
GRØN DRIFT OG  
VEDLIGEHOLDELSE 
AF DINE  
UDENDØRSAREALER 
– efter dine ønsker og behov



DRIFT OG VEDLIGE-
HOLDELSESPLAN 
TILPASSET DIT  
BEHOV

OKNygaard har afdelinger over hele landet, og 
med 350 engagerede medarbejdere står vi klar til 
at drifte dine udendørsarealer – hele året rundt.

Er der tale om virksomheder, boligselskaber, 
kirkegårde, slotsparker, grundejerforeninger 
eller institutioner, har vi ekspertisen og ud-
styret til at vedligeholde dine grønne arealer, 
uanset hvor store og krævende områderne er. 

Vi sammensætter en drifts- og vedlige- 
holdelsesplan skræddersyet til dine behov
I samarbejde med dig udarbejder vi en plan, 
der er tilpasset netop dine grønne arealer og 
de opgaver, du ønsker udført. Det kan være alt 
lige fra opgaver som græsslåning og ukrudts-
bekæmpelse til opgaver som beplantning og 
viceværtsservice. 

Idekatalog med inspiration 
OKNygaard giver dig løbende rådgivning og 
inspiration til forbedringer af dit udeareal.  
Du får et idékatalog med vores forslag til dit 
grønne område, hvor du får inspiration til for-
bedringer og tilhørerende pris – og så er det op 
til dig, om du ønsker, at vi skal løse opgaverne. 

Er der tale om virksomheder, 
boligselskaber, kirkegårde, slots-
parker, grundejerforeninger eller 
institutioner, har vi ekspertisen 
og udstyret til at vedligeholde 
dine grønne arealer, uanset hvor 
store og krævende områderne er.

”

STYRET DRIFT  
GIVER DIG TRYGHED

I OKNyggard har vi en helt særlig arbejdskultur. Dette, i en 
kombination med en række LEAN-principper, er samlet i et 
arbejdskoncept,vi kalder ”Styret drift”.

God planlægning er kernen i vores arbejde, og vi vil gerne 
være på forkant med tingene, så du undgår ubehagelige over-
raskelser undervejs i dit projekt. Det kalder vi Styret Drift. 

Styret drift sikrer dig, at vi lever op til dine forventninger og 
vores egne værdier: god service, faglig stolthed og komplette 
løsninger.

Styret drift sikrer dig:

• Klare aftaler og overholdelse af tidsplaner
• Solidt håndværk af høj kvalitet
• God dialog og godt samarbejde
• Stram styring af økonomien
• Minimale risici ved projektet
• Konstant overblik
•	 	Logistik	og	materialeflow,	der	tager	hensyn	til	 

omgivelser og miljø

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

”



Grøn drift efter dine ønsker og behov
Nedenfor ser du eksempler på vores grønne ydelser. Du kan vælge til og fra præcis, 
som du ønsker og har behov for.

Vi tilbyder forskellige grønne ydelser alt efter dine ønsker og behov. Du kan desuden også få passet dine grønne 
områder i forskellige niveauer efter, hvor ofte og hvordan du ønsker vedligeholdelse af dine grønne arealer.

Når vi alligevel kommer og  
plejer dit grønne område, kan  
vi også fungere som vicevært 
og udføre diverse viceværts- 
opgaver.

•	 	Rensning	af	afløb	og	 
tagrender

• Trappevask
• Fejeservice
•  Indsamling og håndtering  

af affald 
• Kloakservice

Ejendomsservice

Vi tilbyder opsamling af affald 
på dit område lige fra en gang 
ugentligt til en gang årligt alt 
efter dit behov.

Renhold

Buske skal fremstå frodige  
og veludviklede med plads  
til buskenes vækst og evt. 
blomstring, 

• Beskæring
• Ukrudtsbekæmpelse
• Gødskning
• Fjernelse af løv
• Efterplantning
•  Sygdom- og skadedyrs- 

bekæmpelse

Buske

Dit græs skal passes og plejes i 
henhold til, hvad dit græsareal 
bruges til. 

•  Græsklipning
•  Kantskæring
•  Gødskning
•  Bekæmpelse af muldvarpe og 

mosegrise
•  Opsamling af løv
•  Eftersåning

Græs

Uanset blomstertype plejer 
og passer vi dem, så de  
fremstår	flotte	og	blomstrer	 
i vækstperioden.

•  Beskæring/klipning 
•  Gødskning
•  Afpudsning af visne  

blomster, gamle stængler 
og frøstande

•  Ukrudtsbekæmpelse
•  Efterplantning
•  Opsyn med sygdomme  

og skadedyr
•  Fjernelse af løv
•  Vinterdækning

Blomster

Formede træer, frugttræer, 
fritvoksende træer og træer på 
rækker – uanset trætype giver 
vi den rette pleje, så dine træer 
fremstår	flotte	og	velpassede.	

• Beskæring
• Fjernelse af stammeskud
•  Kontrol og tilpasning af  

opbinding
• Ukrudtsbekæmpelse 
• Gødskning
• Fjernelse af afskårne grene
• Fældning

Træer

Vi sørger for at bekæmpe
ukrudtet, feje belægningen og 
evt. oprette lunker og lign.

• Ukrudtsbekæmpelse
• Fejning
•  Kontrol af belægningens sik-

kerhedsmæssige stand
•  Rivning af sandkasse og 

faldunderlag
• Fejning af gummibelægning
•  Opretning og udskiftning af 

belægning
• Algebekæmpelse
• Spuling af belægning 

Belægning

Vi vedligeholder din hæk, som 
du ønsker det.

• Klipning
• Ukrudtsbekæmpelse
• Gødskning
•  Fjernelse af afskårne grene
• Fjernelse af løv
• Efterplantning
•  Sygdom- og skadedyrs- 

bekæmpelse
• Jorddækning

Hæk



– vi har kunden med på holdet

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
• Klare og veldokumenterede serviceaftaler
• Løbende rådgivning og inspiration til dit grønne område


