Grøn Vækst A/S udfører vinteropgaver for et
bredt udvalg af kunder på mere end 1.000
lokationer i hele Danmark:
F.eks.:
• Vejdirektoratet, Slots- og Kulturstyrelsen,
Odsherred.- Favrskov-, Vejle-, Københavns-,
Stevns- og Odense kommuner.
• Andelsboligforeninger, grundejerforeninger,
andelsboligselskaber og ejendomsselskaber
herunder bl.a. Boligselskabet Baldersbo og
Gfs Ørestad.
• Større og mindre produktionsvirksomheder
herunder bl.a. Equinor og Lundbeck.

Kontakt
Vinterafdelingen
Tlf. 69 15 65 91
Grøn Vækst A/S
Øde-Hastrup-Vej 65
4000 Roskilde
Tlf. 58 11 21 00
CVR nr. 33 59 86 53
info@groenvaekst.dk

Så har din virksomhed behov for en pålidelig og
erfaren leverandør til at varetage jeres vinteropgaver, så lad os tage en dialog om det.

VINTERTJENESTE

- snerydning og saltning

Vi passer på miljøet - og på hinanden!

Gå vintervejret trygt i møde
med en aftale hos!

Vi passer på miljøet - og på hinanden!
www.groenvaekst.dk

www.groenvaekst.dk

Grøn Vækst A/S er det sikre valg

Udførelse og samarbejdspartnere

Registrering i ”Vinterman”

Grøn Vækst har mange års erfaring med vintertjeneste. Igennem vores eksisterende plejekunder har
vi udført vinteropgaver til kundernes tilfredshed.

Når sneen er faldet, og veje, fortove og P-pladser
kan være ufremkommelige, snerydder og salter
Grøn Vækst hos vores kunder.

Grøn Vækst kan tilbyde en serviceaftale, der
matcher jeres ønsker og behov med udførelse af
vinteropgaver.

Grøn Vækst råder over udstyr og materiel i alle
størrelser. Vi har eget mandskab til løsning af opgaverne. Derfor er vi i stand til at løse enhver vinteropgave hos vores kunder.

Grøn Vækst anvender det samme vintersystem som
Vejdirektoratet, ”Vinterman”. Her bliver alle kørsler
registreret via chaufførens mobiltelefon.
Dokumentation sker via mobiltelefonens GPSenhed.

Yderligere har Grøn Vækst et bredt netværk af lokale, dygtige og fleksible samarbejdspartnere, som, i
samarbejde med Grøn Vækst, udfører vinteropgaver.

Du kan, som vinterkunde hos Grøn Vækst, altid
modtage oplysninger om, hvornår vi har udført en
vinteropgave hos dig.

Fokus på miljø og omgivelser
I Grøn Vækst A/S er vi miljøcertificeret.
Det betyder bl.a. at vi kun anvender
den nødvendige saltmængde til den givne opgave.

Vintervejr - døgnbemandet beredskab

Vi besidder desuden omfattende viden og erfaring
med brug af alternative tømidler, specielt i plantefølsomme områder.
Vi rådgiver vores kunder om brugen af disse
glatførebekæmpelsesmidler.

I vinterhalvåret opretholder Grøn Vækst et døgnbemandet beredskab, som konstant holder godt øje
med vintervejrets udvikling.
Ud fra de faktiske vejrforhold sammenholdt med
vejrprognoser igangsætter vintervagten udkald til
løsning af den aktuelle vinteropgave.

www.groenvaekst.dk

