Fremtidens byrum er noget
vi skaber i samarbejde
OKNygaard deltager i dette års Have & Landskabsmesse under temaet fremtidens byrum. Det har sat tanker i gang: hvad indebærer fremtidens byrum og hvordan er OKNygaard som virksomhed og anlægsgartner med til at virkeliggøre de visioner, der kommer på bordet
Anlægsgartner OKNygaard arbejder
både med anlæg og drift af udearealer og er derfor primært udførende part når
det kommer til temaet ”Fremtidens Byrum”.
Administrerende direktør Ole Kjærgaard
mener dog at OKNygaard bidrager ud over
bare at virkeliggøre andres planer.

Teknologi er en del af fremtidsvisionen
OKNygaard er meget opmærksomme på
hvilke teknologiske løsninger, der kommer,
som kan være med til at lette arbejdet og
give nye muligheder for kunderne. Det gælder både teknologi i form af it-løsninger og
nye maskiner.

”Helt gennemgående arbejder vi med at
skabe de bedste rammer for samarbejde.
Fremtidens vision er at integrere en samarbejdskultur i alle former for arbejde vi udfører, der bygger på tillid, faglig stolthed, dialog og kommunikation,” siger adm. direktør
Ole Kjærgaard.
Du kan få meget mere at vide, hvis du besøger OKNygaards samarbejdscontainer
på Torvet D069.

”Det er vigtigt for os at kunne
tilbyde vores kunder de nyeste teknologiske løsninger,
men det skal samtidig også
være den fagligt bedste løsning,” fortæller Kim Aaskov.

Spontan bæredygtighed
OKNygaard udmærker sig særligt i forhold
til bæredygtige løsninger i de uforudsete
tilfælde. Med fagligt dygtige medarbejdere
og stor kapacitet er den landsdækkende
virksomhed i stand til at byde ind med nye
og alternative løsninger med kort varsel.
Det giver en stor fleksibilitet og styrke.
”Vi havde f.eks. et projekt, hvor vi under
udgravning stødte på flere store granitsten.
Efter at vi tog en dialog med projektets parter, blev det besluttet at benytte stenene i
projektet i stedet for at fragte dem væk. Det
er denne type løsninger, der er med til at
skabe både økonomiske og klimamæssig
bæredygtighed i et projekt,” fortæller direktør for Anlæg, Lars Bering Sonne.
”Det er netop her vi udmærker os, som en
værdifuld samarbejdspartner og det, som
er med til at markerer OKNygaard som førende i branchen,” siger Lars Bering Sonne.

