ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN & SØN ApS

Lokal anlægsgartner
forankret i Østjylland

Det gælder om at kunne se
kunderne og kollegaerne i øjnene
Hos Anlægsgartner Torben Jensen & Søn ApS løser vi en bred vifte
af spændende anlægsopgaver for kunder i hele Østjylland og på
Djursland. Vi har blandt andet et rigtig godt samarbejde med
Randers Kommune, det lokale private erhvervsliv og ikke mindst
de lokale i området. Vi har altid haft et godt og tæt forhold til vores
lokalmiljø.
Vi tilbyder totalløsninger, hvor vi som sparringspartner og rådgiver
har en god indledende og løbende dialog med kunden, og vi tager
hånd om hele processen – fra idé til færdigt resultat. Vi sørger for,
at dygtige samarbejdspartnere løfter opgaven sammen med os, så
vi stolt kan levere et tilfredsstillende resultat.

Vores værdier er vores fundament
Vores værdier er skabt på baggrund af erfaring. De er vores fundament og repræsenterer måden, vi fremstår på over for kunder
og kollegaer. Helt overordnet arbejder vi ud fra tesen om, at alle
medarbejdere har medansvar, selvbestemmelse og mulighed for at
præge deres egen udvikling. Vi tror derfor også på, at uddannelse
er et vigtigt parameter for at skabe de bedste resultater, og vi sørger
for, at medarbejderne videreuddannes efter behov.

Vi arbejder ud fra
vores værdier:
Arbejdsglæde
Fællesskab
Medansvar
Engagement
Energi
Åbenhed

Troværdighed
Faglighed
Stolthed
Klarhed
Tilgængelighed
Udvikling

Jord- og kloakarbejde
Vi har kvalificeret mandskab og maskinel til at løse
enhver opgave inden for jord- og kloakarbejde –
lige fra de helt små til de store, omfattende opgaver.
Vores medarbejdere har mange års erfaring og er
uddannet inden for området. Uanset omfanget
og kompleksiteten på en opgave tilstræber vi, at
yde en god service og overholder alle aftaler. Af
samme årsag har vi altid en tæt dialog med kunden
gennem hele projektet, så intet bliver overladt til
tilfældighederne.

Pleje og vedligehold af grønne
områder
Vi tilbyder en totalløsning, hvor vi sørger for at
vedligeholde alt, hvad der har med grønne områder
at gøre. Det vil sige, vi sørger for at slå græsset,
klippe hækken, luge ukrudt, fjerne affald, beskære
træer og alt, hvad der hører til. Vi har, som nogle
af de færreste i branchen, specialmaskiner til
pleje af boldbaner. Derudover har vi maskiner til
eftersåning, vertikal skæring, dybdeluftning og
dræning af vækstlag.

Høj faglighed og specialiserede
kompetencer

| Mirabellevej 4 | 8930 Randers NØ | Tlf.: 86 41 21 44 | E-mail: info@bybang.dk

Etablering og vedligehold af have
og uderum
Vi etablerer og vedligeholder både mindre og
større haveanlæg for private samt større renoveringsprojekter til nye anlægsprojekter. Vi har
yderst kompetente og engagerede medarbejdere,
som rådgiver om de mange etableringsløsninger,
der er, og som sammen med kunden finder den
løsning, der passer præcis til kundens behov.
Vi tilbyder desuden en rigtig god løsning på
løbende vedligeholdelse af det nyetablerede
anlæg.

Vintertjeneste
Vores maskinel er ikke kun kørende om foråret,
sommeren og efteråret. Også om vinteren
kommer vores omfattende maskinpark til sin
ret, når vi tilbyder snerydning til både private,
virksomheder og i kommunalt regi. Vi har blandt
andet en aftale med Randers Kommune om at
holde veje og fortove fri for sne. Vores omkring
40 medarbejdere står til rådighed alle døgnets
timer og sørger for, at vejene er sikre at køre på.

Kompetencer:
• Jord- og kloakarbejde
• Pleje og vedligehold af grønne områder
• Etablering og vedligehold af have- og
uderum
• Vintertjenester

Din lokale
anlægsgartner
Vi har gennem årene opbygget et
tæt samarbejde med Randers Kommune, lokale arkitekter, ingeniører
og håndværkere, hvor vi er med
til at løfte byrummet til glæde for
borgerne.
Derudover vedligeholder vi alle
byens boldbaner og gennemfører en
større renovering af citybelægningen
i midtbyen.

Omfattende
maskinpark
Gennem vores omfattende maskinpark kan vi løse enhver form for
plejeopgave, anlægsopgave – også
de mere specialiserede opgaver.
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NEDGRAVET
AFFALDSLØSNING

Kan
rumme
op til 5 m3
affald
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www.roeds-planteskole.dk
• Kørsel med kran og grab
• Levering af grusmaterialer
• Udlejning af containere
• Udlejning af køreplader

Tlf.: 20 87 18 56
51 28 09 97
Lykkeshøjvej 5 · 8960 Randers SØ · www.johs-s.dk

Salg af planter til
private og erhverv

13865 • www.jsdanmark.dk

joca leverer fleksible affaldssorteringsløsninger til ethvert behov.
Vi har både helt og delvist nedgravede affaldsløsninger, der kan
rumme op til 5 m3 affald. Beholderne fås med indkast til alle
typer affaldsfraktioner og kan opdeles i flere fraktioner.

