
VINTERTJENESTE
– Snerydning og glatførebekæmpelse



KLAR OG TYDELIG
SERVICE

Vintrene i Danmark er blevet mere uforudsigelige,  
derfor er det nu mere end nogensinde vigtigt med en 
god og præcis aftale for vintertjeneste, der tager højde 
for dine behov, og som er tilpasset de lokale forhold. 

Vi sammensætter en vinteraftale, der er 
skræddersyet til dine behov

Forskellige virksomheder har forskellige behov i for-
hold til snerydning og saltning. Du har måske behov 
for at få ryddet hele parkeringspladsen inden med-
arbejderne møder ind om morgenen, eller du har be-
hov for, at beboerne i boligforeningen kan komme til 
skraldespandene uden problemer. Vi tager højde for, 
hvilken tid på døgnet, du har behov for vintertjeneste, 
hvor ofte og hvor stort et areal der skal ryddes.

Vi har snevagter i hele landet, som holder øje med de 
lokale forhold. Derfor bliver der taget højde for særlige 
vejrforhold – også i dit lokalområde.

Vi indgår en klar og detaljeret aftale, hvor du tyde-
ligt kan se præcis hvor, hvornår og hvordan der bliver 
ryddet sne og saltet hos dig. Det vil selvfølgelig også 
fremgå, hvilken betalingsaftale der er indgået.

Vi sammenstykker en vinteraftale, der passer dig – og 
du betaler kun, når vi kommer.

Vi tager hånd om snerydning og 
saltning, så du ikke skal bekymre 
dig om vintervejret.

”
OKNYGAARD GIVER  
DIG EN TRYG VINTER

OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartnervirksomhed 
med lokalafdelinger i hele landet. Vi sætter en ære i at levere 
god service, have medarbejdere, der er stolte af deres fag, og 
sikrer komplette løsninger for vores kunder. Det er værdier, 
der går igen i hele vores organisation og i alle vores ydelser – 
også vintertjenesten.

Vi har lokale afdelinger i hele landet og bruger lokal arbejds-
kraft, der kender til dit område og holder øje med vejrforhol-
dene. Det giver sikkerhed og hurtig ekspedition, hvis vejret 
pludselig viser sig fra sin mest vinterlige side.

Det er vores garanti for, at du som kunde trygt kan overdrage 
ansvaret for din snerydning og glatførebekæmpelse til os. 

Hos OKNygaard kan vi godt lide at have styr på  
sagerne. Det skylder vi vores kunder, vores kollegaer 
og samarbejdspartnere og vores faglige stolthed.

”



Sådan styrer vi kong Vinter 
Nedenfor ser du eksempler på, hvilke ydelser vi kan tilbyde i forbindelse med snerydning 
og glatførebekæmpelse. Du kan vælge til og fra, præcis som du ønsker og har behov for.

Når du overdrager ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse til os, tager vi det alvorligt, og du skal ikke bekymre 
dig mere om vintervejret.

Betaling
Du betaler kun, når vi kommer, 
og det kan du gøre på flere 
måder. Vi sammenstykker en 
vinteraftale, der passer til dig.

Mandskab til snerydning
De steder, hvor maskinerne ikke kan komme til, 
sørger vi selvfølgelig for manuel snerydning.  
Det gælder steder som:
•  Trappeopgange
• Kælderskakter
• Indgangspartier
• Cykelskure
• Små stier

Maskiner til snerydning
Vi har en moderne maskinpark med 
alt nødvendigt udstyr til snerydning 
og glatførebekæmpelse. Det gælder 
både sneplove og fejemaskiner til 
alle typer arealer, store som små, 
samt udstyr til glatførebekæmpelse.

Glatførebekæmpelse 
•  Vi salter, så du har isfri belægning
•   Vi tilbyder både salt og andre tø-midler
•  Vi er opdaterede på de nyeste produkter
•  Vi tilbyder miljørigtige og skånsomme løsninger

Snevagter 
•  Vi har lokale medarbejdere, der 

holder øje med vejret i dit område
•  Vi overvåger vejrudsigten hele 

døgnet
•  Vi har 24-timers beredskab



Tlf. 70 21 54 00
info@oknygaard.dk
www.oknygaard.dk 

VI GARANTERER:

• Klar og veldokumenteret vinteraftale
• Døgnbemandet vagttelefon, som dækker hele landet
• Snevagter, som overvåger de lokale nedbørsforskelle
• Engagerede og dygtige fagfolk
• Hurtig og effektiv kommunikation


