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HER ER VI I 
TEIEALEEN 3



Litt om oss

• Nannestad Bygdeservice SA etablert i 1995, av 21 lokale gårdbrukere 
som startet opp for å utnytte egen redskap og ressurser bedre i et 
felleskap.

• Vi har vokst jevnt og trutt, og har nå 12 ansatte i forskjellige stillinger.
• 3 i administrasjonen, 

Øystein Rønning, Hans Petter Karlsen og Andre Toftevåg

• 5 snekkere/tømrere med fagbrev, hvorav en har mesterbrev.

• 1 maler med fagbrev

• 3 vaktmestere som er ute på forskjellige oppdrag.



• I tillegg til ansatte, har vi en portefølje på 21 medlemmer, og til en og 
hver tid 30-40 utøvere som er med oss, som leies inn til forskjellige 
oppdrag.

• 2018 viser gode tall, med omsetning over 31 MNOK



Norges Bygdeservice 

• Nannestad Bygdeservice SA er en del 
av Norges Bygdeservice.

• Alle foretak i Norges Bygdeservice er 
selvstendige foretak.

• Felles HMS system.



Nannestad Bygdeservice Strategiplan 2018-2025

VISJON:
Bli den største leverandør innenfor våre 

satsningsområder på Romerike.

Hoved målsettinger:
- Bli en fortrukken arbeidsplass for 

personer bosatt på Romerike
- Skape verdier for våre kunder og 

leverandører gjennom profesjonelle 
holdninger

- Være et JA firma

Navnet 

forplikter

Har dagens 

bonde ledig 

kapasitet?



Kundegruppe
• Skogeiere

• Ungskogpleie, planting

• Gårdbrukere
• Monterer innredning, utstyr i fjøs, har samarbeidsavtale med FK

• Bygg og anlegg
• Tilbygg, nybygg, rehab, oppussing i alle kategorier

• Samarbeider med flislegger, rørlegger og elektriker



Låveprosjekt i Feiring



• Privatpersoner
• Takmåking, maskinell snømåking, vaktmesteroppgaver, monterer 

robotgressklippere.

• Kommuner/Offentlige/Private firmaer/Borettslag
• Anbud på maskinell snømåking, ryddeoppdrag

• Rammeavtale innen renovasjon for vikartjenester, bred og lang 
kompetanse på mange innen maskinførere, farlig avfall, EE-Avfall og 
kundeveiledere, ROAF.

• Utleie av arbeidskraft.

• Prøver å leve opp til navnet, gjør det meste for de fleste.
• Tar mye mindre oppdrag for privatpersoner.

• Prøver å være en del av servicenæringen i Nannestad





Godkjenninger

• Godkjent lærlingebedrift, innen Tømrer faget
• Jobber med å bli godkjent for malerfaget

• Godkjent vikarbyrå

• Godkjent renholds bedrift

• Sentral godkjenning innen tiltaksklasse 1 for bygg og anlegg.



Hva skjer videre hos oss?

• Etablerte i 2018 selskapet Nannestad Bygdeservice Eiendom AS.

• Et 100% eid selskap.

• Formålet med selskapet er å være klar til å kunne investere i eiendom for 
utvikling og utleie.

• Nannestad kommune er en spennende kommune, med stor aktivitet på 
alle områder.

• Er midt i honningkrukka, for utvikling og vekst, godt drevet av en god 
region.



SPØRSMÅL?


