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OM OSS

Via3 AS er en sosial
entreprenør og har som
formål å utvikle menneskers
ressurser gjennom arbeid og
kompetanseheving.
Vi er godkjent lærebedrift i
flere fag og tilbyr opplæring
til lærekandidater.
Bedriften er eid av Indre Østfold og
Skiptvet kommuner og holder til i
nytt bygg i Masengveien 3, Askim.
Lokalene er moderne og funksjonelle i
forhold til vår virksomhet, og er bygget
etter BREEAM-standard, som er en
miljøklassifisering.

Via3 As ble etablert i 1990 og hadde
30-års jubileum i år!
I 2010 etablerte vi sammen med 9
andre vekstbedrifter i Østfold et eget
opplæringskontor, OKvekst. Siden da
har vi vært godkjent som lærebedrift og
har hatt mange lærekandidater i ulike
fag. I 2020 utvidet vi foreningen og
inkluderte vekstbedrifter fra Akershus
og Buskerud også. Dette er et samarbeid
med Viken Fylkeskommune.
Via3 AS har hatt en god utvikling de
siste årene, og framstår som en solid og
allsidig bedrift med 8 ulike avdelinger
og over 70 fast ansatte.

Via3 AS ønsker å ta både mennesker og
miljø på alvor.
Via3 AS er godkjent tiltaksarrangør
av NAV, og tilbyr tilrettelagt arbeid
for mennesker som har fått innvilget
uføretrygd.
Arbeidsoppgavene er tilpasset den
enkelte arbeidstaker og skal legge
til rette for utvikling, mestring, sosial
trygghet og personlig vekst. Dette
bidrar til at våre ansatte opplever økt
livskvalitet.

1.1

Visjon og formål

Via3 AS har ut fra sin målsetting en
visjon om at Arbeid gir livskvalitet, og
bygger på en tanke om at alle har rett
til et arbeid.
Vi definerer livskvalitet i dette tilfellet
som den opplevde følelsen av å leve
et godt liv gjennom å være aktiv og
oppleve personlig mestring, ha trygghet
i et fellesskap og tilhøre et sosialt miljø.

Vårt formål er å utvikle
menneskers ressurser
gjennom arbeid og
kompetanseheving.
Det å ha et fast arbeid og kunne bidra i
samfunnet har mye å si for identitet - og
verdighetsfølelsen.
Samfunnsøkonomisk er det også veldig
lønnsomt å ha folk i arbeid fremfor
lediggang.

Vår visjon er helt i tråd med
FN´s bærekraftsmål nummer 8:
Fremme varig, inkluderende
og bærekraftig økonomisk
vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle.

1.2

Historien vår

1990

1990

2011

2013

2015

Askim Asvo
etableres

Leide lokaler i
Østfold
Næringspark i 25 år

27 ansatte
4 avdelinger

34 ansatte
Prosjektering av
nytt bygg

25 års jubileum
Navnebytte til Via3
Leiekontrakten utgår

Gammelt formål:
«Vårt formål er å
skape tilrettelagte
arbeidsplasser til
mennesker med
nedsatt arbeidsevne»

2015
Desember 2015
ﬂyttet inn i nytt
bygg

Gammelt formål:
«Vårt formål er å
skape tilrettelagte
arbeidsplasser til
2016 / mennesker
2017
2019 med 2019
nedsatt arbeidsevne»

Nytt formål:
«Vårt formål er å
2020
2016 / 20172015 2019
2019
utvikle menneskers
ressurser gjennom
65 ansatte Strategiplan
Nytt formål 65 ansatte
Nytt formål
Strategiplan
Desember 2015
arbeid og Åpning av
7 avdelinger 2016-2020
vedtatt i mars 7 avdelinger
vedtatt
i mars
Indre
Østfold
Café
2016-2020ﬂyttet inn i nytt
kompetanseheving»
forankret i styret
forankret i styret
Omdømmebygging

bygg

Nytt formål:
Omdømmebygging

2015

2016 / 2017

2019

2019

Desember 2015
ﬂyttet inn i nytt
bygg

Strategiplan
2016-2020
forankret i styret
Omdømmebygging

65 ansatte
7 avdelinger

Nytt formål
vedtatt i mars

1.3

«Vårt formål er å
utvikle menneskers
ressurser gjennom
arbeid og
kompetanseheving»

Gammelt fo
«Vårt formål
skape tilrette
arbeidsplass
mennesker m
nedsatt arbe

Nytt formå
«Vårt formå
utvikle menn
ressurser gje
arbeid og
kompetanse

Over 70 ansatte
8 avdelinger

Hva betyr logoen?

VIA3 – 3-tallet står for de 3 V-ordene
VIA oss opplever man Vekst, Verdighet
og Verdiskaping.
VIA er dessuten latin og betyr ”veien”
= ”Veien til vekst, verdighet og
verdiskaping”

Vekst Verdighet Verdiskaping

AS
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1.4

Målsetting

Ingen kan gå tilbake og skape
en helt ny start, men enhver
kan begynne nå og skape en
helt ny slutt.

Vårt hovedmål er å legge til rette for
en god og sikker arbeidsplass med et
godt arbeidsmiljø, for alle, hvor trivsel,
personlig utvikling, mestring og god
sosialisering skal være i fokus.

Via3 AS er kjent som et trivelig, travelt
og trygt sted å jobbe.
Her lar vi ikke tidligere erfaringer
ødelegge arbeidsdagen, men
konsentrerer oss om dagen i dag og
gleder oss over den.
Fokus er på det friske i mennesket og
hva vi sammen kan få til.

Viljen er viktigere enn evnen;
vil du - så kan du!
Vi tilrettelegger arbeidstilbudet på en
slik måte at den enkelte skal få utvikling
ut fra sine ønsker, forutsetninger og
behov. Hos oss er fokus satt på hele
mennesket.
Den enkeltes utvikling og motivasjon
skal skje gjennom produksjon av varer
tjenester av høy kvalitet.

1.5

Lokaliteter

Januar 2016 startet vi opp driften i helt
nytt BREEAM-bygg i Masengveien 3,
Askim.
BREEAM er en miljøsertifisering som
bekrefter bærekraftig design og
bygging gjennom hele byggeprosjektet.
Sertifiseringen er basert på dokumentert
miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse,
helse- og innemiljø, energi, transport,
vann, materialer, avfall, arealbruk og
økologi samt forurensning. BREEAMbygg har også lavere driftskostnader og
økt levetid.

Sertifikat

Sertifikatnummer: BNNY-101F

Det bekreftes at:

Via3
Masengveien 3
1814 Askim

Er revidert for: Via3 AS

er blitt vurdert i henhold til

av: Golder Associates AS

BREEAM NOR ver.1.1 (2012): Industri

Revisors arbeidsgiver

Nybygg - innredet

Helene Stensrud

av en lisensiert revisor for

Revisornummer

BREEAM NOR ver.1.1 (2012): Industri

og har oppnådd en poengsum på 33.5%

Nybygg - innredet

Pass

Sertifikatnummer: BNNY-101F

Poengsum: 33.5%
Vurdering: Pass

Versjon: 03

Prosentpoeng per kategori

6. august 2020

Viel Sørensen, Leder for sertifisering, Grønn Byggallianse

Utstedelsesdato

Golder Associates AS

Helene Stensrud

AF Bygg Østfold

Østre Linje Arkitektur og Landskap AS

Norconsult AS

Lars Myhre Østfold AS

Revisors arbeidsgiver

Lisensiert revisor

Hovedentreprenør

GOLD-BNOA-036
Revisornummer

Arkitekt

RIE, RIB, RIBr

Click here to enter text.

24

Helse og innemiljø
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Energi
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Transport
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Arealbruk og økologi
Click here to enter text.

0

Ledelse

Avfall

RIV

Hans Bjørn Holther, Østre Linje Arkitektur og
landskap AS
BREEAM-NOR-AP

10

Forurensning

20

Innovasjon

10

Click here to enter text.

Choose an item.

Choose an item.

Click here to enter text.

Click here to enter text.

Choose an item.

Utstedelsesdato

Dette sertifikatet er utstedt av Grønn Byggallianse til revisoren angitt over. For å
kontrollere sertifikatets gyldighet, se www.byggalliansen.no. Dette sertifikatet er
Grønn Byggallianses eiendom og utstedes i overensstemmelse med betingelsene angitt
på www.byggalliansen.no
BREEAM er et registrert varemerke og tilhører BRE (the Building Research Establisment
Limited. Varemerke nr. E5778551). BRE har opphavsretten til alle BREEAM-merker –
logoer og -symboler. Disse kan kun gjengis etter tillatelse.
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2.0

STATUS PR. 31.12.20

I løpet av 2020 har vi fått 18 nye
kollegaer!
Vi har ansatt 2 nye arbeidsledere og
vi har et pågående prosjekt med egen
veilederstilling.

1.3.
1.4.
1.5
1.6

Historien vår
Hva betyr logoen?
Lokaliteter
Sette inn BREEAAM-sertifikat

Via3 fikk tildelt 7 nye VTA plasser fra
1. september, og det var kjærkomment
siden vi hadde så mange på søkerlista.

• 1 har fått fast ordinær jobb
• 1 har startet i VTA i en annen bedrift
• 1 har flyttet til et annet fylke

I løpet av året har 6 ansatte sluttet av
ulike årsaker:

• 3 har sluttet pga. helsesituasjonen

2.0 STATUS pr. 31.12.20
Type stilling

Drift- og
personalleder

Antall

Statlig VTA Indre Østfold
Statlig VTA Skiptvet
Hospitering

42
8
1

Lærekandidater
Viken fylkeskommune

9

Arbeidsledere
Veileder prosjekt

8
1

Fagleder

1

Veileder

Ansatte
Daglig leder

Fagleder

Arbeidsledere
Lærekandidater

VTA - Indre
Østfold
kommune

Hospitering
VTA - Skiptvet

Drift- og
personalleder

1

Daglig leder

1

Totalt antall stillinger

72

VTA - Indre Østfold kommune

VTA - Skiptvet

Hospitering

Lærekandidater

Arbeidsledere

Veileder

Fagleder

Drift- og personalleder

Daglig leder

Type stilling:
Statlig VTA – Indre Østfold
Statlig VTA - Skiptvet
Hospitering
Lærekandidater, Viken
Fylkeskommune
Arbeidsledere
Veileder (prosjekt)
Fagleder
Drift- og personalleder
Daglig leder

Antall
42
8
1
9
8
1
1
1
1
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2.1

2020 – et spesielt år

Vi startet opp Indre Østfold Café i
Østfold Næringsbygg, og rakk å komme
godt i gang, før Norge stengte ned.

I likhet med de fleste andre
har 2020 for Via3 på mange
måter vært et spesielt og
utfordrende år.

Daglige møter med
informasjon og opplæring

Det unormale har blitt den
nye normalen

Vi har hatt morgenmøter / tavlemøter
i ledergruppa – fokus smittevern og
påminning av rutiner.

Resten av 2020 måtte alle fortsatt jobbe
i faste soner, med egne innganger, eget
spiserom og toaletter.
Inngangen til sonene er merket med
farge og sonenummer, det samme er
toaletter.
Bygget er delt inn og det er satt opp
sperrebånd mellom hver sone. Dette for
at vi ikke kan risikere å måtte sette alle
avdelinger og hele bedriften i karantene
ved et evt. smitteutbrudd. Nå kan vi
klare å redusere antall nærpersoner,
smittespredning og smittesporingen
vil bli enklere. I tillegg vil det være
mulig å sette ansatte fra kun en sone
i karantene dersom det skulle bli et
utbrudd.

Torsdag 12. mars fikk vi pålegg fra
sentrale myndigheter om å sende alle
VTA-ansatte og lærekandidater hjem fra
arbeid.

Vi har innført morgenmøter / tavlemøter
på hver sone hver dag med alle
ansatte. Fokus på regler og rutiner for
smittevern. Her blir gitt mye løpende
informasjon, og alle har mulighet til å
komme med spørsmål hvis noe har vært
uklart.

Vi opprettholdt driften og de avdelingene
vi greide med ordinært ansatte.

Det har vært sendt ut ukentlige infoskriv fra ledelsen til ledergruppa.

Indre Østfold Café, Via3 Kantine
og Jobbfrukt måtte vi stenge pga.
smittevernregler.

Risikovurderinger og smitte
vernplan ble utarbeidet
I perioden 16. mars og fram til
slutten av mai foretok vi fortløpende
risikovurderinger ift. hver enkelt
ansatt om de kunne komme tilbake
på jobb eller ikke. Her fulgte vi et
sett kriterier utarbeidet av Nav og vår
bransjeorganisasjon, ASVL.
Fra og med onsdag 6. mai valgte vi
å dele inn avdelingene og bygget i
soner. Dette fordi vi var såpass mange
tilbake på jobb, at vi så oss nødt til å
stramme ytterligere inn for å holde
kontroll på smittevern, avstander og
evt. smittesporing. Vi hadde tidligere
oppmerkede områder med 2 meters
regel, og maks antall personer på
fellesrom. Nå måtte vi i tillegg dele
bygget inn i fysiske soner.
Fra mandag 11. mai har både Indre
Østfold Café og Jobbfrukt-avdelingen
vært i full drift.
Fra månedsskiftet mai / juni var alle
ansatte tilbake på jobb, eller hadde fått
tilbud om å komme på jobb. Noen få
valgte å avvente litt, enten på grunn av
at de selv er i risikogruppa eller hadde
nære pårørende i risikogruppa.
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Dette strider mot vår tankegang og
måte å jobbe på hvor vi ser at variasjon
og rullering mellom avdelinger fører
til langt mer trivsel, vekst og utvikling,
men slik må vi ha det så lenge smitte
vernreglene er som de er. Det er tross alt
bedre at vi alle har en jobb å gå til.

2.2

Organisasjonskart

GENERALFORSAMLING
Ordfører i Indre Østfold
Ordfører i Skiptvet
Styreleder
Daglig leder
STYRET
Marit Fredheim, styreleder
Margrethe Enersen, nestleder
Anders Kolberg, styremedlem
Yair Lulai, styremedlem
Cecilie Agnalt, styremedlem

Ann-Kristin Bønøgård
Daglig leder

Therese Kreppen Overen
Drift og personalleder

Anita Kristiansen
Fagleder

Torill Kristiansen
Veileder (Prosjekt)

Gisle Gudim
Arbeidsleder
Miljøgruppe,
makulering

Guro Fjørtoft
Sporsheim

Terje Czwartek

Per Morten Haug

Monica Johnsen

Arbeidsleder

Arbeidsleder

Arbeidsleder

Arbeidsleder

Produksjon

Anleggsgartner/
Grøntgruppe

Jobbfrukt

Anleggsgartner/
Grøntgruppe

Renhold

Hans Christian
Maylove
Moltzau
Arbeidsleder/
Kokk
Kjøkken/Kantine

Roger Ensrud
Arbeidsleder

Ann-Merete
Lorentzen

Produksjon,
Utegrupper

Arbeidsleder/
Kokk
Indre Østfold
Café
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Dyrket med kjærlighet
Pakket med nøyaktighet
Levert med stolthet
Mottatt med glede!

3.1

Jobbfrukt

Jobbfrukt er et nasjonalt samarbeid
mellom BAMA og Vekstbedrifter i hele
Norge.

Våre ansatte blir alltid godt mottatt
ute hos kundene våre når de leverer
kurvene.

Å abonnere på en jobbfrukt-kurv betyr
mer enn å motta ferske råvarer av høy
kvalitet.

Fruktpakkeriet vårt er topp moderne
med både kjølerom og svalrom, og
alle godkjenninger fra Mattilsyn,
Skadedyrskontroll, hygienerutiner etc.
er på plass.

Du støtter verdifulle arbeids
plasser for arbeidstakere med
behov for tilrettelegging, og
bidrar samtidig til en bære
kraftig utvikling.
Fri frakt – ingen bindingstid!
Vi pakker og kjører ut Jobbfrukt-kurver
til faste bedriftskunder i Indre Østfold,
Marker, Skiptvet og Rakkestad hver uke.

Jobbfrukt gir mange meningsfulle
arbeidsplasser og varierte oppgaver.
Jobbfrukt gir god arbeidstrening innen
flere ulike fag; logistikk, lagerarbeid,
transportfag og salg- og service.
På Via3 er det 20 ansatte som er knyttet
til jobbfruktavdelingen gjennom en
vanlig arbeidsuke.

Antall leverte kurver
8000
7000
6000
5000

6758
5835

6664

6707

5344
4360

4000
3000
2000
1000
0

2015

2016

2017

2018

Antall kurver
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3.2. MILJØGRUPPE

2019

2020

Vi måtte stoppe
all fruktlevering i
perioden 15. mars
til 11. mai. Etter
det har mange av
våre bedriftskunder
hatt sine ansatte på
hjemmekontor, og
derfor hatt behov for
mindre frukt.

3.2

Miljøgruppe

Miljøgruppa har eksistert siden 2005
og jobber for vei og parkavdelingen
i Indre Østfold kommune. Etter
kommunesammenslåingen, har vi
fått hele den nye kommunen som
nedslagsfelt. Fortsatt jobber vi mest i
Askim, men oppgavene andre steder i
kommunen er også mange.
Miljøgruppa har ikke blitt rammet av
Covid-19 på annen måte enn at vi er
mer en fast gruppe, og kan ikke rullere
ansatte i bedriften som tidligere.
Vi har opprettholdt aktivitetsnivået som
før, og vi har et veldig godt samarbeid
med Indre Østfold kommune.

Noen av arbeidsoppgavene vi har gjort i 2020 er:
• Tømt 180 søppelkasser, hundelatriner,
plukking av søppel og feiing av
glasskår i Askim sentrum hver uke.
Alle legger sin ære i at Askim sentrum
og nærområdene til enhver tid skal
være ryddig og pent.
• Fjernet søppel som er dumpet i vei
skråninger av publikum.
• Satt opp skilt og fundamenter samt
byttet ut ødelagte skilt og rettet opp
skjeve skilt i hele den nye kommunen.
I sommer skiltet vi hele Unionsleden
gjennom Askim.
• Fylt opp sandkasser, etterfylt disse
gjennom vinteren, og byttet ut
ødelagte sandkasser.

• Fjernet løv og is fra sluk i sentrum
og andre utsatte steder.
• Vegetasjonsrydding og fliskutting
langs turstier, veier og fortau.
• Tilsyn og vedlikehold av Glommarenna i Askim sentrum.
• Plenklipping, hekkeklipping, luking
i blomsterbed og annet forefallende
arbeid.
• Satt ut benker/krakker i Askim
sentrum og tatt disse inn og vasket
dem.
• Malt og pusset opp busskur.
• Fjernet ulovlig reklame langs FV 128
og andre steder.
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3.3

Anleggsgartnergruppe

Hele 2020 har vi jobbet for Bergquist AS.
De har ansvar for å skjøtte 84 mil med
veier i Østfold og vi bistår dem i dette
arbeidet.
Vi har faste ruter med tømming av
søppel og vedlikehold på rasteplasser
og bussholdeplasser på stekningene
Svenskegrensen i Marker – langs E18
til Elvestadkrysset – Moss – Skiptvet –
Askim.
Ellers har arbeidet bestått av klipping av
plener, og gressbakker langs veiene og i
rundkjøringer og midtrabatter.

Utenom vekstsesongen rydder vi
vegetasjon langs viltgjerder og måker
snø ved underganger etc.

• Ryddig av vegetasjon langs veier
• Snømåking ved underganger
• Vedproduksjon og hogst

Alle ansatte på grøntgruppa har
dokumentert kurs / opplæring som
kvalifiserer for arbeid i Statens Vegvesen
sine grøntanlegg.
Ved ledig kapasitet påtar vi oss
enkeltoppdrag for både bedrifter
og privatpersoner. Dette kan være
gressklipping, rydding av vegetasjon,
beskjæring av hekker, busker og trær etc.

• Rydding av søppel langs Vammalinna
og inne på IØR
• Flytteoppdrag
• Ryddeoppdrag for bedrifter
• Gressklipping for private, borettslag
og bedrifter
• Klipping av hekker og planting av ny
hekk
• Rydding av hyttetomter
• Lagde juletreføtter og satt opp
40 juletrær rundt i Askim
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•
•
•

3.4

Regnskap
Bedriftens konfidensielle papir
Personalmapper/journaler etc.

Sikker makulering

Vi inngår databehandleravtaler med
samtlige kunder som en følge av ny
personvernlov, GDPR.
Før vi måtte stenge ned pga. Covid 19,
fikk vi gjennomført 2 sertifiseringskurs
i januar der 17 ansatte deltok. Disse
sertifiseringene gjelder for 2 år før den
ansatte må gjennom nytt kurs.
Vi hadde en ganske markert nedgang på
antall kg makulert materiale i 2020.
Det ble makulert nesten 14 tonn papir,
en nedgang på 3 tonn fra året før. Dette
tror vi skyldes samfunnssituasjonen og
at vi hadde færre store oppdrag i året
som har gått.
Vi har mange faste kunder + enkelt
oppdrag i forbindelse med rydding og
årsregnskap.
Nesten alt makulert materiale blir brukt
som hestestrø og vi anser virksomheten
som miljøvennlig. Noe makulert papir
blir brukt som filter i lakkeringsverksted.
Vi har god kapasitet til å makulere mer
fremover.

Antall tonn makulert
papir
18,5

19

2016

2017

17,8

2018

• Låsbare beholdere!
• Vi henter fulle beholdere og setter
igjen tomme uten ekstra kostnad!

22,8

12,8

2015

Din sikkerhet er vårt miljø!

2019

13,8

• Utvidet opplæring og taushetsplikt for
å ivareta din sikkerhet!

2020

• Miljøvennlig – makulert materiale går
til gjenvinning / resirkulering!

3.5.
PAKKING /PRODUKSJON
Kundene
betaler ingenting

for kjøring / henting og heller

Vi kan ta alt papir som klassifiseres
til DIN nivå 3. Det vil si:

Det er mange varierte lager- og logistikkoppgaver•i produksjonen.
Pasient-/klientjournaler
ikke noe for beholderen.
Tabellen under viser noen av oppdragene vi har hatt:
• Regnskap
Kunden
betaler KUN
for
Spalteventiler
110.000
• Bedrifters konfidensielle papir
levert
antall kilo papir.590
Ror
Kalendere
61.000
• Personalmapper/journaler etc.
Brev og ilegg
4.000
Birammer
510
Antall enheter
176.100
Nye bilder!
Produksjonsavdelingen var på bedriftsbesøk hos Biobe i Fredrikstad, og fikk se hvor delene
kommer fra og hva de brukes til. – bilder!

3.6. RENHOLD
Nye bilder!

3.7. KANTINE
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3.5

Produksjon

Mange bedrifter får utført store
og små arbeidsoppdrag i vår
produksjonsavdeling.

Vi er gode til å se muligheter
og løsninger, uansett om
oppgaven er på fast basis
eller et engangsoppdrag.
Produksjonsavdelingen var på bedrifts
besøk hos Biobe i Fredrikstad, og fikk
se hvor delene kommer fra og hva de
brukes til.
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Det er mange varierte lager- og
logistikkoppgaver i produksjonen.
Tabellen under viser noen av oppdragene
vi har hatt:
Spalteventiler
Ror
Kalendere
Brev og ilegg
Birammer
Antall enheter

110.000
590
61.000
4.000
510
176.100

3.6

Renhold

Vi sørger for renholdet i egne lokaler og har fast avtale om
renhold av kontorlokalene til Østfold Trykkeri AS.
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3.7

Kjøkken / kantine

Vi har en flott kantine med stort
kjøkken. Det er en positiv og viktig
treningsarena for våre ansatte.
Her lærer man ikke bare å lage mat
fra bunnen av, men også mye om
renholdsrutiner, IK-mat, prosedyrer og
systemer for å ivareta matsikkerhet.
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Vi serverer til vanlig lunsj hver dag –
både varme og kalde retter – til våre
ansatte.
I tillegg lages det mye møtemat.
Via3 leverer diverse egenproduserte
varer bl.a. til Askim Frukt- og Bærpresseri.

Før Covid-19 hadde vi fast oppdrag med
å handle inn og servere lunsj hos en av
nabobedriftene våre. To av våre ansatte
leies ut hver dag, og er med på å skape
nok en ny fin treningsarena.
Flere av våre planlagte oppdrag
er lagt på vent inntil videre pga.
smittesituasjonen.

3.8

Indre Østfold Café

Indre Østfold Café har nå vært i drift
i ett år. I løpet av denne perioden har
til sammen 15 stk. vært innom og hatt
dette som læringsarena, i korte og
lengre perioder. To av disse er også
lærekandidater i kokkefaget.
Vi drifter daglig kantinen på
Næringsparken. Vi har også ansvar
for servering til møtevirksomheten

på huset. I tillegg til små og store
arrangement til eksterne kunder.
Det har vært et spennende år med
mange nye arbeidsoppgaver for
alle. Og ikke minst å forholde seg til
smittevernregler pga. Covid-19.

Våre kunder skal møtes med
et smil, og vi tilbyr god og
næringsrik mat, hyggelig
atmosfære og noe godt til
kaffen.

Våre ansatte har tatt dette på strak arm,
omstillingsevnen er det ikke noe å si på.

15

Månedlige evalueringsskjemaer hvor arbeidstaker og ar
prosess, opplæring, utbytte, behov etc. bidrar til stor gr
utvikling. Mestring innenfor trygge rammer og hyppig lø
mål utarbeides og manifesteres underveis under året.

4.0

ANSATTE

4.1

En måloppnåelse på 99.1 % for 2020 viser ønsket utvikl
Utviklingssamtaler og ansattundersøkelser - VTA

Alle ansatte har årlige utviklingssamtaler
med veileder og fagleder.
Her evalueres utviklingen og de målene
man har jobbet mot siste året, og nye
individuelle planer legges for neste år.
Planene følges opp i veiledningssamtaler
minimum 1 gang hver måned.
Veileder sammen med arbeidstaker og
arbeidsleder sørger for at planer blir
fulgt og nødvendig tiltak blir igangsatt.
Månedlige evalueringsskjemaer hvor
arbeidstaker og arbeidsleder beskriver

4.2

Lærekandidater

Vi startet året med 7 lærekandidater.
I løpet av sommeren / høsten avla 2 stk.
kompetanseprøver i henholdsvis
anleggsgartnerfaget og logistikkfaget.
Begge fikk meget godt bestått!
Vi fikk to nye lærekandidater
i august og en ny i september;
En i anleggsgartnerfaget og to i
logistikkfaget, hvorav den ene er i
ekstern bedrift som vi samarbeider med.

pågående prosess, opplæring,
utbytte, behov etc. bidrar til
stor grad av Empowerment,
vekst og utvikling. Mestring
innenfor trygge rammer og
hyppig løpende oppfølging
bidrar til at nye mål
utarbeides og manifesteres
underveis under året.
En måloppnåelse på 99.1 %
for 2020 viser ønsket utvikling,
noe vi er svært fornøyd med.

100

Måloppnåelse i %

80
60
40
20
0
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4.2 Lærekandidater

Vi startet året med 7 lærekandidater. I løpet av sommeren /
henholdsvis anleggsgartnerfaget og logistikkfaget. Begge fikk

Vi fikk 2 nye lærekandidater i august og en ny i september; 1
logistikkfaget, hvorav den ene er i ekstern bedrift som vi sam

Våre lærekandidater ligger langt over snittet resultatmessig,
meget godt bestått. Vi legger stor vekt på testprøver og grun

Våre lærekandidater
ligger langt over snittet
resultatmessig, 100 % har i
2020 gått ut med karakteren
meget godt bestått!
Vi legger stor vekt på testprøver og
grundige individuelle forberedelser
under læreløpet, noe som i stor grad
bidrar til trygghet, mestring og gode
resultater. Vi har fått mange gode
tilbakemeldinger fra eksterne sensorer
som er imponert over den tette opp
følgingen og veiledningen vi gir lære
kandidatene.
ASVL, som er vår arbeidsgiverforening,
har jobbet mye med å få lærekandidat
ordningen til å bli en nasjonal modell.
I den forbindelse har de laget en
informasjonsvideo som har vært vist på
Stortinget og i ulike departementer.
Vi er selvsagt veldig stolte av at de
valgte å bruke Via3 As og vår tidligere
lærekandidat Sondre Ryvoll Holt, i
denne filmen.
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Filmen kan sees ved å gå inn på denne linken:
https://www.youtube.com/watch?v=z-Zggd0yQBg

4.3

Utplasseringer / hospiteringer

Ca. 95 % av våre ansatte arbeider ut i
lokalsamfunnet på oppdrag for Via3 AS.
I tillegg har til vanlig mange av våre
ansatte en hospiteringsavtale i ekstern
bedrift. På grunn av smittesituasjonen
har dette vært veldig vanskelig i 2020.

AsAkimK
sRetura
kimK
om
omm
une
une
gjort
gjort
sseg
egseg
fortjent
fortjent
til til
utmerkels
tilutmerkelsen
utmerkels
en Inkluderende
en Inkluderende
Bedrift.
Bedrift.
Vi Vi
gratulerer!
gratulerer!
HarHar
gjort
fortjent
Inkluderende
Bedrift.
Vi gratulerer!

Før pandemien kom formidlet
vi en VTA-ansatt ut i ordinær
jobb på Retura.

Inkluderende
Bedrift
ordning
som
løfter
frem
godt
samarbeid
mellom
Inkluderende
Inkluderende
Bedrift
Bedrift
er er
er
enen
en
ordning
ordning
som
som
løfter
løfter
frem
frem
godt
godt
samarbeid
samarbeid
mellom
mellom
vekstbedrifter,
næringsliv
og
kommuner.
En
Inkluderende
Bedrift
støtter
opp
veks
veks
tbedrifter,
tbedrifter,
nærings
nærings
livliv
ogog
kommuner.
kommuner.
EnEn
Inkluderende
Inkluderende
Bedrift
Bedrift
støtter
støtter
opp
opp
under vekstbedriftenes samfunnsoppdrag - å sikre arbeid til alle.
under
under
veks
veks
tbedrifteness
tbedrifteness
amfunnsoppdrag
amfunnsoppdrag
– å–såikre
sikre
arbeid
arbeid
til til
alle.
alle.
ASVL
stolt
arbeidsgiverinteresseorganisasjon
for
vekstbedriftene
ASVL
ASVL
er er
er
stolt
stolt
arbeids
arbeids
givergiverogog
og
interes
interes
seorganis
seorganis
asjon
asjon
forfor
veks
veks
tbedriftene
tbedriftene
- offentlig eide bedrifter som tilbyr tilrettelagt arbeid og
– offentlig
– offentlig
eide
eide
bedrifter
bedrifter
som
som
tilbyr
tilbyr
tilrettelagt
tilrettelagt
arbeid
arbeid
ogog
arbeidstrening i lokalsamfunnet.
arbeids
arbeids
trening
trening
i lokals
i lokals
amfunnet.
amfunnet.

4.4. Metodikk
• SCI-A - Karriereveiledning
• MI - Motiverende Intervju

Det har vært gjort et grundig arbeid
med å legge til rette for mestring og
Jobbmatch.

• SE - Support Employment
• IPS - Individual Placement & Support
- er alle verktøy som blir benyttet
der dette er hensiktsmessig, både i
kartleggings- og forberedelsesfasen,
og i oppfølgingen av arbeidstaker og
arbeidsgiver eksternt.

Det har vært lagt vekt på en ærlig og
redelig CV, intervjutrening og gode
forberedelser som bla. innebærer det å
bli godt kjent med kravene i ordinært
arbeidsliv og god kjennskap til den
enkelte bedrift.
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5.0. KOMPETANSEUTVIKLING
Tematimer med fokus på samhandling,
samarbeid, kommunikasjon, livsmestring
og livskvalitet. Alle ansatte er involvert
i dette arbeidet, noen bidrar som
foredragsholdere, andre kommer med
innspill og ønsker i forhold til hva
som er nyttig og nødvendig å sette på
agendaen.
I perioden etter 12. mars har slike
fellesmøter vært avlyst, men det har
vært satset desto mer på individuell
veiledning og oppfølging med 1 til 1
samtaler.
Via3 AS har et tett og godt samarbeid
med Familiens Hus. Flere av våre ansatte
har i perioder av livet et behov for, og
stort utbytte av personlig oppfølging
gjennom terapeutiske samtaler på
Familiens Hus. Noen å snakke med og
støtte seg til for å bearbeide og jobbe
med traumer, utfordringer livsmestring

og livskvalitet generelt. Det er av stor
betydning at vi som arbeidsplass følger
opp og legger til rette for trening,
utvikling og mestring relatert til denne
prosessen, og bidrar til at det den
enkelte strever med kan øves på i trygge
rammer der dette er hensiktsmessig.
Arbeidslederne, veileder og fagleder
anses å fylle kravet til stillings- og
ansvarsinstruks og kravspesifikasjonen
for tiltaket.
Vi hadde lagt inn kompetansehevende
tiltak i virksomhetsplanen 2020 for
å være godt rustet til å møte de nye
kravene i Kravspesifikasjonen til NAV.
Vi har i hele 2020 kjørt et prosjekt hvor
en av arbeidslederne har gått inn i en
ren veilederstilling. Dette for å sørge
for at den kompetansen vi innehar blir
benyttet mest mulig hensiktsmessig.

Vi jobber også med kompetanse
overføring internt ved at fagleder /
veileder deltar på alle utviklings
samtalene og andre sporadiske samtaler
med arbeidsleder og VTA-ansatte.
Vi har hatt egen fagdag for hele
ledergruppa i Etisk Refleksjon.
Året har også vært benyttet til opp
læring i bruk av nytt fagsystem for alle.
Nytt for 2020 er at virksomheten
må levere en kompetansematrise
til NAV 2 ganger pr. år, og ved alle
personalendringer fortløpende. Dette
handler om at vi kommer ut med
en score som lett kan sammenlignes
i bransjen. Det søkes å oppnå en
kontinuitet i kompetanseutviklingen.
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Til tross for Covid-19 har det vært gjennomført en del kurs, dog mye digitalt.
Følgende kurs / oppdatering har vært gjennomført i 2020:

Tema

Arrangør

Varighet

Deltakelse av
VTA-ansatte og
Lærekandidater

Deltakelse av
ordinært ansatte

Yrkes- og utdanningsmessa i Askimhallen

Askimregionens
Næringsutvikling

1 dag

Veileder
Fagleder
Drift- og
personalleder

2 Lærekandidater

Tema-møte

Fagleder Via3

1 time

Alle

Alle

Teoriundervisning klasse B

Terje Sørby

2,5 time

Fagsamling – hvordan få fagmål inn
i VTA tiltaket?

Vekst Østfold
Ivekst
Henrik Aase

1 dag

Alle

Årskonferansen Trøgstad

Indre Østfold kommune

4 timer

Drift- og
personalleder
Daglig leder

Sertifiseringskurs i Sikker Makulering

Via3 Internkurs

2 timer

Slik takler du idiotene på jobben

Per Henrik Stenstrøm,
Askim kulturhus

2 timer

Alle

Etisk Refleksjon

Mette Førrisdahl
Abrahamsen fra
Indre Østfold kommune

1 dag

Alle

Bedriftsbesøk

Biobe

1 dag

2 arbeidsledere

16 VTA
3 lærekandidater

1 dag

3 Arbeidsledere

12 VTA-ansatte
1 Lærekandidater

Smaksmesse på Lillestrøm

1 VTA
2 Lærekandidater

17 VTA

Årsmøte distrikt Øst – Kongsvinger

ASVL Øst

1 dag

Daglig leder

Stell, vedlikehold og filing av motorsag

Felleskjøpet

1 time

1 arbeidsleder

Digital markedsføring

GP Akademiet

4 timer

Daglig leder

Inkluderende Bedrift

ASVL, Webinar

4 timer fordelt på
3 dager

Veileder
1 Arbeidsleder

1 dag

1 Arbeidsleder

2 timer

Drift- og
personalleder
Daglig leder

Arbeidsvarsling «Arbeid i og langs vei»
Offentlige anskaffelser
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ASVL, Webinar

Grøntgruppa

1 VTA ansatt

Tema

Arrangør

Varighet

Deltakelse av
ordinært ansatte

Bygg relasjoner og omdømme med
nyhetsbrev

ASVL, Webinar

1 time

2 Arbeidsledere
Drift- og
personalleder
Daglig leder

Digital oppfølging og avstandsledelse

ASVL, Webinar

3 timer over 2
dager

Drift- og
personalleder
Daglig leder

Personlig økonomi i praksis

NAV, Dag Vestad

1,5 timer

1 arbeidsleder
Veileder
Fagleder
Drift- og
personalleder
Daglig leder

Web Brukerforum

Avans

1 dag

Veileder

Microsoft Teams

Telenor

1 time

Daglig leder

Hvordan forholder vi oss til de nye
smittevernreglene?

ASVL Webinar

1 time

Daglig leder

Excel – nybegynnerkurs, med oppgaver

Halvard Bastiansen,
Excelakademiet

1 dag

Daglig leder
Arbeidsleder

Introduksjon til konkurransekraft og vekst

Indre Østfold
Næringsutvikling og
DigitalNorway

22 timer +
egenarbeid

Daglig leder
Drift- og
personalleder

Hva du som arbeidsgiver bør vite om den
offentlige pensjonsordningen?

KLP

2 timer

Daglig leder

Erfaringsgruppemøter

OKvekst

3 dager

Fagleder

40 timers HMS kurs

Stamina

40 timer

Arbeidsleder

Høstsamling

ASVL, Øst

2 dager

Daglig leder

Utdeling av kompetansebrev

Okvekst

4 timer

2 arbeidsledere

Høstkonferanse

ASVL, digital løsning

5 timer

Daglig leder

Næringslivsfrokost

Indre Østfold kommune
Momarken

2,5 time

Daglig leder

Avtalemøte

Nav Øst-Viken

1 dag

Daglig leder

Deltakelse av
VTA-ansatte og
Lærekandidater

VTA-tillitsvalgt
2 lærekandidater
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6.0. Arbeidsmiljø

Det har i 2020 blitt gjennomført tilfredshetsundersøkelser av ordinært ansatte, VTA-ansatte,
Det har i 2020 blitt gjennomført tilfredshetsundersøkelser av ord
kunder
og styret. Dette er krav i Equass.
6.0
ARBEIDSMILJØ
kunder og styret. Dette er krav i Equass.
Skalaen går fra 1 til 6, hvor 6 er best.
Det har i 2020 blitt gjennomført tilfredshetsundersøkelser av ordinært ansatte, VTA-ansatte, kunder og styret. Dette er krav i Equass.
Skalaen går fra 1 til 6, hvor 6 er best.

(Skalaen går fra 1 til 6, hvor 6 er best).
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2018
5,19
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2020

5,28

5,29 5,5
5,8

2018

2019

5

5,56
5,98
Ledere

5,67

5,

Kunder

Styret

Styret

6.1. Sykefravær

6.1. Sykefravær
6.1
Sykefravær
Sykefraværet i 2020 har vært preget av
pandemien og mange har blitt sendt
hjem med lette symptomer. Det har
også vært mange som har testet seg for
Covid-19 og mange i karantene.

Sykefraværstatistikk

På Via3 har vi høyt fokus på
Empowerment i det daglige.
Til vanlig har alle ansatte mulighet til å
velge hvilken avdeling de ønsker å jobbe
10
på til enhver tid.

8

Det har vist seg at det å jobbe i faste
soner6har ført til økt trivsel blant de
som trenger
forutsigbarhet og stabilitet.
4
Dette er en nyttig erfaring vi vil ta med
2
oss videre.

0

2016

2017
VTA-ansatte

22

Sykefraværstatistikk
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2018
Ledergruppa

2019

2020

morgenmøter.
6.2

HMS

ansatte, arbeidsleder/verneombud, ledelse og Stamina Helse.
I hele 2020 har vi hatt stort fokus på avvik og avviksregistrering. Dette er fast sak p
morgenmøter.

Det er etablert gode HMS-rutiner, som
har til oppgave å ta vare på, og kunne
foreslå forbedringer i arbeidsmiljøet.
Selskapet har eget verneombud og
avtale med bedriftshelsetjeneste.
Høsten 2019 etablerte vi AMU
(Arbeidsmiljøutvalg) med representanter
fra både VTA-ansatte, arbeidsleder/
verneombud, ledelse og Stamina Helse.
I hele 2020 har vi hatt stort fokus på
avvik og avviksregistrering. Dette er fast
sak på alle morgenmøter.

6.3. Likestilling

Selskapet er ved årets utløp fordelt på 71 ansatte, 40 % kvinner og 60 % menn.
Ordinært ansatte har en fordeling på 58 % kvinner og 42 % menn. Styret har en
6.3
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6.3. Likestilling
Likestilling

personalpolitikk som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre
diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge,
6.4. Equass
språk, religion og livssyn.

6.4

EQUASS

Equass står for European Quality in
Social Services 6.4.
og er Equass
et europeisk system
for kvalitetssikring av velferdstjenester
med ekstern revisjon og sertifisering.

Equass står for European Quality in Social Services og er et europeisk system for
Tiltaksarrangører
ha et sertifiserbart
ogsertifisering.
planlegging.
kvalitetssikring
avskal
velferdstjenester
medveiledningssamtaler
ekstern revisjon og

system for kvalitetssikring av
Egenvurdering av måloppnåelse måles
primærvirksomheten. Systemet skal
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Det
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revisor.leverandører
Virksomheten har også innført
Oppnådd
sertifisering
og
rapport
fra
tråd med
10 overordnede
/ morgenmøter
på hver
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in Social prinsipper:
Services ogtavlemøter
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for
periodisk revisjon skal gjøres tilgjengelig avdeling. De erfarer at dette har blitt
1. Lederskap
for NAV.
kvalitetssikring av velferdstjenester
med ekstern revisjon
og sertifisering.
godt mottatt
av arbeidstakerne, og

2. Ansatte

Desember 2018 ble vi sertifisert for 3
år, og Via3 har
levert inn årlige av
Det legges til grunn atnye
sertifiserte
leverandører
framdriftsrapporter som beskriver
tråd at
med
10 overordnede
prinsipper:
Det legges til grunn
sertifiserte
hvilke forbedringer
vi har gjort og om
leverandører av velferdstjenester
utviklingen
generelt.
1. Lederskap
skal drive virksomheten i tråd med

2. Ansatte
10 overordnede prinsipper:
1. Lederskap
2. Ansatte
3. Rettigheter
4. Etikk
5. Partnerskap
6. Deltakelse
7. Individfokus
8. Helhetstanke
9. Resultatfokus
10. Kontinuerlig forbedring

fører til høyere fokus og forståelse for
arbeidsoppgavene, HMS og økt ansvarsog eierskapsfølelse tilskal
jobben.
velferdstjenester
drive virksomhe

Framdriftsrapport for det spesielle
året 2020 ble sendt i desember, og
tilbakemeldingen fra revisor var som
følger:
Virksomheten har i perioden innført et
fagsystem som ivaretar tilgjengelighet
til planer, løpende journal, dokumenter
og rapporter på hver enkelt arbeidstaker
for alle ledere til enhver tid.
De har etablert månedlige veilednings
samtaler med fokus på individuell plan,
for å sikre at de jobber målrettet for
vekst og utvikling hos den enkelte.
Virksomheten har sin egen 8. ukers plan
til NAV som danner grunnlag for alle

Revisor anser initiativene med innføring
av fagsystem, veiledningssamtaler og
tavlemøter som en godt gjennomført
omstilling av deltakeroppfølgingen.
Systemet som beskrives fremstår
gjennomtenkt og begrunnet ut fra et
ønske om å bidra til best mulig vekst og
utvikling for deltaker

Virksomheten opplever at 2020 har
vært preget av Covid-19 og opplæring
i nytt fagsystem, og at dette har vært
ressurskrevende på mange måter. Dette
er en forståelig opplevelse av en ukjent
og i noen tilfeller utrygg verden, men ut
fra besvarelsen av framdriftsrapporten
vil revisor legge til at de tross alt synes å
ha jobbet systematisk og målrettet med
forbedringsarbeidet.
Godt jobbet! Og lykke til ved neste
revisjon.
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Godt jobbet! Og lykke til ved neste revisjon.

6.5
Samarbeid
i bransjen
6.5 Samarbeid
i bransjen
arbeidsgiverforening,
erPå
enfjorårets
viktig samarbeidspart
oss oppdatert
VårVår
arbeidsgiverforening,
ASVL, erASVL,
en
høstkonferanse blesom
Via3 holderetterkant.
Det er alltid nyttig og lærerikt
viktig
samarbeidspart
holder oss og samlinger
invitert til åpå
holde
et av
foredrag
om over hele
å kunne
utveksle erfaringer med
gjennom
hyppigesom
nyhetsbrev
tvers
bedrifter
Norge.
oppdatert gjennom hyppige nyhetsbrev
hvordan vi har lykkes med å jobbe
søsterbedrifter. Ellers har vi hatt
ASVL jobber tett opp mot både Stortinget,
regjeringen, departementervåre
samt
NAV sentralt.
og samlinger på tvers av bedrifter over
strategisk med innovasjon, omdømme
telefonmøter med 3-4 andre bedrifter.
hele Norge.

og forretningsutvikling de siste årene.
Høstkonferansen var på Bristol i Oslo og
det var ca. 400 deltakere fra hele Norge.
I etterkant av dette var det flere
bedrifter som ønsket å besøke Via3 for å
se nærmere på hvordan vi jobber.

ASVL jobber tett opp mot både
Stortinget, regjeringen, departementer
samt NAV sentralt.
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Det var kun en bedrift som rakk å
besøke oss før Covid-19 kom. De kom
helt fra Bardufoss. Vi delte med oss
mange innspill under besøket, og vi
har hatt en del epost-korrespondanse i

En bedrift ønsket at vi skulle komme
på deres Fagdag og holde foredrag for
hele ansattgruppen. Dette ble dessverre
avlyst pga. Covid-19.

Det er veldig motiverende at
det arbeidet vi utfører her blir
lagt merke til og anerkjent i
bransjen.

6.6

Velferd / trivselstiltak

Våre trivselstiltak skaper gode arenaer
for samarbeid, samhold og vennskap.
• Kaffe, te og frukt hver dag
• Fredagskos i 13.30 pausa
• Massasjestol til fri benyttelse 20 minutter hver dag
• Alle jubilanter med runde tall blir feiret med blomster,
mat/kake og gave
• Det er både sommergave og julegave til alle
• Påskelunsj, sommerlunsj og julelunsj hvert år
• Sommertur / dagstur
• Julebord – noen ganger med overnatting
• Avdelingsvise turer / ekskursjoner
• Bedriftsbesøk

Det meste av feiringer og avslutninger har vi gjort på alternativt vis utendørs i bakgården.
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6.7

Måloppnåelse 2020

Alle undersøkelser følger bransjestandarden
som benytter en skala fra 1 til 6 - der 6 er best.

Områder

Mål

2018

2019

2020

Oppnådd?
Ja / nei

Ansattundersøkelse

Høyere enn 4

5,19

5,45

5,46

JA

Arbeidsmiljøundersøkelse
– ordinært ansatte

Høyere enn 4

5,29

5,02

4,96

JA

Kundetilfredshetsundersøkelse

Høyere enn 4

5,8

5,8

5,56

JA

Undersøkelse styret

Høyere enn 4

5.8

5,72

5,67

JA

Måloppnåelse handlingsplaner

Høyere enn 80 %

91,7 %

93 %

99,1 %

JA

Utplassering i ordinært

Høyere enn 10 %

10 %

18,6 %

Sykefravær – VTA

Lavere enn 10 %

3,54 %

2,79 %

6,11 %

JA

Sykefravær – ordinært ansatte

Lavere enn 5 %

2,3 %

9,4 %

4,37 %

JA

Antall ansatte som jobber ute
blant kunder, samarbeidspartnere etc.

Høyere enn 60 %

88 %

95 %

95 %

JA
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Utgått pga. Covid-19

7.0

VEIEN VIDERE

Vi er opptatt av å videreutvikle oss og
stadig jobbe for nye oppgaver / arenaer.
Det er et stort behov for flere tilrette
lagte arbeidsplasser og vi merker en
stadig økende interesse og pågang i
antall søkere.

Via3 - næringslivets
forlengede arm i Askim
Via3 As tilbyr tilrettelagt arbeid og har 8
ulike avdelinger med over 70 ansatte.

Vi har et mangfold av erfaring
og kompetanse, og står parat til
å hjelpe næringslivet med å «ta
toppene».
Et samarbeid med oss betyr at dere er
med på å ta samfunnsansvar samtidig
som vi skaper en vinn – vinn situasjon
for begge parter!
Vi tar også på oss oppdrag for
privatpersoner.

Noen av tjenestene vi kan tilby er:
• Utleie av arbeidsgrupper på 4-5
personer med en arbeidsleder
(timebasis / dagsverk etter behov
– rask responstid!)
• Det kan være oppdrag som utpakking
av varer, sette opp sjokkselgere,
lagerarbeid, ryddeoppdrag, pakking,
montering, vaktmestertjenester,
grøntarealer, kjøre ut varer til kunder,
budtjenester m.m.
• Levere Jobbfrukt, gavekurver,
julekurver med egenproduserte varer.

Ingen oppdrag er for små
– ingen for store!
Har du andre forslag?
Vi er alltid fleksible og åpne for nye
spennende ideer!
Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Vi har stor tro på at inkludering,
kompetanse og fleksibilitet gir
økt arbeidsglede og trivsel.
Vi ønsker å være en attraktiv
samarbeidspartner for kommunene og
næringslivet.

• Anleggsgartnertjenester; klipping av
gress, beskjæring av hekker, busker
og trær, hagearbeid, snømåking
(håndmåking.)
• Sikker makulering; henter arkiver /
papirer til makulering.
• Vedsalg – 60 liters sekker.
• Café og catering – levering av
møtemat, lunsj, kaker etc.

Ann-Kristin Bønøgård
Daglig leder
For mer informasjon – gå inn på vår
hjemmeside www.via3.no.
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Skiptvet kommune

Vekst Verdighet Verdiskaping

Postadresse
Postboks 363
1802 Askim
Besøksadresse
Masengveien 3
1814 Askim
Besøksadresse
Indre Østfold Café
Vangsveien 10
1814 Askim

AS

Telefon 69 88 79 88
E-post post@via3.no
Foretaksnr. 958 651 708
Kontonr. 1503.53.85263
www.via3.no

Vekst Verdighet Verdiskaping

AS

Følg oss på Facebook
@vekstbedrift @indreostfoldcafe

Vi setter stor pris på alle våre samarbeidspartnere og følgere gjennom 2020!
Takk for at dere tar samfunnsansvar og bidrar på Inkluderingsdugnaden!
TUSEN TAKK!

