S
MU
E
S
BYG

& ANLÆG

Jord & Beton
Går du med byggeplaner, kan du trygt kontakte
Musse Byg & Anlæg. Vores faglige kompetencer
og vores store maskinpark sætter os i stand til at
udføre alt indenfor jord & beton: Byggemodning,
fundament til dit drømmehus eller en ny tilbygning, kloakering og diverse gravearbejder.
Vi udfører byggeopgaver for store og mindre virksomheder, for kommuner og for private kunder på
hele Sjælland. Vi har en række faste samarbejdspartnere, og vi arbejder både som og sammen
med under- og hoved entreprenører på opgaver
ligesom vi indgår i fagentrepriser i større byggeprojekter.
Vi sætter kvalitet og personlige service i højsæde.

Vi kan meget …!
Musse Byg & Anlæg er en dynamisk virksomhed i
vækst. Vi løser opgaver for kunder på hele Sjælland indenfor jord & beton, kloakering samt anlægsopgaver som belægninger, græs- og hele
haveanlæg.
Som entreprenør løser vi alle opgaver i dit bygge
projekt – fra gravearbejde og kloakering til støbning af fundament og opførsel af bygninger. Den
koordinering og fleksibilitet sikrer dig, at der er styring på projektet og du opnår en optimal udnyttelse af arbejdstiden.
Vi løser alle opgaver indenfor anlæg af haver og
grønne arealer – fra haveplan til indretning, beplantning og belægninger.

Vi har maskinerne
Vi har maskiner til enhver graveopgave – fra 1 til
22 tons. Ingen opgave er for stor, og ingen er for
lille! Vi har både maskinerne, der passer til opgaven og erfaringerne i at betjene dem.
Vores brede faglige kompetencer og vores velassorterede maskinpark sætter os i stand til at løse
alle opgaver indenfor jord & beton-arbejde og
de forskellige anlægsopgaver.
Med egen maskinpark kan vi endvidere dimensionere opgaverne fornuftigt og det giver os stor
fleksibilitet i koordineringen og planlægningen.
For dig som kunde betyder det, at der ikke opstår
flaskehalse i de bygge- og anlægsprojekter, hvor
vi er entreprenører.

Belægninger
Vi har de faglige kompetencer og mange års
erfaringer med belægningsopgaver – både i
private haver og indkørsler, legepladser og rekreative områder samt erhvervsarealer.
Vores løsninger baserer sig altid på et grundigt forarbejde og en tæt dialog med kunden om formål og personlig stil. Vi har et tæt og godt
samarbejde med flise leverandører og holder os
løbende ajour med nye produkter og trends.
Vi udfører alle former for belægning og vi er specialister i umulige opgaver. Vi har årelange erfaringer med typer og sammensætninger, og vi
rådgiver gerne ved valg af belægningssten,
mønstre og effekter.

Autoriseret kloakarbejde
Musse Byg & Anlæg er autoriseret kloakmester
virksomhed. Vi udfører kloak opgaver for andre
virksomheder og for private og offentlige bygherrer.
Indenfor det kloak autoriserede område udfører
vi: nyanlæg, renovering af kloak, regn- og dræninstallationer, forbedret spildevandsrensning i ikkekloakerede områder samt større projekter som
byggemodninger.
Hos os er kvaliteten i højsæde. Til sikring af vores
daglige opgaver med kloakarbejde gennemfører
vi kvalitetssikring i henhold til en lang række krav,
der er beskrevet i vores vedtagne kvalitetshåndbog.

Haveanlæg
Skal du anlægge haven ved et nybygget hus
eller trænger din have til nyt liv, så er Musse Byg &
Anlæg den helt rigtige samarbejdspartner. Vi kan
realisere dine tanker om din helt personlige
drømme have, og vi kan hjælpe dig med tegninger og forslag til indretningen af havens mange
forskellige funktioner.
Vi kan løse alle opgaver indenfor anlæg af haver
og grønne arealer – fra udarbejdelse af haveplaner til selve indretningen, beplantning og belægninger.
Vi løser også havepleje-opgaver som f.eks. fældning af store træer og rydning af forvoksede
buskadser og rådgiver om pleje og vedligehold.

Græs & græspleje
Er græsset grønnere hos naboen?
En smuk græsplæne er en pryd i såvel private
haver, som grønne arealer om virksomheder,
legepladser, boldbaner og rekreative områder.
Vi anlægger græsplæner – enten ved såning af
græsfrø eller som levering og udlægning af rullegræs. En smuk plæne gør en stor forskel og har
stor betydning for herlighedsværdien.
En smuk plæne kræver dog pleje, og vi påtager
os gerne græspleje opgaver. Vi er eksperter i at
omlægge gamle græsplæner, der har sat sig, er
blevet ujævne grundet rødder fra store træer
eller invaderet af mos og ukrudt. Kontakt os gerne
og få et tilbud.

Lidt om os …
Musse Byg & Anlæg er en virksomhed i kraftig
vækst. Vi har et godt internt samarbejde med en
lun og uformel omgangstone, hvor ansvar, fællesskab, inspiration, gensidig respekt og samarbejde
er vigtige nøgleord.
Virksomheden ledes af Søren Musse, der har
været selvstændig i en årrække. Vi sætter en stor
ære i at levere et højt kvalitetsniveau. Vi har som
mål at levere god kvalitet til aftalt tid, og vi bestræber os dagligt på at vore kunder oplever en
god og personlig service.
Vi er medlem af Byg-Garanti og i det daglige
arbejde anvender vi en række systemer til vores
kvalitetssikring.
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