicen som kunden forventer. Vi disponerer en stor og

– senter for opplæring i anleggsgartnerfaget. Sammen

moderne maskinpark, som blant annet inkluderer gravemaskiner,

sørger vi for at anleggsgartnerfaget utvikles og får påfyll

hjullastere, lastebiler, og spesialutstyr for steinarbeider.

av ungdommelig energi og ny kunnskap.

Peter Borgersen
Daglig leder

Irene Tvedt
Kontor

Steinar Selle
Driftsleder

Mobil: 91 32 76 83
post@p-borgersen.no

Mobil: 91 33 85 69
irene@p-borgersen.no

Mobil: 95 00 31 77
steinarselle@p-borgersen.no

Telemark Park & Hageanlegg
Århusveien 211,
3721 Skien

www.telemarkparkoghage.no

