
HELE DANMARKS
ANLÆGSGARTNER
– Anlæg og drift af dine udearealer



Vi arbejder lokalt i hele landet
Vi har over 450 medarbejdere og 9 afdelinger i hele landet. Det giver stor-
driftsfordele samtidig med at vi har føling med de lokale forhold.

Vores vigtigste ressource
Alle projekter tilrettelægges med mest mulig hensyntagen til medar-
bejderne og miljøet.

Udvikling af medarbejderne er et must og noget vi har løbende fokus på. 

Vi giver mennesker en chance på arbejdsmarkedet, også selvom de ikke 
umiddelbart står forrest i jobkøen.

Elevprogram
Vi optager nye elever, både fra 
ungdoms- og voksenuddannelserne. 
Kontakt os, hvis du vil være med på næste 
hold. Sammen skaber og sikrer vi fremti-
den for branchen.

Styret entreprise
Vi sætter en ære i at have styr 
på processen fra start til slut. Det 
indebærer bl.a. en grundig projekt-
forberedelse, jævnlig dialog med 
projektets interessenter og grundig 
kvalitetssikring undervejs. 

Viden lige ved hånden
Vores personale- og arbejdsmiljøhåndbog har  
vi på mobilen. Det sikrer, at alle har de infor- 
mationer de har brug for, lige ved hånden. 
Det giver også mulighed for, at gennemføre  
kvalitetssikring ude i marken – hurtigt og nemt.

Når du samarbejder  
med OKNygaard, 

kan du forvente høj
faglighed, kvalitet og 

professionel rådgivning.

”

OKNYGAARD ARBEJDER 
LOKALT I HELE LANDET

Faskine
svarende til

af landets 
kommuner

Løser opgaver i

90%

elever

HT-busser

38
28

fra skoler i
hele landet

foldboldbaner 

Græsklipning
svarende til

om dagen

100

motorvej

Glatførebekæmpelse
svarende til

5.000 km.

HVEM ER OKNYGAARD?

Vi er din og hele Danmarks anlægsgartner.
Vi leverer totalløsninger inden for anlæg 
og drift af udearealer. Så uanset om du har 
brug for at få anlagt ny gågade eller klip-
pet græsset på boligforeningens fælles- 
arealer, så kan vi finde en løsning der dæk-
ker det hele.



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

SOM DIN LOKALE  
ANLÆGSGARTNER  
GARANTERER VI: 
 
• Engagerede og dygtige fagfolk 
• Et tillidsfuldt og givende samarbejde med gensidig respekt 
• Hurtig og effektiv kommunikation  
• Én klar aftale og én kontaktperson 
• Dialog og løsninger, der optimerer projektet 
• Kritisk kvalitetssikring 
• Fokus på miljø og mennesker

Det, der er 
vigtigt for 

dig, er vigtigt 
for os.

FØLG OS PÅ:


