TOTALLEVERANTÖR
AV MARKTJÄNSTER

ENTREPRENAD- & ANLÄGGNINGSSPECIALIST
G. Folkessons Maskin & Transport AB bildades
1999 och har stor erfarenhet av entreprenadoch anläggningsarbeten. Företaget, som drivs av
Jim Folkesson, är beläget i Mörrum, Karlshamns
kommun. Vi har utökat verksamheten både
geografiskt och i antal kunder, varav många är
återkommande.
Företagets affärsidé är att leverera maskintjänster, grus och annat material till anläggningar
samt egen entreprenadverksamhet. Vi följer
noga de förändringar som sker inom maskin-,
transport- och entreprenadarbeten. Allt görs
enligt gällande lagar och föreskrifter, och bara det
bästa är målet för såväl funktion under jord som
resultat och utformning ovan jord.

VÅRA LEDSTJÄRNOR:
Bred kompetens: Vi har alltid ett helhetstänk för
att fylla alla våra kunders behov. Vi är företaget
med den breda kompetensen samlad under
samma tak.

Kundrelationer: Vår högsta prioritet är våra
kunder. En trygg kontakt och ett bra teamwork
skapar fantastiska resultat. Tveka inte att fråga
oss, vi svarar på alla dina frågor.

MEDARBETARE I VÄRLDSKLASS
Det vi 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.
Våra medarbetare fortbildas och utvecklas
kontinuerligt, och vi erbjuder friskvård till alla
anställda.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Nytänkande: Med vårt nytänkande utvecklas vi
ständigt med nya lösningar och funktioner för att
utföra vårt jobb på bästa sätt.
Problemlösare: Med vår breda kompetens älskar
vi utmaningar som får oss att behöva tänka lite
extra.

KARLSHAMN
0723-09 16 00

ENTREPRENAD

DRÄNERINGSARBETEN

Oavsett vilken form eller storlek av arbete du öns
kar hjälp med, så kan vi bistå ditt projekt. Vi kan
utföra hela projekteringen genom så kallad total
entreprenad, baserat på bygghandlingar, ritningar
och beskrivningar. En styrd totalentreprenad är
ett alternativ om du önskar större delaktighet i
projektet.

Genom att låta oss göra hela arbetet kan du lita
på att det sker med beprövade metoder i samtliga
steg. Vi börjar med att kontrollera markens be
skaffenhet, för att säkerställa att det inte skapas
sättningar i huset eller marken innan vi börjar
gräva.

VATTEN OCH ENSKILT AVLOPP
Vi tar hand om hela processen från förundersök
ning och kontakt med kommunens miljökontor till
färdig installation. G. Folkessons är FANN Aukto
riserad Entreprenör, vilket betyder att vi har all
kunskap och behörighet samt de maskiner som
behövs för att utföra arbetet korrekt och riktigt.

TRANSPORTER
Transport med kranbil och lastväxlare säkerställer
att både våra egna och våra samarbetspartners
projekt håller tidsplaneringen. Samtliga medarbe
tare är erfarna och utför alla rörelsemoment med
stor precision. Detta för att skydda både ditt hus,
tomten och det objekt som ska flyttas.

Asfaltbeläggning ställer extrema krav på hållbarhet. Den ska tåla
tung belastning, slitage och väderpåverkan under många år.
Men verklig hållbarhet kräver ännu längre tidsperspektiv. Vår ECOAsfalt ® framställs med koldioxidneutral bioolja, en vegetabilisk
restprodukt som radikalt minskar klimatpåverkan.
Samma höga kvalitet. Bara mer klimatsmart!

Asfalt som håller hela vägen

peabasfalt.se

RÖRFILMNING

MARKARBETEN

Metoden ger en bra bild av om ett rörsystem mås
te renoveras eller inte. Vi kan upptäcka sprickor,
rörbrott och deformationer av rörsystemet samt
även ytskador, fogförskjutningar, vattenansam
lingar och främmande föremål eller rötter.

Vi erbjuder en rad olika tjänster, alltifrån dräne
ring och gjutning av betongplattor till stenläggning
och plattsättning. Vi har verktyg, maskiner och
kompetens för att skapa det perfekta slutresulta
tet. Genom beprövade metoder säkerställer vi att
du blir nöjd.

SCHAKT
Vi hjälper dig med schaktarbete för din slutt
ningstomt och ditt sluttningshus, så att du slip
per schakthögar på tomten och väntan på olika
delmoment. Vi säkerställer också nödvändiga ytor,
om du önskar ett hus i flera våningar med en viss
utformning av ytor och/eller planerar att inom en
snar framtid bygga terrass.

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

HUSGRUNDER

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Tack vare ett stort antal husgrundsprojekt bakom
oss, av både enklare och svårare modell, vet vi vik
ten av ett korrekt utfört arbete. En nybyggnation
innebär flera åtgärder – alltifrån markarbete och
bortschaktning av överblivna jordmassor till att
anlägga grund till bostad, garage och pool.

Våra medarbetare tar hand om alltifrån gräsklipp
ning och häckklippning till både gödsling och kalk
ning. Vi erbjuder våra tjänster både som enskilda
uppdrag och schemamässiga under hela året.

Vi svarar på frågor om bland annat stensättning,
val av träd och växter samt vilka möjligheter som
finns på befintlig mark. Rätt växt- och trädval kan
t.ex. motverka att rotsprängning förstör en per
fekt plattsättning några år senare. Du har tillgång
till hela vår expertis.
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MASKINUTHYRNING
Entreprenörer och företagare i byggbran
schen vet vad våra maskiner klarar av. Som
privatperson kan du göra mer än vad du tror!
Använd våra maskiner för att t.ex. plantera
häcken, gräva ner plintar till altanen, anlägga
pool eller gjuta betongplatta till garaget och
lägga marksten på uppfarten. Till det roliga
med att köra maskinerna kan du lägga det
låga priset.

TRÄDFÄLLNING/STUBBFRÄSNING
Våra uppdrag inom trädfällning sträcker sig
från allt mellan trädfällning på villatomt till
trädfällning i park och skog. Om du önskar
få bort en eller flera stubbar från din mark
så har vi möjlighet att bistå dig med hjälp av
vår stubbfräs. Perfekt ifall du exempelvis vill
jämna ut för att istället odla gräsmatta.

ÖVRIGA TJÄNSTER
Vi erbjuder även snöröjning, stenspräckning,
gjutning av betongplatta, fastighetsskötsel,
trappstädning och anläggning av skogsvägar.

Dags för nytt avlopp?
Vi driver ditt avloppsprojekt från start till mål. Från idé till ett färdigt svensktillverkat
enskilt avlopp som klarar både normal och hög skyddsnivå med 10 års funktionsgaranti.
I ett nytt avlopp utfört av G.Folkessons Maskin & Transport som är en FANN Auktoriserad Partner ingår detta:
• Projektering
• Jordprov
• Detaljerad typritning

• Kontakt med kommunen
• Dokumentation på genomfört arbete
• Inget serviceavtal behövs

• 10 års funktionsgaranti vid komplett
avloppssystem

Kom gärna förbi och träffa oss, vi har en utställning med visningsprodukter
Jim: 0734-06 11 04 | Robin: 0454-50029
Mejla: info@gfolkessons.se | Besök: www.gfolkessons.se

Exempel:
WC+BDT Normal skyddsnivå
FANN Blue Trekammarbrunn med
infiltrationsmoduler för ett hushåll

För mer information om FANN VA-Teknik ring 08-761 02 21, mejla post@fann.se eller besök www.fann.se
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