ENGAGERAD PARTNER – SEDAN 1999
G. Folkessons Maskin & Transport AB är ett
företag med stor erfarenhet av entreprenad- och
anläggningsarbeten. Tack vare ett gediget intresse
startades vi redan 1999 och bygger på en dröm som
blev till verklighet. Det gör att vi i alla år har drivits
av engagemang och lust. Sedan starten har det hänt
mycket, då intresset har lett till en nyfikenhet som har
givit oss bred kompetens och starka kundrelationer.

Helhetstänket som ger fantastiska resultat
Som kund behöver du endast anlita ett företag, G.
Folkessons, för att få hjälp med allt inom markarbeten.
Som en stabil och trygg partner håller vi i alla trådar,
från start till mål. Vi är ett företag med bred kompetens
samlad under ett och samma tak. Vi är nytänkande och
moderna, hittar nya lösningar på potentiella problem
och ligger alltid ett steg framför.

Schweden Splitt AB
Din lokala leverantör av
bergkrossprodukter i Karlshamn
Elleholmsvägen 230-130 Mörrum

Stolt samarbetspartner till G.Folkesson

Tel: 0454-169 30

Redovisningskonsult
nils.per.nilsson@telia.com

MEDARBETARE I VÄRLDSKLASS
Det vi på G. Folkessons är mest stolta över är våra
medarbetare. De är självgående, kreativa och har
mycket bred kompetens inom branschen. Deras
helhetstänk i projektet, med kunden i fokus, leder till
en trygg och stabil spiral som genererar resultat som
både kunden och G. Folkessons kan vara stolta över.
Vi ställer oss ödmjuka till att det är våra medarbetare
som är anledningen till vårt goda rykte och tacksamma
för de nya trevliga kunder som anseendet leder till.

Trygg leverantör – oavsett uppdrag
Som helhetsleverantör inom entreprenad- och
anläggningsarbeten har vi en rad olika tjänster att
erbjuda dig som kund. Oavsett om du är privatkund
eller representerar ett företag, vill ha hjälp med något
större eller mindre, är vi på G. Folkessons rätt för
jobbet.

Proffs på däck!

Vi är medlemmar av:

Däckservice när den är som bäst.
Vi har däck till din bil, lastbil, traktor och entreprenadmaskin

TJÄNSTER
Entreprenad

Rörfilmning

Oavsett vilken form eller storlek av entreprenadarbeten du önskar hjälp med så kan vi bistå ditt
projekt. Baserat på de bygghandlingar, ritningar och
beskrivningar som finns som underlag utför vi hela
projekteringen genom så kallad totalentreprenad. Om
du istället önskar större delaktighet i projektet kan vi
agera styrd totalentreprenad.

Möjligtvis står du i valet om det ska ske en renovering
av ett rörsystem eller inte? En rörfilmning ger en bra
bild av vilket skick rörsystemet befinner sig i. Vi kan
genom rörfilmning upptäcka sprickor, rörbrott och
deformationer av rörsystemet men även ytskador,
fogförskjutningar, vattenansamlingar samt främmande
föremål eller rötter.

Vatten och enskilt avlopp

Dräneringsarbeten

Vi tar hand om hela processen från förundersökning
och kontakt med kommunens miljökontor till färdig
installation. G. Folkessons är FANN Auktoriserad
Entreprenör, vilket betyder att vi har genomgått
utbildning och ständigt håller oss uppdaterade kring
regelverk och produktnyheter. Vi har all kunskap och
behörighet samt de maskiner som behövs för att
utföra arbetet korrekt och riktigt.

En av fördelarna med att låta oss göra hela
arbetet med dräneringen är att du kan lita på
att det sker fackmässigt i samtliga steg i kedjan
och med beprövade metoder. Vid utförandet av
dräneringsarbeten börjar vi med att kontrollera
markens beskaffenhet, detta för att säkerställa och
undvika att det skapas sättningar i huset och marken
när vi börjar gräva.

Transporter

Schakt

Tack vare transport med kranbil och lastväxlare kan
vi säkerställa att både våra egna projekt och våra
samarbetspartners håller tidsplaneringen. Samtliga
medarbetare som utför lyft och transport är erfarna
och utför alla rörelsemoment med stor precision. Detta
för att skydda både din fastighet, tomt och det objekt
som ska flyttas.

Vill du slippa schakthögar på tomten och slippa invänta
olika delmoment? Vi kan hjälpa dig med schaktarbete
för din sluttningstomt och ditt sluttningshus. Om du
önskar ett hus i flera våningar med en viss utformning
av ytor och samtidigt planerar att inom en snar framtid
även bygga terrass, kan schaktarbete vara nödvändigt
för att säkerställa att du får de ytor som behövs.

Stenspräckning

Husgrunder

Vi utför stenspräckning med beprövad metod och
tillgodoser alla kriterier vad det gäller dokumentation,
planering och miljökrav. Vid stenspräckning
expanderar vanligtvis berget och vi har tillgång
till schaktmaskiner för att kunna schakta bort
stenmassorna. Allt för att göra det så smidigt som
möjligt för dig som kund.

Vi har ett stort antal husgrundsprojekt bakom oss, av
både enklare och svårare modell, vilket gör att vi vet
vikten av ett korrekt utfört arbete. En nybyggnation
av fastighet drar med sig flera åtgärder – allt från
markarbete och att schakta bort överblivna jordmassor
till att anlägga husgrund till både bostad, garage och
pool.

FANN avloppssystem

Dags för nytt avlopp?

AUKTORISERAD

IN-DRÄN Plus gör installationen enklare!
n Kan anppassas till både hög och normal skyddsnivå
n Inget serviceavtal krävs!
n 10 års funktionsgaranti på hela anläggningen
n Kom förbi och träffa oss, vi har en utställning med
visningsprodukter

0734-06 11 04

info@gfolkessons.se n www.gfolkessons.se

FANN VA-TEKNIK AB
Tel: +46 (0)8-761 02 21
webb: fann.se mail: post@fann.se

Markarbeten

Trädgårdsskötsel

Inom markarbeten erbjuder vi en rad olika tjänster,
allt från dränering och gjutning av betongplattor till
stenläggning och plattsättning. Vi har både verktyg,
maskiner och kompetens för att skapa det perfekta
slutresultatet. Genom beprövade metoder säkerställer
vi att du blir nöjd, oavsett om du önskar plattsättning
eller stenläggning.

Våra medarbetare bistår med trädgårdsskötsel och tar
hand om allt från gräsklippning och häckklippning till
både gödsling och kalkning. Vi erbjuder våra tjänster
både som enskilda uppdrag och schemamässiga under
hela året.

Trädgårdsanläggning
Vi hjälper dig att svara på frågor som rör bland annat
stensättning, val av träd och växter samt vilka möjlighet
som finns på befintlig mark. Rätt växt- och trädval kan
motverka att exempelvis rotsprängning förstör en
perfekt plattsättning några år senare. När du anlitar G.
Folkessons har du tillgång till hela vår expertis.

Trädfällning
Vår kompetens inom trädfällning sträcker sig från
trädfällning på villatomt till trädfällning i park och
skog. Grunderna är likadana men vi har olika tekniker
beroende på vilka uppdrag vi åtar oss. Vi kan både
kapa trädet vid roten och kapa det bit för bit. Miljön
runtomkring avgör vilken metod av trädfällning vi
använder.

Stubbfräsning

Snöröjning

Om du önskar få bort en eller flera stubbar från din
mark hjälper vi dig med rätt kompetens och verktyg.
Med hjälp av stubbfräsen fräser vi sönder stubben,
resultatet blir ett hål som vi fyller igen med exempelvis
matjord – en perfekt lösning om du exempelvis vill
jämna ut för att istället odla gräsmatta.

Vi fraktar bland annat bort snö och snöröjer på platta
tak. Berätta för oss vilka områden eller platser som du
önskar förvaltning av. Vi tar hand om allt när snön väl
kommer och du kan istället fortsätta att fokusera på
din ordinarie verksamhet.

Anläggning av skogsvägar
Genom att anlägga en skogsväg på dina marker ökar
värdet på skogen, du får färre körskador, avverkningskostnaderna sjunker och du kan avverka året runt.
Det blir med andra ord mycket enklare att ta sig ut i
dina marker. Vi utför alla jobb med noggrannhet och
aktsamhet, för att undvika skador på forn- och kulturlämningar.

Asfalt som
håller hela vägen
Asfaltbeläggning ställer extrema krav på hållbarhet. Den ska
tåla tung belastning, slitage och väderpåverkan, och det under
lång tid.
Men verklig hållbarhet kräver ännu längre tidsperspektiv. Vår
ECO-Asfalt® framställs med koldioxidneutral bioolja, en
vegetabilisk restprodukt som radikalt minskar klimatpåverkan.
Samma höga kvalitet. Bara mer klimatsmart!

peabasfalt.se

ADDRESS:
Mejerivägen 146-24

KONTAKT:
Kontorstelefon: 0454 500 29

374 91 Asarum

Jim: 073 406 11 04

info@gfolkessons.se

Pernilla: 070 748 11 09

• 13659 • www.jssverige.se

HÖR AV DIG
Vi svarar gärna på frågor eller
bollar idéer.
Varmt välkommen!

