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GL Prosjektservice AS er en ingeniør- og entreprenørbedrift 
med hovedvirksomhet i Nord-Rogaland, og er en del av  
GL Gruppen som består av flere selskap med forretnings-
område innen bygg og boligutvikling.

Vi har i en årrekke hatt betydelige markedsandeler innenfor vårt satsings-
område på total- og hovedentreprise for alle typer bygg, deriblant oppføring 
av et stort antall markante prosjekter innenfor vårt forretningsområde.

I 2013 gjennomførte GL Prosjektservice AS endringer på eiersiden, driftssjef 
Sverre Snørteland og økonomisjef Linda Dahl gikk inn på eiersiden. Dette 
tilførte selskapet forutsigbarhet i drift og verdifull kompetanse.

Det er med stolthet vi i 2015 kan feire 25 år ved god helse og med gode 
framtidsutsikter. Organisasjonen er velfungerende, med kontinuerlig fokus på 
styringssystemer og kompetanseutvikling av egne ansatte.

GL Gruppen har vedtatt sine strategiske mål for kommende  3-årsperiode, 
styrking av styrene i to av konsernets selskaper var 
viktige mål i den sammen heng. I den forbindelse er 
det gledelig å kunne informere at sivilingeniør
Geir M. Aarstad (tidligere konsernsjef i Skanska) og 
advokat Bjørn Helliesen tiltrer styret i GL Holding AS 
og  GL Prosjektservice AS fra om med andre kvartal 
2015 – henholdsvis som styreleder og styremedlem. 
Endringen vil gi oss ytterligere kompetanse i den 
videre utviklingen av disse selskapene.

Med grunnlag i egen solid organisasjon, i tillegg 
til et velfungerende sam arbeid med våre dyktige 
 leverandører og samarbeidspartnere, er vi godt 
skodd for de fleste fremtidige oppdrag – dette gir 
meg trygghet og optimisme for fremtiden.

25 år med vekst

Terje Lindstrøm
Adm. direktør og medeier
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Sverre Snørteland 
Driftssjef og medeier

GL Prosjektservice AS er en ingeniør- og entreprenørbedrift 
med hovednedslagsfelt i Nord-Rogaland. Selskapet ble 
etablert i 1990, og i sitt 25. driftsår er det nå et av distriktets 
største på sitt felt.

Vi utfører total- og hovedentrepriser for alle typer bygg. For å stå bedre 
rustet til å møte kundenes behov, har vi i stor grad valgt å bruke ressurser på 
 prosjekt- og økonomistyring, kvalitetsstyring og internkontroll.

GL Prosjektservice AS har hele tiden hatt god vekst – både økonomisk, i 
 oppdragsmengde og antall årsverk. Vi har vært ansvarlig for planlegging og 
oppføring av en rekke flotte bygg i distriktet, og er 
alltid involvert i ulike  prosjekter. Selskapet er godkjent 
for ansvarsrett innenfor strengeste tiltaks klasse. Dette 
gir deg som kunde ekstra  trygghet når du engasjerer 
oss til å gjøre en jobb for deg.

Din trygghet 
    – vårt ansvar!
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Linda Dahl
Økonomisjef og medeier
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Noe av årsaken til vår suksess er strenge retningslinjer for 
kvaliteten i det arbeidet vi utfører. LEVERANSE I HENHOLD 
TIL SPESIFIKASJON er derfor vår fremste målsetning i alle 
prosjekter.

GL Prosjektservice AS har bred erfaring fra større og mindre prosjekter i ulike 
kategorier. Dette gir oss nødvendig tyngde for å kunne hjelpe våre kunder 
med å velge de beste tekniske og mest kostnadseffektive løsningene. Vår 
bedriftsfilosofi er basert på idéen om at det er 
dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø 
som skaper de beste løsningene. God 
kvalitet sikres dermed gjennom kvalifisert 
personell og klare retningslinjer, instrukser og 
prosedyrer.

En viktig forutsetning for å nå vår  målsetning 
er gode systemer for kvalitetssikring og 
intern kontroll. Vi har derfor utviklet denne type 
systemer i henhold til anerkjente standarder 
og integrert dem i alle ledd og funksjoner av 
virksomheten.

En god filosofi
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Grunnaleite & Lindstrøm Prosjektservice A.S 

GL Prosjektservice er kjent som en seriøs og pålitelig aktør i 
 markedet. For å opprettholde dette omdømmet er det viktig at vi 
alltid stiller like strenge krav til våre underentreprenører som til oss 
selv. 

Vi velger  underentreprenører og leverandører basert på kjente  prestasjoner. Disse blir 

evaluert og vurdert ut fra valgte tekniske løsninger og  kvalitetskontroll.

Vi legger stor vekt på at alle som jobber med og for oss har evnen til å levere riktig 
kvalitet til riktig tid. Dette betyr at de må inneha alle egenskaper - både faglige, teknolo-
giske og økonomiske – som må til for å kunne utføre en tilfredsstillende jobb.

Alle systemer og rutiner er basert på og utviklet fra våre samlede ressurser, kunnskap 
og erfaringer. Dette resulterer i et produkt som både tilfredsstiller kunden og styrker 
konkurranseevnen vår.

De riktige 
     egenskapene

Studentsamskipnaden Haugesund
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De riktige 
     egenskapene

Skudenes & Aakra Sparebank
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Frelsesarmeens Eiendommer AS
Byggeår: 2013

Størrelse: 1 100 kvm

Generalentreprise

Nybygg/rehabilitering

Helgevold Elektro AS
Byggeår: 2014

Størrelse:  1 600 kvm

Totalentreprise
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Knudsen OAS
Byggeår: 1997

Størrelse: 1 800 kvm

Hovedentreprise

 

Spannaveien Terrasse
Byggeår: 2013

Størrelse: 2 000 kvm

Totalentreprise
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Sysco Eiendom AS
Byggeår: 2014

Størrelse:  4 000 kvm

Totalentreprise

 

Haugesund Revmatisme-
sykehus
Byggeår: Pågår

Nybygg: 8 600 kvm

Rehabilitering  9 400 kvm

Hovedentreprise
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Karmsund Brygge
Byggeår: 2009

Størrelse: 23 000 kvm

Totalentreprise
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Flotmyr Eiendom AS
Byggeår: 2011

Størrelse: 2 400 kvm

Totalentreprise
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Våre produkter:

Fugefrie løsninger

Epoxy

Acryl

Polyuretan

Lakro

Flytsparkling

51 20 81 81
post@ghgulv.no

NÅR KVALITET GJELDER

Takk til våre 
samarbeidspartnere

Tlf. 52 84 38 39
Daglig leder, Torgeir Myge - tlf. 415 09 834

Skjoldaveien 134, 5518 Haugesund
Tlf. 52 71 59 77 

• Varmeanlegg

• Varmepumper

• Gassanlegg

• Kuldeanlegg Ålfjordgt. 18, 5522 Haugesund
Telefon: 52 72 43 30

E-post:ke@kgr-as.no
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Industri og garasjeporter • Spesialporter
Sikringsgitter • utomatikker

Tlf.: 51 90 68 80
E-post: post@portteknikk.com

Port-Teknikk AS - Årsvollveien 23 - 4312 Sandnes
Norevegen 14 5542 Karmsund 

www.portteknikk.com

www.vaglid.no • kare@vaglid.no • Mob. 911 27 003

Vi utfører alt innen isolering og taktekking

Mob: 417 82 333
E-post:  sigurd@nygaardtak.no
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• FASADE
• BOLIGVENTILASJON
• TAKRENNER
• TAKHATTER
• REPERASJON
• SLØYSER
• PIPEHATTER
• KOBBER/SINK

Norvegen 8, 5542 Karmsund • Tlf. 52 73 69 80
E-post: jooeklan@online.no • www.aaoddeneseftf.com

KOBBER & BLIKKENSLAGERVERKSTED
Aa.ODDENES. EFTF

Sandeid MASKIN &
TRANSPORT 

Helgelandsvegen 31, 5585 Sandeid
Tlf. 932 18 460

Graving - Sprenging - Transport

VIKANES BUNGUM Arkitekter AS

Totalleverandør av vinduer, dører og fasader
i aluminium og PVC

G rø nn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer

Totalleverandør av
vinduer, dører og fasader
i aluminium og PVC

Tlf. 52 70 99 70

Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer

www.dybdahlbetong.no

• Betongsaging
• Kjerneboring
• Meisling
• Riving
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Når kvalitet og service er viktig i ditt byggeprosjekt
Vi har over 40 år med fornøyde kunder og vi utfører alt innen sanitær-sprinkler-varme.

Solide og varige bygg med betong
Ferdigbetong
Ølen Betong leverer betong til større 
samferdselsprosjekter over hele landet. 
Mobile betongblandeverk kan flyttes  
og rigges for produksjon og leveranser 
på anlegget.

Bygg i elementer
Våre betongelementer gir solide bygg
med kort byggetid. Reduserer brann-  
risikoen, samt sparer vedlikeholds- og 
fyringsutgifter. Fleksible løsninger 
for bolig, landbruk, nærings- og 
industribygg. Spør oss om en pris  
og løsning når du skal bygge.

Avløpssystemer
Vi har komplette avløpsløsninger med 
rør og kummer i betong. Produkter med 
høy styrke og lang levetid gir  
en forutsigbar fremtid.

Tlf. 53 77 52 00    mail@olenbetong.no    olenbetong.no
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DIN LOKALE BYGGMESTER
Vi er en bedrift som setter strenge krav til oss selv og våre samarbeidspartnere 

- og legger vår ære i å tilfredsstille kundenes ønsker og behov. 

Våre tjenester er tuftet på gode håndverkstradisjoner 
og byggeskikker, og seriøsitet og grundighet ligger i ryggraden til bedriften.

 

Nybygg • Tilbygg • Innredning • Restaurering
Våtrom • Murerarbeider • Malerarbeider • Søknader

19742014

     40 år
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Vi leverer kjøkken, bad og garderober 

Tenk hva drømmer kan føre til…

HTH Haugesund
Norevegen 4, 5542 Karmsund
Tlf. 52 81 47 47 • www.hth.no

Stillas Gulvarbeid Renhold
Industriell rengjøring Maling Gartner
Overflatebehandling Mur og flisarbeid Vaktmestertjenester
Inspeksjon iht NS 476 Tømmerarbeid Hjemmetjenester
Utleie av personell Fasaderehabilitering Helsetjenester 

GruppenGruppen

Tlf. 52 700 200
www.nstgruppen.no • post@nstgruppen.no

Leverandør av personell, tjenester og entrepriser.
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Helgevold Gruppen er totalleverandør av elektrotjenester på Haugalandet.
Vi er samarbeidspartner med GL på �ere store prosjekt, 

bl.a. Helgevold Gruppens nybygg i Haugesund. 

Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid fremover!

www.helgevold.com Sentralbord 52 76 60 00 

Vi gratulerer GL med 25 års jubileum!

• Maling 
• Fasadevask 
• Sparkling
• Takfornying  
• Betongfornying

Vestre Karmøyveg 399, 4270 Åkrehamn • Tlf. 40 42 42 42 • www.malergruppenvest.no 
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KUNNSKAP, TRYGGHET OG KVALITET

ÅPNINGSTIDER NEUMANN BYGGVAREHUS:
INTERIØRVARER: 10-17 Torsdag 10-19 Lørdag 10-16
BYGGEVARER: 07-17 Torsdag 07-19 Lørdag 09-16
RAGLAMYRVEGEN 35, HAUGESUND
Telefon 52 70 76 70 - www.neumann.no

 Neumann Haugesund
 og blogg: neumannbloggen.blogspot.com

NEUMANN – ET BYGGVAREHUS MED SÆRPREG

STOLT 
HOVED-
LEVERANDØR!

schmidt-kjokken.no

 
   

 
   

KJØKKEN I DØRER I VINDUER I TRELAST OG BYGGEVARER
FLISER I OVNER I STEIN OG BETONG I FESTEMIDLER... OG MYE MER!



Vestheim industriområde, 4250 Kopervik
Tlf. 52 85 25 00 - Fax 52 85 18 07 - Epost: post@ glp.no - www.glp.no

Kontakt oss

www.glp.no


