Effektiv og omhyggelig pleje
af dine udendørs arealer
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Vi kender hver kvad
PV Greves medarbejdere kender hver en vej og hver en park i Greve Kommune og har mange års erfaring med
at pleje både fortove og fauna netop i vores område. Og nu har du mulighed for at trække på deres viden – også
på privat område.
I 2014 gik Greve Kommune og entreprenørkoncernen Arkil nemlig sammen og dannede det offentligt-privatejede selskab, PV Greve, som fremover står for park- og vejdriften i Greve Kommune. Og mens medarbejderne,
der alle kommer fra det tidligere Park & Vej, har et indgående lokalkendskab, har Arkil en lang erfaring med
netop service og drift af såvel veje og belægninger som grønne områder – både for private virksomheder og for
offentlige myndigheder.

3

dratmeter af dit nabolag
To gange tidligere har Arkil haft succes med etablering af offentligt-privatejede selskaber på netop dette område
- nemlig da koncernen i 1998 gik sammen med det daværende Sønderjyllands Amt, og i 2005, da Arkil gik
sammen med Vestsjællands Amt. I dag står Arkils store vejservice-afdeling også for en stor del af driften af det
danske motorvejsnet.
I denne brochure kan du læse mere om, hvilke opgaver vi tilbyder at løse for private virksomheder og organisationer. Og står du med en opgave, som ikke er nævnt her, så kontakt os endelig. Der er gode chancer for, at vi kan
hjælpe dig. Vi er vant til lidt af hvert.
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Grønne områder
I PV Greve kender vi vores grønne områder og ved alt om,
hvilke planter og hvilke græssorter, der trives bedst i de jordbundsforhold, vi har i vores område.
Så mangler du nogen til at så det rigtige græs og pleje din
plæne med den rigtige klipper, så har vi kompetencerne.
Mangler din park grønne fingre, råder vi over specialister inden
for både nybeplantning, pleje af bed og buske, beskæring og
træfældning.

Rekreativ plads - Vinderup
Blå Bauxit 1/3 mm, ral 5017 traffic blue

Svingbane - Farum
Rød Cloburn og Hvid Luxovit 1/3 mm

SAFE-R-

®

Opmærksomhedsfelter
Dekorativ belægning · Cykelfelter
Midterrabat · Hævede flader

Kørebaneafmærkning
P-pladser · Trafiksikkerhed

Opmærksomhedsfelt
- Kronborg, Helsingør

Cirkelformet P-plads
Teknologisk Institut - Tåstrup

Rød Cloburn 1/3 mm

Hvid Termoplast

Rundkørsel - Vallensbæk

Rød vejmidte - Tårnby

Blå Bauxit 1/3 mm, ral 5017 traffic blue

Rød Cloburn 1/3 mm

Trafiksaneringsprojekt - Borup
Sandfarvet Natursten 1/3 mm

Hævet flade - Gl. Køge landevej
Rød Cloburn 1/3 mm
EUROSTAR DANMARK A/S · TIGERVEJ 12-14 · 4600 KØGE · TELEFON 58 36 00 99 · WWW.EUROSTAR.AS · JOD@EUROSTAR.AS
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Ukrudt forgår også ganske let på både befæstede og
ubefæstede arealer, når man har de rette teknikker. I PV
Greve kan vi alle metoder og mestrer både mekanisk
og termisk bekæmpelse. I mange situationer bruger vi
damp, som er en særdeles effektiv og meget miljøvenlig metode – også når det gælder CO2-regnskabet.
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En ren fornøjelse
Borde, bænke, affaldsbeholdere og skilte passer ikke sig selv. I PV Greve har vi gennem mange år sørget for at holde de offentlige af slagsen både rene og i god stand. Derfor råder vi over specialudstyr, der er designet til effektiv rengøring af netop
udendørsmøbler, skilte med mere.
Vi har fejevogne i mange størrelser og til forskellige formål. De er alle designet til forskellige typer af belægning, så dine brosten for eksempel ikke bliver revet op, fordi børsten er for hård.
Hvert år samler vores medarbejdere mere end 300 tons affald op langs kommunens veje. Så for os er det en smal sag at sørge
for, at dit område også er pænt at se på.
Når vinteren rammer, er vores vintertjeneste bemandet døgnets 24 timer. Ud over både saltbiler og sneplove tager vi også gerne vores større maskinpark i brug, hvis der skal ryddes større mængder sne. Telefonvagten klarer vi også, lige som manuel rydning
og saltning ikke er noget problem.
Har du problemer med kloakken, har vi både entreprenørmateriel og autoriserede kloakmestre, som kan klare den mindre vellugtende side af sagen. Og naturligvis er vi certificerede rottebekæmpere.

HANDELS- OG INGENIØRFIRMA MASKINFABRIK

r

ine
Værktøj og mask

Hovedgaden 6 · 4050 Skibby
Tlf.: 47 52 83 00 · www.je-juncker.dk
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Anlægs- og byggemaskiner
Vi udlejer alle former for bygningsmateriel. Vi har alt lige fra store
dumpere til den lille, håndholdte
boremaskine. Det er:

Liftmateriel − lige fra store, bemandede
liftvogne med arbejdshøjde på 61 meter
til den kompakte og smidige lift med en
lille arbejdsbredde. Det er:

Mandskabsskure − skurvogne og
pavilloner med alle tænkelige faciliteter
til alle ønsker og behov.
Det er:

70 15 44 00
www.loxam.dk
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Snorlige belægninger
Knækkede fliser og løse brosten er ikke bare til fare for både
medarbejdere og besøgende hos din virksomhed – de giver
også et skidt førstehåndsindtryk, allerede inden kunden er
inden for døren.
Vi sørger for, at dine belægninger altid ligger snorlige og
velplejede. Vores brolæggere er erfarne folk, som mestrer
selv de mest kunstfærdige løsninger.

BILER TIL DET DANSKE ERHVERVSLIV

www.andersenbiler.dk
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Har du huller i asfalten på parkeringspladsen, eller er
markeringerne slidt af, råder vi også over udstyr, der er
designet til at klare netop den opgave. Og står du med
en større asfaltopgave, har vi en koncern i ryggen. En koncern med asfaltfabrikker over hele landet og en kapacitet
på 800 tons i timen.

KRONBORG METAL
Dit Skrot Kan Være Guld Værd

SKROT OG GENBRUG AF JERN & METAL.
MILJØBEHANDLING AF SKROTBILER.
KAPITEL 5-MILJØGODKENDT - ISO 14001-MILJØCERTIFICERET

www.zink.dk

Lunikvej 19 · 2670 Greve
Tlf.: 43 90 72 61 · Mobil: 26 25 72 61
kronborg@kronborgmetal.dk · www.kronborgmetal.dk

Aut. el-installatør W. Zink A/S
Håndværkerbyen 23 ∙ 2670 Greve ∙ Tlf. 43 90 10 76
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Når vi siger partnerskab, så
mener vi det
I et godt samarbejde, deler man gevinsten. Det er en holdning, vi tager
alvorligt i PV Greve. Når vi har fået en opgave, hviler vi hverken på
laurbærrene eller de faste rutiner, og vi vælger vores medarbejdere ud
fra, at de kan lide at tænke selv og sætter en ære i altid at forbedre de
processer, de er en del af.
De gevinster, der kommer ud af det, holder vi ikke for os selv, dem
deler vi med vores samarbejdspartnere i form af løbende effektiviseringer. Vi vælger altid det langsigtede samarbejde frem for den korte
gevinst.
Og så kan du regne med os. Et ord er et ord, også selv om det ikke står
i en kontrakt – og en udfordring skal løses, også i de tilfælde, hvor den
ikke er vores ansvar.
Når du indgår et samarbejde med os, regner vi kort sagt med, at vi kan
snakke om tingene og sammen finde de løsninger, der fungerer bedst.
For i vores verden er partnerskab altid den stærkeste løsning.

GREVE KLOAKSERVICE APS
ALT I KLOAKSERVICE OG KLOAKERING

Vi udfører alle former for kloakopgaver i hele København
og på resten af Sjælland. Der er intet kloakarbejde, der er
for omfattende eller for simpelt til, at vi ikke rykker ud.
Vi tilbyder døgnservice og er derved tilgængelige 24 timer
i døgnet til at tage os af din kloak.

KONTAKT
Tlf.: 4390 1053
grevekloak@email.dk
www.grevekloakservice.dk
Afdelinger

• Kloakservice
• Tv-inspektion
• Vedligeholdelse

• Slamsugning
• Reparation og skader
• Rodskæring

Greve
Tlf.: 4390 1053
Gentofte
Tlf.: 3990 1053
København Tlf.: 3526 3636
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NÅR SIKKERHEDEN ER VIGTIG
Vi leverer alle former for afspærring i forbindelse med vejarbejde, byggeri og
trafikuheld – både som samlede løsninger samt salg og udlejning af forskelligt materiel og produkter til afspærring.
Vores opgaver spænder fra omfattende brorenoveringer og motorvejsudvidelser til helt små opgaver, hvor det eksempelvis handler om materiel til
afspærringer af parkeringspladser mv.
Vi har gennem årene differentieret os ved udelukkende at anvende løsninger i
høj kvalitet og gennemtestede produkter fra udvalgte leverandører i Europa.

GADSTRUP Finervej 7, 4621
VOJENS Lysbjergvej 12, 6500

Tlf.: 70 20 20 94
www.traffics.dk

PV Greve A/S
Svejsegangen 1
2690 Karlslunde
Telefon: 46 16 03 00

FOR ARKILS KUNDER ER
KVALITETEN AFGØRENDE
...DERFOR LEVERER VI ET ORDENTLIGT STYKKE ARBEJDE
Som entreprenør leverer vi løsninger, der skal holde i generationer. Derfor skal Arkils kunder kunne
regne med, at vi holder, hvad vi lover, og altid leverer et ordentligt og færdigt stykke arbejde.
Det gælder for alle typer af opgaver, vi kan hjælpe dig med.

• Concept: JS Media Tools A/S • 9649 • www.jsdanmark.dk

Kontakt os på telefon 46 16 03 00 eller e-mail pvgreve@pvgreve.dk
og lad os få en snak om, hvad vi kan gøre for dig!

