
Trenger du hjelp til å “pusse opp” hagen?
Ingen arbeidsoppgaver er for store eller små - avtal befaring!

Vi hjelper deg med: 

• Belegningsstein, kantstein, brostein og asfalt!

• Prydmur, støttemur og trapp!
- Natursteinsmur (ensidig/tosidig
- Kulesteinsmur
- Kubbemur
- Støttemur med forskalingsblokker
- Betongmur

• Plen, ferdigplen og beplantning
- Hekk
- Kulesteinsbed

• Vedlikehold av grøntareal
- Plenklipping
- Beskjærimg av busker og trær
- Sprøyting, barking og luking

• Tømrerarbeid
- Terasse, gjerde, overbygg/tilbygg

• Alt innen graving
- Drenering, kloakk
- Utgraving av kjeller
- Planering

www.velholdt.no - post@velholdt.no
Tlf.: 9650 9099

Randabergveien 306, 4070 Randaberg



Ønsker du deg ny hage 
til sommeren, bør du ta 
kontakt og bestille tid 
for befaring så snart som 
mulig. 

Tekst: Rolf Schreiner
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Rune Clarke og Dag Inge Odland 
i Velholdt Park og Hage AS har 
kjent hverandre i fl ere år; de had-
de samme arbeidsplass en tid, de 
har begge hatt jord under neglene 
i hele sin yrkeskarriere og de tri-
ves godt med det. De jobbet hver 
for seg noen år og gikk bokstave-
lig talt i bedene til hverandre som 
konkurrenter, og 1. juni 2008 gikk 
de sammen og etablerte Velholdt 
Park og Hage. I dag er de ansatt i 
egen bedrift som henholdsvis pro-
sjektleder og driftssjef med ansvar 
for 17 heltids- og 4 deltidsansatte, 
samt en stadig voksende kunde-
krets.

Fordobling av både antall 
ansatte og av omsetningen.
2011 var et merkeår for Velholdt 
Park og Hage av fl ere grunner. 
Selskapsformen ble endret til AS, 
og de to eierne gir også ansatte 
i bedriften mulighet til å kjøpe 
 aksjer i bedriften fordi man  ønsker 
å gi mulighet for større ansvar for 
egen arbeidsplass.  Antall med-
arbeidere steg i fjor fra 10 til 19, 
i tillegg kommer 4 deltidsansatte. 
Og samlet omsetning fra privat- og 
bedriftsmarkedet steg fra 10 mil-
lioner kroner i 2010 til over 20 
millioner i fjor.

Flest kunder i privatmarkedet
– Hovedaktiviteten i Velholdt er 
uten tvil å prosjektere og anlegge 

private hager, sier driftssjef Dag 
Inge Odland. – Men det er også 
slik at vi ser en økning av engasje-
ment på uteområder  generelt for 
indu stri og næringsliv. Vi blir an-
befalt av landskapsarkitekter i dis-
triktet i forhold til både ny anlegg 
og oppgradering av grøntområder, 
og da er det natur lig å følge opp 
med tilbud på vedlikehold av disse. 
Flere rørleggerfi rma i distriktet er 
også viktige oppdragsgivere, og da 
er det ofte slik at vi får i oppdrag 
å utføre gravearbeidet for dem 
samt å etablere området til den 
standarden  kunden ønsker etterpå.

Driftssjef Odland forteller videre 
at de gjennom denne vinteren også 
har laget fl ere natursteinsmurer i 
ulike høyder og lengder, enkle og 
tosidige. 

Har du husket på hagen til 
konfi rmasjonen i mai?
Ofte er det slik at hagearbeidet 
utsettes fordi man har så mye an-
net å tenke på. Prosjektleder Rune 
Clarke forteller at de har mange 
henvendelser i tiden rett før kon-
fi rmasjonene, og at mange blir 
både overasket og fortvilte når de 
forstår at det ikke er mulig å få 
utført ønsket arbeid før den store 
dagen. 

– Alle prosjekter blir prioritert 
i den rekkefølgen ordren kommer 
inn, slik at det er viktig å være tid-
lig ute dersom man  ønsker hage-
hjelp til en bestemt tid på våren, 
sier han.  

Ikke arbeidsledige om vinteren
– Snørydding og strøing er blant 
tjenestene som tilbys av Velholdt 
Park og Hage, og dette er blitt en 
viktig del av virksomheten, sier 
daglig leder Morten Sethereng.  

– Oppdragsgivere er blant 

 andre barnehager i Stavanger 
kommune og IPark. 

Bedriften har også kontrakt med 
Risa om brøyting og snø rydding 
på veier og fortau i Stavanger, 
Sandnes, Sola og Randaberg. 

– Risa har fulgt opp med en 
langtidskontrakt i sommer halv-
året på vedlikehold av grønt-
områder i  tilknytning til veier, 
gang- og sykkelstier i samme 
området. Vi anser dette som en 
svært positiv tilbakemelding på 
det arbeidet vi utfører for dem, 
sier prosjektleder Rune Clarke.

«Vi er et ja-fi rma!»
Dette sier daglig leder i Vel-
holdt Park og Hage AS, Morten 
 Sethereng. 

– Vi har en bedriftskultur som 
er gjennomgående positiv, og der 
alt er mulig.  Vi er fl eksible, vi er 
løsningsorienterte – og vi har 
dyktige fagfolk. Geografi sk har vi 
et stort nærområde. Vi holder til 
midt på Randabergveien, like før 
avkjørselen til Viste, og rekker 
over hele Nord-Jæren på kort tid.

Ny, moderne bil- og 
maskinpark
Hverken biler, gravemaskiner, 
traktorer, redskapsbærere, hjul-
lastere og ATV’ er hos Velholdt 
Park og Hage er eldre enn tre år. 
Nye maskiner gjør den beste job-
ben – og her glinser det fortsatt 
i lakken. 

Avtale med NAV
I Velholdt er man også opp-
tatt av at bedriften både har og 
tar et sosialt ansvar. Morten 
Sethereng  forteller at bedriften 
tar imot lærlinger som får støtte 
og veiledning gjennom lære-
tiden – for at de skal kunne bli 
ressurs personer i arbeidslivet. 
Ved Lokalavisens henvendelse 
til veileder ved NAV Eiganes og 
Tasta, som har hatt samarbeid 
med bedriften, bekreftes det at 
veileder har meget god erfaring 
med samarbeidet. Inntrykket er 
at bedriften tar sitt ansvar som 
lærebedrift på alvor. 

Nye satsingsområder for 
Velholdt Park og Hage AS
Lokale produsenter leverer trær, 
busker og planter i alle størrelser 
til Velholdt Park og Hage i dag, 
men dette er i ferd med å bli en-
dret. Bedriften har etablert egen 
grøntavdeling for å kunne ha til-
gang på materiell i riktig størrelse 
når de har behov for det. 

I tillegg til å være entreprenør 
for små og store oppdrag i park og 
hage vil fi rmaet i fremtiden også 
utvide til salgsvirksomhet. Innen 
sommeren vil Velholdt Park og 
Hage kunne tilby kundene hage-
møbler og nyheten vedlikeholds-
frie terrassebord. 

Velholdt Park og Hage
er klar til å hjelpe!

HVA:
Utfører planlegging, tegning og 
prosjektering av nye hager og anlegg, 
vedlikehold av grøntareal, beplant-
ning, ferdigplen, beskjæring av busker 
og trær, steinarbeid  snørydding og 
strøing om vinteren.

AKTUELL MED:
Nylig på plass i nye lokaler, og  akkurat 
nå er det tid for å tenke på beskjæring 
av trær og busker som bør foregå i 
februar/mars – altså før påske ! 
Deltar på Ute- og Fritids messen i 
Stavanger Forum 16.–18. mars.
 
HVOR:
Randabergveien 306, 
4070 Randaberg

KONTAKT:
Mobil 965 09 099

WEB:
www.velholdt.no

FAKTA:
Velholdt 
Park og 
Hage AS

Våren er like om hjørnet, og hagen krever stell. – Det er vår jobb, sier fra venstre driftssjef Dag Inge Odland, daglig leder Morten Sethereng og prosjektleder Rune Clarke 
i Velholdt Park og Hage AS.

Hendige motoriserte kjøretøy (ingen over 3 år gamle) er nyttige hjelpe-
midler for driftssjef Dag Inge Odland.

Du treffer oss på Ute- og Fritidsmessen 
i Stavanger Forum 16.–18. mars.

Våren er tiden for å forberede hager og grøntområder på sommeren!


