
RepResentanteR foR pRojektets leveRandøReR

T r o v e r d i g  e k s p e r T i s e  –  n ø k k e l f e r d i g  b y g g !

  Sør: Trygve Bore 9347 0048
  Trøndelag/Nord: Magnus Ness, 91341906 
  Hedemark - Oppland og Vestlandet: Reidar Blakarstugun 97087345 

 SpalTeR 
Sundsalfa Betonvare  
fabrik a/S

 BeTONgeleMeNTeR 
give elementfabrik a/S

 gjødSelkuM 
Spæncom a/S

 VVS 
Oles Smedeforretning

 gjødSel-TekNikk 
landia a/S

 SlakTeRi / liVdyR 
Nortura

  iNNRedNiNg Og  
MelkeROBOT 
FjøSSySTeMeR SøR aS

 elekTRikeR 
kreativ elektro

 gRuNNaRBeide: 
dillerud anlegg aS

 BRaNNVaRSliNg: 
Vision Securit

NøkkelFeRdig Bygg  
i samarbeid med Fjøssystemer  Sør aS v/per Olav Hunskaar 
produksjon: Melkeproduksjon i robotfjøs med 70 liggebåser 
til ku + drektige kviger og ”ca. 50 % påsett”. kalve-avdeling 
med to klima løsning. Comfortavdeling og sykebinger. 
Bygg: 1000 m2 temperert  og  isolert fjøs, med naturlig 
ventilasjon. Bygget er utført med stålkonstruksjoner, 
betongelementer med hvit, frilagt marmor.   utvendige 
gavler og tak er kledd med stålplater. Bygget er utført med 
vedlikeholdsfrie materialer. innvendig himling er kledd med 
hvite stålplater. delevegger er utført med betongelemen-
ter. gulvet i kontoret er opphøyd 50 cm, og er utstyrt med 
”panorama” vinduer.  
imek: lely a4 melkerobot, lely diskovery skraperobot, jour-
dain innredning, kraiburg båsmatter levert av Fjøssystemer 
Sør aS. Naturlig ventilasjon med værstasjon er levert av 
gråkjær.  
gjødsel-system: Spalter  over gjødselkanaler med bakspy-
ling. gjødselpumpe i kum med omrøring og transport til 
utvendig gjødselkum.  
diN lOkale kONTakTpeRSON:  
Trygve Bore fra gråkjær a/S +47 93 47 00 48  
og per Olav Hunskaar, tlf.900 79 029 fra Fjøssystemer  vil 
være til stede for en prat om muligheter for nøkkelferdige 
landbruksbygg til fast pris og fast tid.
Vi HaR ByggeT SNaRT 350 Bygg i NORge

noRtuRa og tine ståR foR seRveRing

åpen dag vi inviterer til åpent fjøs  
tirsdag 18. mars kl. 11. Hos Marit kristine og  
einar kiserud , Heliveien 943, 1820  spYdeBeRg
kl. 11.00 – 15.00 åpent fjøs
kl. 12.00 informasjon om prosjektet offisiell åpning v/Roald  
  gulbrandsen, direktør i nHo Mat og drikke.

kl.18.00 – 20.00 kveldsåpent


