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Vi ger
fastigheter liv.

BRAVIDA EL, LÅS, BRAND, SÄKERHET & VS I KRISTIANSTAD

Installation och service för fastigheter.  Vi kombinerar det stora företagets
resurser med det lokala företagets flexibilitet och närvaro. 
Kontakta oss på 044-28 26 00 alt 044-20 76 20.

 

Östra Boulevarden 28, 1 tr, Kristianstad
044-18 51 00, kristianstadahus@handelsbanken.se

Vallgatan 30, Åhus
044-28 97 40, ahus@handelsbanken.se

Det är vi som hjälper dig!
Välkommen till oss med allt som rör ditt företags ekonomi. 
Boka tid för ett möte så ses vi, antingen digitalt eller på kontoret.
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Dansen den går…
Redan de gamla grekerna dansade. En ”förnöjelse” som varit 
en del av människans historia så länge det funnits kultur. 
Dansen har varit och är ett sätt att utrycka glädje, men 
också en en beskrivning av livet och döden, i balett eller 
religiösa sammanhang.

Dansbandskulturen, med pardans till foxtrot och bugg, är en kulturyttring som 
växte fram under 1970-talet i vårt land. Det blev till slut en hel industri – gene-
rerade vinster till skivbolag och folkparker, och inte minst till dansbanden själva. 
Bolag bildades och musikerna blev heltidsanställda.

50 år med uppgångar och nedgångar. Ordet ”dansbandsdöd” har stått i rubriker 
många gånger, men likt Fågel Fenix har branschen alltid överlevt. Och så kom då 
denna pandemi…

När Coronan fick ordentligt fäste, pratades det om halvering av antalet dansband. 
De lägger ner helt enkelt, och dansbanorna med dem. Hela konceptet faller efter-
som virussmittan gillar närkontakt.

I Hässleholm håller NCC som bäst igång med markarbeten (sid 19). Det är det an-
rika Björksäter, en gång ett livligt frekventerat dansställe (startade 1908) som rivits 
och jämnas nu till för byggandet av ett äldreboende. Från ”kasedans” till rullator, 
bokstavligt talat…

Men Björksäters ”Villa Danspalatset” reser sig ur askan och får en ny dansbana, fast 
för en äldre publik. Ansvariga för boendet hoppas på att danstraditionen hålls vid 
liv, och att säkert många av de nya hyresgästerna har fina minnen från platsen 
(vardaga.se). Slutet gott, allting gott i Hässleholm alltså. Det kanske t o m blir en 
svängom till Fågeldansen .

PS. Tidningen Expressen hade en artikel om Björksäters ”sista dans” 2018. En man 
som intervjuades, hade gått dit för att uttrycka sin tacksamhet. Hans föräldrar träf-
fades där på dansbanan, och hade det inte varit för dansen, skulle han aldrig blivit 
född…

Allt inom VVS
för företag & privatpersoner

Hässleholm 0451-38 13 60
Kristianstad 044-620 00 60
www.ivab.com

Kontakta oss för offert eller hjälp:

Vi har levererat ställningarna 
till Dynacon Klaffen

 – ERT FÖRSTAVAL INOM STÄLLNINGSLÖSNINGAR

erfarenheter inom alla delar av ställningsbranschen.
Vi har för branschen helt unika mobila lösningar.

för att alltid underlätta för kunden! 

Varmt välkommen att kontakta oss för alla sorters frågor! 

044-590 00 70

044-590 00 70
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Behåller ledartröjan 
inför höststarten

Ronneby Flygteknikutbildning 
vid flygplatsen och F17 i Kallinge, 
behåller ledartröjan som ett av de 
mest attraktiva gymnasieprogram-
men. Antalet sökande inför höst-
starten är fortsatt högt, närmare 
120 sökande till 20 platser.

Sett till behöriga förstahandsväljare ligger Flyg-
teknikutbildningen i topp. Tillsammans med de 
natur-, teknik-, och samhällsinriktade program-
men är Flygteknikutbildningen en av de mest 
populära bland de sökande. Flygteknikutbild-
ningen, med riksintag, har uppmärksammats 
för sitt gedigna upplägg även på den nationella 
arenan.

– Mycket glädjande. Det visar att vi gör ett bra 
arbete och erbjuder ett intressant koncept i en 
levande flygmiljö och därtill med ett internat 
som har ett mycket gott anseende, säger Magnus 
Magnusson, rektor för Ronneby Flygteknikut-
bildning, FTU.

Utmaningar
Flygteknikutbildningen kan som så många an-
dra utbildningsanordnare se tillbaka på ett tufft 
år med flera utmaningar till följd av coronapan-
demin.

– Med facit i hand kan vi konstatera att vi 
lyckades bra i vår modell att växla mellan digital 
undervisning på distans och undervisning på 
plats med elever närvarande. Även internatverk-
samheten fick anpassas efter läget och följa Folk-
hälsomyndighetens riktlinjer. Samtliga elever i 
årskurs 3 gick ut med fullgod examen vilket är 
ett kvitto på att vi lyckades genomföra insat-
serna på ett bra sätt, säger Magnus Magnusson.

Även informationsinsatser som årligt åter-
kommande visnings- och informationsdagar 
samt Aktivitetsdagen för tjejer, fick under våren 
genomföras digitalt i form av livesändningar på 
bland annat Facebook. Detta i samarbete med 
Swedavia, F17, Helikopterflottiljen och SAAB. 

Insatserna har gett positivt resultat, inte minst 
med tanke på sökantalet inför hösten. 

Utökade studieplatser
I och med det stabila och höga sökantalet har 
Flygteknikutbildningen hos Skolverket ansökt 
om att få utöka antalet studieplatser från och 
med 2022, från 60 till 72 platser.

– Förutsatt att ansökan beviljas så innebär det 
också att vi behöver stärka upp personalgruppen 
med ytterligare 1–2 undervisande lärare, säger 
Magnus Magnusson. 

Inför höststarten är Flygteknikutbildningen 
redo att ta emot eleverna i utökade utbildningsy-
tor och med tillskott i hangarmiljön. Det handlar 
om ytterligare två helikoptrar och en stor mängd 
med värdefull reservmateriel att användas i de 
praktiska övningsmomenten som har ställt till 
förfogande åt Ronneby Flygteknikutbildning. 

Även internatet har utökats och det finns nu 
cirka 60 elevbostäder knutna till utbildningen.

Ansökan om yrkeshögskola
Framöver finns även en ambition om att kunna 
starta en yrkeshögskola för flygtekniker. Tanken 
är i så fall att yrkeshögskolan är kopplad till den 
gymnasiala flygteknikutbildningen och att den er-
bjuder såväl flygplans- som helikopterutbildning. 

– Det är vår förhoppning att kunna starta 
en yrkeshögskola för flygtekniker hösten 2022 
men inget är klart ännu. Det är 
Yrkeshögskolemyndigheten 
som tar ställning till en så-
dan an sökan, poängterar 
Magnus Magnusson. 

Övervakande ramptekniker när eleverna undervi
sas inne i flygplanet i samband med ”iordningsstäl
lande av flygplan inför flygning”.

Ture Åstrand och Arvid Svensson, två av eleverna 
i årskurs 3 som i juni tog sin examen vid Ronneby 
Flygteknikutbildning. 
 – Tre väldigt roliga och lärorika år som har gått 
fort, konstaterade de.

text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 
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Sven Jinert AB tillhandahåller ett brett sortiment 
av maskinell utrustning för bygg-, industri-, och 
servicesektorn, däribland industrikranar som 
larv- och mobilkranar.

– Med våra larvkranar kan vi lyfta de allra 
tyngsta elementen på plats. På Östra Piren i 
Karlshamn till exempel har vi haft både en 250 
tons kran och en 160 tons larvkran för att lyfta 
prefabricerade betongväggar på plats, säger Mi-
cael Halttunen, depåansvarig på Sven Jinert AB 
i Karlshamn.

Branschens behov
Depån i Karlshamn har under de senaste tre 
åren förstärkts med medarbetare och utrust-
ning. Det handlar om att ligga i linje med bran-
schens behov och efterfrågan av kvalitetssäkrad 
och effektiv utrustning. Att se över utrustning-
en, komplettera vid behov och investera i nytt är 
därför ett prioriterat område för Sven Jinert AB.

Fullservice depå inom lyft-transport-hantering

Karlshamn 0454-166 00 | karlshamn@jinert.se | www.jinert.se

– Vi ska kunna garantera säkerheten och kvali-
teten gentemot våra kunder, säger Micael Halt-
tunen. 

Under det gångna året har närmare ett 20-
tal nya maskiner och lyfthjälpmedel investerats 
inom företaget, bland annat en industrikran på 
750 ton som är den senaste i raden av investe-
ringar. 

Tung sektor
All utrustning finns tillgänglig även inom före-
tagets andra enheter och avdelningar om behov 
finns. På så sätt tillhandahåller samtliga depåer 
och anläggningar ett brett sortiment av utrust-
ning. 

– I dagsläget går de flesta av våra maskiner 
och kranar i Karlshamn till den tunga industrin 
i länet. Det är flera spännande projekt som pågår 
inom just industrisektorn där vi finns med som 
samarbetspartner, säger Micael Halttunen. 

Med en larvkran kan de allra tyngsta elementen 
lyftas på plats. 

Sven Jinert AB:s anläggning i 
Karlshamn har utvecklats till en 
fullservicedepå med utrustning 
som hanterar allt ifrån lossning, 
lyft och transport. Byggnationen 
på Östra Piren i Karlshamn är 
ett exempel på projekt där före
taget finns på plats med maskinell 
utrustning för att lyfta betong
element på plats. 

Ett lyft för projekten

Den 160 tons tunga larvkranen används för att lyfta 
prefabricerade betongväggar på plats vid bygget på 
Östra Piren i Karlshamn. Foto: Roger Karlsson

Micael Halttunen, depåansvarig på Sven 
Jinert AB i Karlshamn. 

text & bild  
KRISZTINA ANDERSSON
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Hyreskostnaden per kvadratmeter 
och år för en lägenhet beräknades 
ligga på mellan 1 650 och 1 700 
kronor. Med det återinförda stat-
liga investeringsstödet handlar det 
istället om en hyreskostnad på 1 
450 kronor per kvadratmeter och 
år.

– Mycket positivt både för oss 
och för de boende, säger Peter Pers-
son, VD, Ronnebyhus. 

Första spadtaget till storsats-
ningen i Kilen-projektet togs i juni 
förra året. Då samlades represen-
tanter från beställarorganisationen 
Ronnebyhus och byggherren Peab 

Ny siluett i Ronnebys stadsbild
I början av juni, bara 
några veckor innan den 
första inflyttningsetap-
pen, fick Ronnebyhus 
beskedet om att bolaget 
beviljats statligt investe-
ringsstöd på 24 miljoner 
kronor. Ett positivt besked 
för såväl hyresgäster som 
för bostadsbolaget när nu 
Kilen-projektet avslutas 
och de 84 nya lägenhe-
terna står uppförda och 
klara för inflyttning.

för att med ett gemensamt spadtag, 
officiellt signalera att bygget av de 
84 lägenheterna var igång. Kilen-
projektet är den i särklass största 
satsningen för det kommunala 
bostadsbolaget Ronnebyhus sedan 
1990-talet. För Ronneby kom-
mun är Kilen-projektet också den 
största bostadsinvesteringen sedan 
Miljonprogrammet på 1960- och 
1970-talen.

Stor efterfrågan
De nya hyresrätterna på Fridhems-
vägen är belägna i attraktiv miljö 
mellan järnvägsstationen och Ron-

Kilen – 84 hyresrätter
•  Lägenheterna har byggts i tre 

huskroppar varav två av hus-
kropparna sitter ihop.

•  Satsningen på hyresrätterna 
i Kilen-projektet uppgår till 
cirka 170 miljoner kronor för 
Ronnebyhus del, den största 
investeringen sedan 1990-ta-
let då kvarteret Frida byggdes.

•  Med det återinförda statliga 
investeringsstödet ligger 
hyreskostnaden för en lägen-
het, per kvadratmeter och år, 
på 1 450 kronor.  

•  De 84 lägenheterna består av 
lägenheter i olika utföranden 
och storlekar (fyra enrumslä-
genheter, 27 tvårumslägenhe-
ter, 50 trerumslägenheter och 
tre fyrarumslägenheter). 

Kilen-projektet
•  De tre huskropparna har 

byggts i 4-, 5-, respektive 6 
våningsplan.

•  Totalt handlar det om en 
byggyta på cirka 11 000 kva-
dratmeter, inklusive källare 
och garage. 

•  Husen är certifierade enligt 
Miljöbyggnad 3.0 Silver.

•  Entreprenadformen är en 
totalentreprenad som genom-
förs med samverkansformen 
Strategisk Partnering.

nebyån. Första inflyttningen gick 
av stapeln den 1 juli och den 1 sep-
tember är det dags för inflyttning i 
de två återstående huskropparna. 
Intresset för lägenheterna har varit 
stort och några problem med att 
få boende till de nya hyresrätterna 
räknar Peter Persson inte med att 
det ska vara.

– Vi märker att det finns en stor 
efterfrågan just när det gäller ny-
producerade hyresrätter. Lägen-
heterna i Kilen-projektet håller 
hög standard och vi har varit noga 
redan från start att det inte ska 
handla om kvadratmeter utan om 

Kilen-projektet är den i särklass största satsningen för det kommunala bostadsbolaget Ronnebyhus sedan 1990-talet. 
Solcellsanläggningen på takytan försörjer fastigheten med drift-el. Foto: Roger Karlsson

Peter Persson, VD, Ronnebyhus, visar det handslagna danska teglet från Egernsund Tegl i tyskt normalformat, murat i 
danskt murförband nr 2.  

text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 

Ny silue
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Betongborrning • Betongsågning • Rivning
Kvalitet och noggrannhet är vår största och enda prioritering!
Vi åtar oss stora som små jobb i Blekinge, Småland och Skåne.

Karlskrona • 0455-827 53

 � Flexibla och miljövänliga hisslösningar  
 av högsta kvalitet med öppna system

 � Service, reparation och modernisering 
 av alla fabrikat 

 � Bostadsanpassningar

www.motumsyd.se

     Vi utför alla typer av plåtslageriarbeten

www.masterplat.se

På Kv. Kilen har vi utfört plåtslageriarbetena

Vi utförde elinstallationerna
på Ramdala MedborgarhusVi utförde elinstallationerna
på Ramdala Medborgarhus

Vi har utfört El, Tele och DatainstallationerVi har utfört fastighetsautomation på Kv. Kilen

www.novosystems.se

hög standard och livskvalitet för de 
boende. Hit hör till exempel hur vi 
optimerar lägenhetsfördelningen 
och utformningen av bostadsmil-
jön. Det ska andas kvalitet och det 
gäller även den yttre miljön, säger 
Peter Persson.

Självförsörjande av driftel
Stort fokus har lagts på hållbarhet 
enligt principerna bakom CTC, 
cradle to cradle, med speciella mil-
jökrav på allt som rör projektet. 
Materialslag på fasad, ytskikt, in-

teriör, underhåll och drift vägs in i 
konceptet. Solceller har anlagts på 
takyta och dagvatten tas tillvara i 
syfte att minimera miljöpåverkan. 
Fastighetens drift-el är helt själv-
försörjande med energi från sol-
cellsanläggningen. Utöver de hårda 
krav som ställs enligt CTC-koncep-
tet, gäller även speciella miljökrav 
enligt kriterier för Miljöbyggnads 
Silver, vilket Kilen-projektet har 
byggts efter. Kilen-projektet är 
dessutom det första rökfria bygget 

Funktionellt för att slippa ogräs mellan plattorna och snyggt med mönster-
utförande. Plattytorna utgörs till stora delar av handgjuten betong som har 
mönstersatts med särskilda mönsterplattor en stund efter gjutningen. 

forts på sid 8



8 INSIDE NäringslivsRevyn

Verksamma 
företag 
i Bygg- och 
Anläggnings-
branschen

Industrireparationer • Byggnadsmide 
Maskinbearbetning • Handikappanpassning

Vi tillverkar även smidestrappor, grindar och räcken

Tel: 044-23 71 50 • Fax: 044-23 71 55 • Mobil: 0708-23 71 70
 epost: charles@ksmab.se • hemsida: ksmab.se

www.eks-ab.se

Karlskrona - Mönsterås - Västervik

Ventilation, styr samt kylinstallationer

Karlskrona 010-445  4597

Karlshamn 010-445  7560

som Ronnebyhus svarat för. Såväl 
boendet som området runt bostä-
derna på fastigheten är helt rökfritt. 

Lyckad entreprenadform
Den huvudsakliga målgruppen är 
villaägare som vill flytta till mo-
dernt och bekvämt boende nära 
servicefunktioner och handel. Till 
lägenheterna hör gemensam tvätt-
stuga där tvättmaskinerna har au-
tomatisk tvättmedelsdosering.

– I varje lägenhet har det dess-
utom förberetts för möjligheter att 
installera egen tvättmaskin, säger 
Peter Persson. 

Induktionshäll, mikrovågsugn, 
diskmaskin, kakel/klinker i bad-
rum samt kommod och skåp i 
badrum ingår som standard i alla 
lägenheter. 

Vidare finns det lika många par-
keringsplatser som lägenheter, 42 i 
garageutrymmet och 42 utomhus-
platser i anslutning till bostäderna. 

– Det känns otroligt bra att vi av-
slutar projektet med ett så gott re-
sultat. Vi är mycket nöjda med den 
entreprenadform som vi har jobbat 
efter i dialog och samarbete med 
Peab, säger Peter Persson. 

forts fr sid 7

Pergola i stål och trä, en tilltalande 
kombination i utomhusmiljön. 

Induktionshäll, mikrovågsugn och diskmaskin är inredning som ingår som 
standard i varje lägenhet. 

Exempel på hygien- och våtutrymme 
i en av lägenheterna. I varje lägenhet 
har det förberetts för möjligheter att 
installera egen tvättmaskin

Bara några veckor innan den första 
inflyttningsetappen, fick Ronnebyhus 
beskedet om att bolaget beviljats 
statligt investeringsstöd på 24 miljo-
ner kronor. – Ett positivt besked för 
såväl hyresgäster som för bostads-
bolaget, säger Peter Persson, VD, 
Ronnebyhus. 
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Fullservice depå inom 

lyft
transport
hantering

Karlskrona 0455-195 20
karlskrona@jinert.se | www.jinert.se
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På uppdrag av HSB Garvaren har totalt 114 
lägenheter uppförts på Pantarholmen i Karls-
krona. Byggnationen har skett i etapper där den 
första etappen omfattade 47 hyresrätter, vilka 

Hållfasta inglasningar
Ryds Glas Blekinge har sedan 
byggstarten 2018 varit knutet till 
det stora byggprojektet Garvaren 
på Pantarholmen i Karlskrona. 
Ryds Glas Blekinge har svarat för 
balkonginglasningarna till såväl den 
första byggetappen som till projek-
tets andra etapp.

Ryds Glas Blekinge har svarat för smidiga och säkra 
inglasningar som går i linje med övrig design och 
utformning. 

stod inflyttningsklara i slutet av september 2020. 
Ryds Glas Blekinge har varit en fortsatt kontrak-
terad entreprenör även i projektets andra etapp 
som har omfattat 67 bostadsrätter, inflyttnings-
klara nu i september.

De boende har haft möjlighet att välja inglas-
ningar till balkonger och uteplatser och Ryds 
Glas Blekinge har levererat samt monterat enligt 
önskemål från boende och beställare. 

Kunnande och bredd
– För Ryds Glas Blekinge är Garvaren det största 
byggprojektet. Att vi har haft förmånen att vara 
kontrakterad leverantör i båda etapperna visar 
att vi besitter kunnande och bredd när det gäl-
ler planglas. I ett projekt som Garvaren, där 
funktionalitet ska kombineras med smidiga och 
snygga monteringar som går i linje med design 
och utformning, är Ryds Glas Blekinge en stark 
aktör, säger Anders Vikander, verksamhetschef, 
Ryds Glas Blekinge. 

Den stora utmaningen under byggprocessen 
har handlat om logistiken och det begränsade 
utrymmet på byggarbetsplatsen.

– Nu under den sista etappen har vi fått lasta 
av balkongglasen vid vår anläggning i Karls-
krona och därifrån transportera dem till bygg-
arbetsplatsen. Genom ett gott samarbete med 
Blekinge Rot och övriga entreprenörer har vi 
kunnat lösa logistiken på bästa sätt, säger An-
ders Vikander. 

Växande i länet
Ryds Glas Blekinge sysslar med allt inom glas. 
Planglas, i form av balkongglas, altanglas och 
glastak, utgör den stora delen av verksamheten.

Sedan etableringen i Karlskrona, då Ryds Glas 
Blekinge köpte upp Niklassons Glas AB:s verk-
samhet, finns företaget etablerat med kontor och 
glasmästeri i tre av länets orter. I början av 2018 
övertog Ryds Glas Blekinge tidigare Harne-
marks Glas i Ronneby och därefter även de två 
tidigare företagen Karlshamns Glasmästeri och 
Karlshamns Byggnadsglas. 

Kopplat till anläggningen i Ronneby finns 
även utställningslokal där visningsobjekt i olika 
modeller och utförande finns presenterade. 

Balkongglasen lyfts upp med kran för att monteras 
på balkongerna.

Glasmästarna William Olofsson (till vänster i bild) och David Sonesson, ingår i arbetsteamet som har utfört 
monteringarna i nybyggnationerna på Garvaren i Karlskrona. 

text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 
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Projektet i hamn
Den andra och avslutande 
etappen i projektet är i sitt 
slutskede. I september är 
även de nya bostadsrät-
terna på Garvaren, Pan-
tarholmen i Karlskrona, 
klara för inflyttning. Totalt 
har 114 bostäder uppförts 
i området på uppdrag av 
HSB där Blekinge Rot har 
stått som totalentrepre-
nör genom hela projektet.

Murnings- och putsarbeten utförs av

 Vi erbjuder tjänster inom 
murning, fasadputs, eldstäder och fasadrenovering

HS Service och Support AB
0200-72 72 73 • www.hs-sos.se

Sandbäckens Rör i Ronneby
Västra Industrigatan 5 • 372 31 Ronneby • 0457-63 55 40

Gullbernavägen 2, 372 47 Karlskrona • 0455-36 05 40 
www.sandbackens.se

Vi har utfört VS-arbetena

 � Flexibla och miljövänliga hisslösningar  
 av högsta kvalitet med öppna system

 � Service, reparation och modernisering 
 av alla fabrikat 

 � Bostadsanpassningar

www.motumsyd.se

Gövägen 2, 372 97 Ronneby • Tel 0457-360 97
info@garnborns.se • www.garnborns.se

När ni behöver hjälp inom mark, 
entreprenadmaskinarbeten och åkeriverksamhet

Byggnaden med utfackningsväggar och murad tegelfasad. forts på sid 12

text & bild 
KRISZTINA 

ANDERSSON 

Det var vid samma tid förra året 
som etapp 1 avslutades och de 47 
hyresrätterna i Garvaren 22 på 
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tn@lgcisolering.se
www.lgcisolering.se

forts fr sid 11 alla berörda så har vi löst transpor-
terna med inkommande material på 
ett smidigt sätt, säger Johan Grahm, 
platschef, Blekinge Rot. 

Havsnära boende
Såväl hyresrätter som bostadsrätter 
ligger centralt och havsnära med 
utsikt över Karlskronas skärgård. 
Till bostäderna hör innergård med 
trädgårdsutformning och parke-
ringsgarage. Det handlar om ett 60-
tal garageplatser varav 8 med möj-
lighet till elbilsladdning. Samtliga 
lägenheter har balkong eller ute-
plats med möjlighet till inglasning.

Byggkostnaden för projektet upp-
går till cirka 200 miljoner kronor.

Utomhusmiljö för gemensamhet och umgänge. Pergola för prunkande ögonfröjd. 

Pantarholmen stod klara för att ta 
emot inflyttande hyresgäster. Detta 
efter byggstarten hösten 2018. Pa-
rallellt med att den första etappen 
avslutades fortsatte projektet in i 
nästa etapp och de återstående 67 
bostadsrätterna i Garvaren 23. 

– Att hålla tidplanen har varit en 
ledstjärna genom hela projektet och 
arbetet har löpt på bra. Utmaningen 
har varit logistiken samt precisa 
leveransplaner och det begränsade 
utrymmet på arbetsplatsen, jag tän-
ker inte minst på den 72 meter långa 
kranen som täckte hela området. 
Tack vare ett bra samarbete med 
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DET KOMPLETTA RIV/HÅLTAGNINGSFÖRETAGET 

Huvudkontor Filialkontor Hemsida                                        
Linnavångsvägen 28 Skarhult 1 www.nasumbetonghåltagning.se    
295 74 Näsum 241 93 Eslöv
Tel: 0456-20075 Conny Arbl. 070-629 84 80                                                            
Matti VD 070-629 84 21 conny.lundqvist@nasumbetong.se            
matti.karlsson@telia.com                                                                                                           
Jocke Arbl. 073-340 27 22                                                                                                  
jocke.svensson@nasumbetong.se 
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Det kompletta riv/
håltagningsföretaget

Det kompletta riv/
håltagningsföretaget

Växer i reggionen

Näsum Betonghåltagning är från 
och med i sommar på plats i de nya 
lokalerna i Skarhult strax utanför 
Lund. Satsningen är ett viktigt in-
slag i företagets strategiska insatser 
för tillväxt och expansion.

Anläggningen i Skarhult är precis som anlägg-
ningen i Näsum, där även huvudkontoret finns 
placerat, fullt utrustad med maskiner och tek-
niska hjälpmedel av de senaste modellerna. In-
flyttning av inventarier och inredning har skett 
successivt under sommarmånaderna och kom-
mer att fortsätta en bit in i höst. Anläggningen är 
bemannad med personal som finns stationerad 
på plats i Skarhult.

Växande storstadsregion
– Med etableringen här i Skarhult kommer vi 
nära Lund och övriga storkommuner i den väx-
ande Öresundsregionen. Lokalerna erbjuder 
dessutom generöst med ytor som passar verk-
samheten och motsvarar våra krav på utrymme, 
säger Conny Lundqvist, arbetsledare för Mal-
mö/Lund-regionen.

De nya lokalerna rymmer kontors- och konfe-
rensrum, lagerhall, reception med kundmot-
tagning samt personalutrymmen. I anslutning 
till anläggningen finns även parkeringsytor och 
uppställningsplatser för såväl kunder och besö-
kare som för företagets egna fordon.

Tongivande projekt
De senaste åren har Näsum Betonghåltagning, 
parallellt med satsningarna på hemmaplan, rott 

hem flera betydande ordrar och projekt inom 
Malmö/Lund-regionen.

Flera av projekten i Malmö/Lund-regionen 
är på uppdrag av Skanska. Nybyggnationen av 
E.ON:s huvudkontor i Malmö är ett av dessa 
projekt. Det handlar om ett nybygge på 36 000 
kvadratmeter på nio våningar. Kontoret ska 
fungera som en central anläggning för den 
nordiska verksamheten.  

Vidare är Näsum Betonghåltagning involverat 
i projekt kopplat till hotellanläggningar, bar- och 
restaurangverksamhet. 

Nybyggnation av en gymnasieskola samt ny- 
och ombyggnad av fastighet för universitet och 
forskning är ytterligare projekt där Näsum Be-
tonghåltagning är samarbetspart.

– Vi ser fler projekt här framöver och det 
kan komma att bli aktuellt med nyanställningar 
längre fram. Med etableringen i Skarhult finns 
utrymme att växa och utveckla verksamheten 
vidare, säger Conny Lundqvist.

Fotnot: Parallellt med satsningen i Malmö/Lund-re-
gionen fortsätter Näsum Betonghåltagning att driva 
utvecklingen framåt även i de övriga regionerna. 
Även anläggningen i Näsum har förstärkts med 
arbetsledarfunktioner och investeringar i maskinell 
utrustning sker kontinuerligt.

Den nya anläggningen i Skarhult, Lund, ligger 
strategiskt i en växande storstadsregion. 

– Lokalerna erbjuder generöst med ytor som 
passar verksamheten och motsvarar våra krav på 
utrymme, säger Conny Lundqvist, arbetsledare för 
Malmö/Lund-regionen.

text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 

Inflyttning i de nya lokalerna 
har skett successivt.
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Vi har utfört markarbetena

www.jamstorps.se

VENTEX Entreprenad AB
Löparevägen 4, 294  39 Sölvesborg

Telefon 0456-135 95 • Fax 0456-135 45
E-post info@ventex.se

www.ventex.se

Vi utför ventilationen 
åt JSB inom 

Trygga Boendet
                   Vi har utfört ventilationen

Tel 0456-135 95 • www.ventex.se

 VS-ENTREPRENÖR VÄGGABADET

 

Ägovägen, Karlshamn
www. erikssonsvvs.se

VS-ENTREPRENÖR VÄGGABADET

Ägovägen, Asarum
www.erikssonsvvs.se

0454-50770 
Box 284, Karlshamn
www.erikssonsvvs.se

Tel 0454-50770 • Box 284, Karlshamn
www.erikssonsvvs.se

VS-ENTREPRENÖR

Den nya kliniken stod klar för in-
flyttning vid midsommar. Bygg-
naden på 370 kvadratmeter har 
byggts med undersökningsrum, 
operationsavdelning, röntgen, la-
boratorium och butiksdel i anslut-
ning till reception och mottagning.

Veterinärverksamheten i den nya kliniken har flyttat in 
i de nybyggda lokalerna på Kämpaslätten i Sölvesborg. 
Byggföretaget NÄBO Bygg har varit totalentreprenör 
och hanterat projektet på uppdrag av ägarna till Veteri-
när Kämpaslätten.

Veterinär i nya lokaler
Ny veterinärklinik har 
uppförts på Kämpaslätten i 
Sölvesborg med NÄBO Bygg 
som totalentreprenör. 

text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 

Eftersom det handlar om en sådan 
specifik verksamhet, har särskild 
vikt lagts vid bland annat strålskyd-
dade byggnadsdelar, speciella yt-
skikt och mycket god ventilations-
försörjning. 
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044-280 270

UTHYRNING
INOM BYGG &
ANLÄGGNING

MASKIN

www.lyft-byggmaskiner.se

Vi har utfört måleriarbetena

Tel 0706 - 37 10 31

0456-420 40

Smidig övergång
Samarbetet med uppdragsgivaren 
har varit mycket god och som stort 
plus under projektets gång anger 
veterinärklinikens ägare den smidi-
ga övergången till de nya lokalerna. 

– Att slippa driftstopp och stör-
ningar i verksamheten har varit vik-

tigt för beställarna och det är något 
som vi har varit lyhörda inför. Det 
har funnits stort engagemang och 
intresse från uppdragsgivaren att 
driva projektet framåt i nära sam-
arbete med oss byggentreprenörer, 
säger Andreas Larsen, platschef, 
och delägare i NÄBO Bygg.

Gemytligt och trivsamt 
har varit ledord i samband 
med nybyggnationen av 
veterinärkliniken på Käm
paslätten i Sölvesborg. 

I direkt anslutning till receptionen och 
mottagningen finns även butiksdelen. 

Exempel på behandlings och undersökningsrum. 
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Vi har utfört mark- och rivningsarbetena

www.jamstorps.se

Vi har utfört måleriarbetena

Tel 0706 - 37 10 31

 VS-ENTREPRENÖR VÄGGABADET

 

Ägovägen, Karlshamn
www. erikssonsvvs.se

VS-ENTREPRENÖR VÄGGABADET

Ägovägen, Asarum
www.erikssonsvvs.se

0454-50770 
Box 284, Karlshamn
www.erikssonsvvs.se

Tel 0454-50770 • Box 284, Karlshamn
www.erikssonsvvs.se

VS-ENTREPRENÖR

Hokavägen 95, Tostarp, 374 92 Asarum 

Tel 0454-32 89 30, Mob 0733-80 40 45, 
info@takspecialisten.se 
www.takspecialisten.se

Takarbetena utförda av

Vi samarbetar med bl. a:

Om-och tillbyggnaden av 
Norje skola, Sölvesborg, 
är bara en i raden av 
lyckade och uppskattade 
byggprojekt som NÄBO 
Bygg har ansvarat för. I 
juni månad genomfördes 
slutbesiktning och i au-
gusti tas lokalerna i bruk, 
lagom till terminsstarten.

NÄBO Bygg har stått som totalen-
treprenör för om- och tillbyggna-
den av Norje skola på uppdrag av 
Sölvesborgs kommun. Det handlar 
om en ombyggnad på cirka 500 
kvadratmeter av den befintliga de-
len medan tillbyggnaden uppgår 
till cirka 350 kvadratmeter.

Cykelbanan är ett populärt inslag i 
utomhusmiljön.

Prioriterad utemiljö
Lokalerna ska användas till fritids-
verksamhet och förskola samt bib-
liotek som har byggts i direkt an-
slutning till övriga skolbyggnader 
i området.

Utemiljön har varit prioriterat 
i utformningen där traditionell 

Barn & böckerBarn & böcker

Lummig och grönt vid den om- och tillbyggda skolan i Norje.

lekutrustning har kompletterats 
med motorikbana, cykelbana och 
lekstuga. Utomhusmiljön omfat-
tas även av generöst med grönytor, 
växter och planeringar.

– Det har varit ett mycket trevligt 
projekt där vi under hela processen 
har haft en god relation och samar-

text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 
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0456-420 40

bete med både beställare och verk-
samheter. Det är alltid en utmaning 
att hantera ett byggprojekt paral-
lellt med pågående verksamheter i 
ett skolområde men det har fung-
erat mycket bra, säger Johan Karls-
son, projektledare, och delägare i 
NÄBO Bygg tillsammans med An-
dreas Larsen.

Gemensam invigning
Biblioteksverksamheten flyttar in i 
de nya lokalerna i september och 
i höst hålls även en gemensam in-
vigning när alla verksamheter har 
kommit på plats. 

Lekytan vid gungställningen är belagd 
med speciell fallskyddsand

Utrustning som inspirerar i leken

Toalett med anpassade dörrar för 
små besökare.

Biblioteksverksamheten flyttar in i de nya lokalerna i september.

Kapprum i ljus interiör. 
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Verksamma företag i Bygg- och Anläggningsbranschen

Allt för inneklimatet

Kristianstad 044-10 00 10

Malmö 040-31 55 70 

Helsingborg 042-42 42 340

www.veab.biz

Sparbankerna har
Sveriges nöjdaste 
bankkunder

En bank som finns och satsar lokalt.

Bromölla 0456-453 30 • ivetoftasparbank.se • Näsum 0456-245 25

Sparbankerna har
Sveriges nöjdaste 
bankkunder

En bank som finns och satsar lokalt.

Bromölla 0456-453 30 • ivetoftasparbank.se • Näsum 0456-245 25

www.jknentreprenad.se

Byggmaterialleverantör

Byggmaterialleverantör

Byggmaterialleverantör
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Det nya äldreboendet rymmer 60 lägenheter på 
fyra våningsplan. Projektet har utförts i form av 
totalentreprenad som har hanterats av Wästbygg 
AB som totalentreprenör. 

Historisk koppling
På den 4 300 kvadratmeter stora ytan har det 
tidigare legat en dansbana och utformningen 
av utomhusmiljön till det nya äldreboendet har 
därför vissa kopplingar till tidigare Villa Dans-
palatset. 

– Utomhusmiljön är påkostad och väl genom-
tänkt för att erbjuda en variation av aktiviteter. 
En dansbana i form av ett litet lusthus, pergola, 

Markarbete för 
nybyggnad

NCC Anläggning har stått för 
mark- och grundläggningsarbetet 
för byggnationen av ett nytt äld-
reboende i kvarteret Björksäter i 
Hässleholm. Grundläggningen har 
omfattat såväl förberedelsearbetet 
inför vatten- och avloppsinstallatio-
ner som till själva bygget. 

utegym och motionsslinga för promenader är 
bara några av inslagen, säger Stefan Warhed, 
projektchef, NCC Anläggning.

För NCC Anläggnings del inleddes mark- och 
grundläggningsarbetet redan under våren 2020 
för att nu ha fortsatt i nästa skede med utvändigt 
mark- och ytskiktsarbete, trädgård och utom-
husmiljö. 

Tillgänglighet
Förutom lusthus, utegym och motionsslinga, 
kommer gräsmattor, planteringar, smakfullt an-

lagda grusgångar och plattytor, att vara priorite-
rade inslag i trädgårdsdelen. 

– Det kommer även att finns upphöjda od-
lingslådor där de boende lätt kan komma till 
med rullstolar och rollatorer, säger Axel Omlin, 
platschef, NCC Anläggning. 

NCC Anläggning beräknar att det avslutande 
mark- och ytskiktsarbetet ska vara slutfört i ok-
tober/november i höst. 

Gångar och promenadstråk anläggs i parkdelen till det nya äldreboendet. 

Efter de inledande mark- och grundläggningsinsatser har bland annat ytskiktsarbetet tagit vid.

Elkabel grävs ner för utomhusbelysning.

text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 
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GK, är en totalteknisk entreprenör och servi-
cepartner som erbjuder tekniska installationer, 
rådgivning och projektering inom ventilation, 
värme och kyla samt energi. Under 2020 sjösatte 
företaget en ny organisationsstruktur och imple-
menterade samtidigt en klimatstrategi med tyd-
liga miljömål för de kommande fem åren. Inom 
ramen för den nya organisationsstrukturen har 
även nytt varumärke och profil ingått.

Företaget har med satsningen samlat kom-
petensen och de personella resurserna i nya af-
färsområden för att skapa en effektivare och mer 
vässad struktur för att matcha marknadens olika 
behov och förutsättningar. 

Stark partner
I Blekinge, där även Kalmarregionen ingår, har 
GK samlat styrkorna och står redo för expan-
sion. Den nya strukturen är satt.

– Oavsett om vi representerar olika avdel-
ningar så är vi ETT GK. Vi ska vara en stark 
partner och den som kan hjälpa kunden att hitta 

Etablering 
som vääxerr

Den nya organisationsstrukturen 
ger GK, Gunnar Karlsen Sverige 
AB, förstärkta möjligheter till fort-
satt tillväxt. Huvuddelen av projek-
ten när det gäller energientrepre-
nader i Blekinge finns i Karlskrona, 
något som företagsledningen tar 
fasta på och ser till att utveckla.

de bästa klimatsmarta och kostnadseffektiva lös-
ningarna, säger Per Soares Olson, avdelnings-
chef/Service på GK i Blekinge/Kalmar. 

Med den nya modellen kan GK, Gunnar Karl-
sen AB som totalteknisk entreprenör nyttja de in-
terna resurserna fullt ut. Företaget är en väletable-
rad aktör när det handlar om installationer inom 
såväl entreprenad som service. Företaget har 
muskler att bygga nytt, förvalta och renovera med 
flexibla klimatsmarta lösningar som gagnar miljö 
och hållbarhet. GK har arbetat efter miljömål 
även tidigare men med den nya strukturen lyfts 
miljöarbetet upp ännu en nivå med tydliga mål.

Klimatförebild
– GK ska vara en klimatförebild och bygga håll-
bara samhällen för generationer, säger Anders 
Bergfors, avdelningschef/Entreprenad på GK i 
Blekinge/Kalmar, och lyfter den handlingsplan 
som finns kopplad till företagets klimatstrategi. 

Handlingsplanen anger konkreta miljömål 
som under de närmaste fem åren ska genom-

föras i etapper och delmål. Hit hör bland annat 
halvering av företagets egna koldioxidutsläpp till 
2030. Målen i handlingsplanen omfattar insat-
ser som rör alltifrån den interna kompetensen 
i företaget, bemötande och värdskap, till utrust-
ning, vagnpark och teknik. Satsningen ligger 
i företagskoncernens filosofi och rör alla delar 
i verksamheten, lokalt såväl som regionalt och 
globalt. 

Stark entreprenaddel
Entreprenader i olika former är ett segment som 
kommer att öka inom GK:s samtliga regioner. 
Entreprenaddelen är stark i Karlskrona och med 
det följer även rådgivningen och service.

– Rådgivning och service är områden som 
ökar och vi kommer att fortsätta växa i takt med 
våra uppdrag. Vi söker fler montörer och servi-
cetekniker och på sikt är ambitionen att stärka 
upp personalstyrkan med ytterligare anställda 
även i våra andra verksamhetsområden här i 
Karlskrona, säger Anders Bergfors. 

GK, Gunnar Karlsen AB finns sedan 2019 etablerat även i Karlskrona med kontor och personal. På bild syns från vänster, bakre raden, Sven-Inge Hugosson, projekt-
ledare/rådgivning, Anders Bergfors, avdelningschef/entreprenad, Jimmy Fasth, servicetekniker/service, och Per Soares Olson, avdelningschef/service. Främst i 
bild, från vänster, Rickard Hidnäs, servicetekniker/service, och Robin Mattisson, projektledare/entreprenad.

text & bild 
KRISZTINA 
ANDERSSON 
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Rekryteringar
GK har funnits i Blekinge sedan i början av 2000. 
Kontor finns i Karlshamn och i Karlskrona.

Det är ett anrikt familjeägt företag som starta-
de 1964 i Norge. Under de närmare 60 åren finns 
GK etablerat i Sverige, Norge och Danmark. 
Koncernen sysselsätter drygt 3 000 personer.

Kompetens och långsiktigt familjeägande är 
tungt vägande inslag i företagets filosofi kring 
hållbarhet.

Rådgivning
• OVK
• Injustering luft och vätska
• Energiutredningar
• Systemvätskeanalyser
• Spårgasmätning
• Energideklarationer
• Mm

Service
• Totalteknisk service
• Service och underhåll av tekniska
 anläggningar
• Kyla och värmepumpar
• Styr & Regler

Ventilationsentreprenader
• Totaltekniska entreprenader
• Total-/utförandeentreprenader
• Energientreprenader
• Partneringentreprenader

gk.se

Genom helhetsförståelse säkrar vi att dina  
anläggningar fungerar optimalt, att  
onödig energiförbrukning undviks och  
att en god inomhusmiljö upprätthålls.  
 

Vi förbättrar din 
inomhusmiljö

Kontakta oss direkt på:  
044-20 82 50 
0454-30 65 00 

Montörer och servicetekniker utgår från 
anläggningen i Karlskrona. Jimmy Fasth, 
servicetekniker, gör sig redo. 

Rickard Hidnäs, servicetekniker, visar teknikrummet 
i padel-hallen i Karlskrona där GK, Gunnar Karlsen 
AB har svarat för ventilationsinstallationen.

GK, Gunnar Karlsen AB har varit involve-
rat nybyggnationen av Byggnad 02–46 i 
sjukhusområdet i Karlskrona – ett tekniskt 
avancerat projekt.
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SOLSKYDD – SKAPAR BÄTTRE ARBETSMILJÖ & SPÄNNANDE ARKITEKTUR

www.alusol.se   I   tel 044- 813 30

Vi skapar bättre
arbetsmiljö.

– Solavskärmning –– Solavskärmning –– Solavskärmning –

www.alusol.se
-SOLAVSKÄRMNING-

  Vi levererar solskyddet
    ”Alusol Warema Fasadpersienn”

SOLSKYDD – SKAPAR BÄTTRE ARBETSMILJÖ & SPÄNNANDE ARKITEKTUR

www.alusol.se   I   tel 044- 813 30

Vi skapar bättre
arbetsmiljö.

– Solavskärmning –– Solavskärmning –– Solavskärmning –

www.alusol.se
-SOLAVSKÄRMNING-

  Vi levererar solskyddet
    ”Alusol Warema Fasadpersienn”

Lokaler för kontor, handel och service

FANTASTISKT LÄGE 
Endast ett stenkast från centrum 
och bra kommunikationer

Se våra lediga lokaler på www.norretull.se
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Under de senare åren har Rörfirman i Kristian-
stad/Sölvesborg investerat i en förstärkt organi-
sationsstruktur med utgångspunkt ifrån områ-
den som struktur, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
Även certifieringsprocessen, där företaget erhöll 
ISO-certifikat i enlighet med installationskedjan 
Comforts kvalitets- och ledningssystem, har in-
gått i utvecklingsarbetet. 

Skapandet av ett utvecklingsråd och nyetab-
leringen i Sölvesborg med tillhörande rekryte-
ringar, är ytterligare exempel på satsningarna.

– Vi har landat i det stora arbete som vi in-
ledde för ett antal år sedan och vi har satt struk-
turen. Nu fortsätter vi att finslipa och utveckla 
verksamheten vidare. Kvalitetsarbete är en le-
vande process, säger Claes Gunnarsson, VD, 
och grundare till Rörfirman i Kristianstad/Söl-
vesborg tillsammans med kollegan Peter Gus-
tafsson.

Lyckade rekryteringsmodeller
Att rekrytera hållbart och knyta till sig värdefull 
kompetens är något som ligger högt i priorite-
ringsordningen. Hållbara rekryteringar ingår 
som ett självklart inslag i det hållbara försörj-
ningsarbetet. Rekryteringarna sker genom 
bland annat lärlingsmodeller genom samarbete 

Hållbara rekryteringar
Att satsa på hållbara rekryteringar 
är en medveten strategi i Rörfir-
man i Kristianstad/Sölvesborgs 
kvalitetsarbete. Kompetensen 
säkras, kvaliteten vässas och 
medarbetarna utvecklas inom sina 
yrkesområden.

Kvarteret Bajonetten, gamla Tempotorget, Kristianstad
94 hyresrätter med beräknad inflyttning av första etappen hösten 2022. Det handlar om ett punkthus på 
30 meter och ett lamellhus på 23 meter som uppförs längs ån. 

Fastigheten Bajonetten 6, gamla försäkringskassan, Kristianstad
Ny förskola med sex avdelningar varav en är nattöppen förskoleavdelning. Lekytor skapas på två takplan. 
Förskolan ska vara klar för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022.

Furuhill – Åhus
Uppstart efter semesterperioden för byggnation av 28 lägenheter.

Lägenheter i Trelleborg
Uppstart för byggnation av 46 nya lägenheter enligt JSB:s koncept Trygga Boende.

Helikopterbasen i Everöd
Helikopterbas byggs åt Sjöfartsverket där Rörfirman i Kristianstad utför rörinstallationerna. 

Förskola i Höör
Stort projekt som omfattar en stor anläggning med bergvärme.

Trygghetsboende i Höör
Projektet Bangårdsterrassen omfattar ett trygghetsboende för åldern 65+ med 33 lägenheter samt garage 
där Rörfirman i Kristianstad ingår som entreprenör åt Riksbyggen. Huset byggs i två plan. Bangårdsterras-
sen beräknas vara helt klar sommaren 2022.

Etapp 0, Lasarettet 5, Östermalms park i Kristianstad
En ny detaljplan har tagits fram för att utveckla Östermalms park och bygga bostäder i området. Rörfirman 
i Kristianstad har fått uppdraget att bygga fjärrvärmecentraler för att förbereda inför rivningsarbetet av 
befintliga byggnader som påbörjas i höst.

Pågående projekt och projekt på gång för Rörfirman i 
Kristianstad/Sölvesborg

med utbildningsan-
ordnare, däribland 
gymnasieskolor. Om-
skolningslärlingar är 
ytterligare en modell i 
rekryteringssamman-
hang.

– Vi har flera med-
arbetare hos oss som 
tidigare har valt en 
karriärväxling och 
som har bytt yrkes-
bana. Vi hjälper till med att personer kommer 
i utbildning och får den teoretiska delen av ut-
bildningen. Det handlar om en 1-årig omskol-
ningsutbildning där den arbetsplatsförlagda de-
len sker genom praktik på arbetsplatsen, säger 
Claes Gunnarsson.

Kulturbärande arbetssätt
Efter avslutad utbildning, där utbildningen drivs 
i regi av Lärlingsakademin, rekryteras den nyut-
bildade som lärling på företaget. Anställningen 
går efter lärlingsperioden över i fast anställning

som montör, en del går även vidare till att bli 
ledande montör. Den ledande montören är den 
som utför själva jobbet ute på byggarbetsplatsen 
och som har kontakten med byggentreprenö-
rerna.
– Att erbjuda praktik- och lärlingsplatser säkrar 
kompetensförsörjningen och breddar verksam-
heten. Alla vi anställer, anställer vi långsiktigt. 
Det är vår strategi i företaget, säger Claes Gun-
narsson och fortsätter:

– Vi har hittat en struktur och ett arbetssätt 
som är kulturbärande i verksamheten.

Marcus Einarsson, montör på Rörfirman i Kristian-
stad/Sölvesborg, är en av företagets medarbetare 
som gått en omskolningsutbildning. Han jobbade 
tidigare som svetsare men valde att sadla om. – 
Omskolningsutbildningen och lärlingsperioden ger 
möjlighet att hamna rätt.

text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 

Kristianstad  044-20 98 50 • Sölvesborg 0456-40 09 81 
www.comfort.se/rorfirman-i-kristianstad

Entreprenad & Service
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Byggprojektet på gamla Besto-
tomten omfattar 22 hyresrätter, 4 
marklägenheter som hyresrätter, 
7 radhus som du kan köpa och 17 
lägenheter, eventuellt som bostads-
rätter, alternativt som hyresrätter. 
Totalt 50 bostäder.

Projektet har vilat en tid eftersom vi bygger 20 st 
bostadsrätter på Garnisonen i Hässleholm. Där 
har privatpersoner inledningsvis inkommit med 
överklaganden på trädfällningen vilket fördröjt 
byggstarten ca 3 månader. Våra resurser har 
placerats där för att förkorta byggtiden i samma 
omfattning.

Senare i höst fortsätter vi med första etappen 
i Stoby som omfattar 16 st hyresrätter, 3:or på 
ca 69 kvm. Byggnaden är i dag stomrest med 
fasadelementen på plats. Bostäderna byggs med 
stomme/fasad i betong enligt vårt uppskattade 
patent sedan 5 år.

Beräknad energiförbrukning är 27 kwh/
kvm och år, för värme, varmvatten och eldrift 
av FTX-ventilation. Detta tillsammans med ra-
tionellt byggsätt innebär att kostnaden per lä-
genhet blir bland de lägsta för nyproducerade 
hyresrätter. Värme, varmvatten och bredband 
indraget ingår i månadshyran.

Hela projektet är uppdelat i minst 3 etapper. 
I slutet av projektet kommer eventuellt en ser-
vicebutik att byggas där byggplatsetableringen 
är i dag.

Du får en bostad som är fullutrustad med alla 
maskiner på plats: Tvätt – tork, diskmaskin, ugn, 

Kontakt: Erik Gustavsson

E-mail: erik@egbygg.se

Tel:  070 – 33 55 100

micro samt induktionshäl. Klinker och kakel är 
det i våtrum och entré, samt övriga golv i 3-stavs 
ekparkett. Bostaden blir väldigt ljudisolerad ef-
tersom ytterväggar och lägenhetsväggar (sand-
wich) är i betong.

I hyran ingår värme, varmvatten, el till venti-
lation samt fiberkabel in i lägenheten. Vi sätter 
hyresnivån efter att bygget är klart, dvs så lågt 
vi kan.

Vi byggare måste ta vårt ansvar att få fram nya 
lägenheter till överkomligt pris så att så många 
som möjligt kan få en bostad.  Med tanke på 
våra kollegor i branschen som tar ut så hög hyra 
som möjligt så gör vi tvärt om. Ska folk kunna 
komma in på hyresmarknaden så måste vi alla 
hjälpas åt att producera nya lägenheter till en 
lägre kostnad. 

Detta är en möjlighet du har. Missa inte den!

text & bild  
ERIK GUSTAVSSON

Välkommen att hitta din 
nybyggda, billiga bostad i 
Stoby!
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Din kompletta ventilationsleverantör 

www.venti.se

Telefon:  073-390 40 50 E-post: magnus@mtpab.se              
Besök oss gärna på www.mtpab.se

www.elljusteknik.se

El Ljusteknik i Skåne

www.elljusteknik.se

El Ljusteknik i Skåne

Vi är delaktiga i projektet i Stoby (Gamla Bestotomten)
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Byggnaden, som ligger i direkt 
anslutning till torget i Ronneby, 
har tidigare rymt såväl bank- och 
verksamhetslokaler som ytor till 
försäljningsverksamhet. Nedre vå-
ningsplan byggs nu om till kontors-
landskap medan övre våningsplan 
byggs om till bostäder bestående 
av två- rums och trerumslägenhe-
ter från 54 kvadratmeter upp till 
81 kvadratmeter, däribland etage-
lägenheter. 

Byggbar yta
Det är på uppdrag av fastighetsbo-
laget Flamingon Fastigheter i Ron-
neby som Skanska Direkt ansvarar 
för byggnationen av lägenheterna 
på övre våningsplan. Ombyggna-
tionen startade i slutet av februari 
i år och de tio lägenheterna ska stå 
inflyttningsklara i januari 2022.

– Fastighetsbolaget stod för mer-
parten av rivningen av de tidigare 
kontorslokalerna så man kan säga 
att vi kom till en färdigriven yta och 
direkt kunde sätta igång med själv 
bygget och grundarbetet för vat-
ten och avlopp, säger Magnus Jerse, 
produktionschef på Skanska Direkt 
och platschef i samband med om-
byggnationen. 

Värdefulla detaljer
Delar och detaljer i byggnaden, 
som exempelvis takstommar till 
etagevåningarna, tidigare glasku-
polen, burspråk och fönster, har be-
hållits och anpassas i den fortsatta 
utformningen och byggnationen. 

– Ingen lägenhet är den andra 
lik, alla har sin speciella utformning 
och charm, säger Magnus Jerse. 

Knutet till lägenheterna kommer 
även en gemensamhetsyta och triv-
sam utemiljö att anläggas. 

Torgnära boende i city
Tidigare bank- och verk-
samhetslokaler byggs om 
till moderna hyresrätter 
på Strandvägen centralt 
vid torget i Ronneby. Det 
handlar om tio lägenhe-
ter som alla kommer att 
bära sin unika utformning. 
För byggnationen svarar 
Skanska Direkt.

Kontorslokalerna är rivna och förvandlas till smakfulla och moderna lägenheter 
centralt i Ronneby.

Magnus Jerse, produktionschef på 
Skanska Direkt, lyfter lägenheternas 
unika karaktärer i utformningen.

Takstommarna till etagelägenhe-
terna är exempel på detaljer som har 
behållits. 

text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 
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J.PERSSON	MONTAGE	AB
Bredåkravägen 41,
372	92	Kallinge
Tel:	+46	457-200	56

Mejl:	info@jpmontage.se
Webb:	www.jpmontage.se

Vi	är	ett	modernt
verkstadsföretag	med
stort	yrkeskunnande
och	engagemang

inom	stålproduktion	och	
byggsmide

Vi utför Golvarbetena

0457-106 29
www.ronnebygolv.se

Sandbäckens Rör i Ronneby
Västra Industrigatan 5 • 372 31 Ronneby • 0457-63 55 40

Gullbernavägen 2, 372 47 Karlskrona • 0455-36 05 40 
www.sandbackens.se

Vi utför VS-arbetena

gk.se

Genom helhetsförståelse säkrar vi att dina  
anläggningar fungerar optimalt, att  
onödig energiförbrukning undviks och  
att en god inomhusmiljö upprätthålls.  
 

Vi förbättrar din 
inomhusmiljö

Kontakta oss direkt på:  
044-20 82 50 
0454-30 65 00 

Byggnaden på Strandvägen vid torget i Ronneby har tidigare rymt såväl banklo-
kaler som verksamhetsytor. 

Kupolen, tidigare i glas, kläs nu med plåt.  
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Den tidigare paviljongen från 1967 
revs förra året för att ge plats åt en 
mindre paviljong. I projektet har 
det ingått att spara delar av den 
tidigare byggnaden, bland annat 
en 6–7 meter hög mosaikvägg, or-
ginaltrappa i betong, källarväggar 
och ett räcke från det år då pavil-
jongen byggdes. 

Detaljer från 
klassiskt byggår

Bygg- och anläggnings-
företaget Peab har sva-
rat för byggnationen av 
den nya torgpaviljongen 
i Karlshamn, detta på 
uppdrag av Karlshamns 
kommun. Efter rivning och 
sanering kunde spaden 
sättas i jorden till den nya 
paviljongen i september förra året. I mitten av juli i år 
stod byggnaden klar för inflyttning.

Fasaden på den nya byggnaden är 
plåtbeklädd och stora delar utgörs 
även av glaspartier från golv till tak. 
På taket har sedum anlagts.

Den nya paviljongen rymmer 
caféverksamhet på två våningsplan.

Stora delar av den nya torgpaviljongen i Karlshamn utgörs av glaspartiet.

Den 6–7 meter höga mosaikväggen, betongtrappan och räcket är några av de 
delar som har sparats från byggåret 1967 och som har fått nytt liv i den nya 
paviljongen.

text & bild 
KRISZTINA 
ANDERSSON 
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Murnings- och putsarbeten utförs av

 Vi erbjuder tjänster inom 
murning, fasadputs, eldstäder och fasadrenovering

Vi har utfört plåtarbetena

Gastaliden 4, Karlshamn • 0454-140 60 • 0708-14 06 01
www.agatansplat.se

ÅGATANS

PL TSLAGERI

0454-140 60

Vi fick förtroendet att utföra El- & Teleinstallationerna

www.elkarlshamn.se

Vi fick förtroendet att utföra VS installationerna

0454-177 12

Håltagning

Det kompletta riv/håltagningsföretaget

Linnavångsvägen 28
295 74 NÄSUM
Tel: 0456-20075
Matti Karlsson 070-629 84 21

www.nasumbetonghaltagning.se 
matti.karlsson@telia.com

Vi fick förtroendet att utföra Vent-installationerna

073-3550424

allt inom ventilation 0454-57 07 15

S K J U T D Ö R R A R • F Ö N S T E R • D Ö R R A R   H A J O M . C O M
Plåtbeklädd fasad i livfull utformning. 

Terrazzoplattorna på golvet består 
av en gjuten cementpasta och något 
färgat material av sten. Det ger gol-
vet en särskild karaktär och lyster. 

Nya torgpaviljongen
Beställare: Karlshamns kommun
Byggare: Peab
Typ av entreprenad:  
Totalentreprenad
Byggstart: September 2020
Slutbesiktning och färdigställande 
2021: Slutbesiktning i vecka 26 
och klart för inflyttning i vecka 28
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I mitten av september står det nya omvårdnadsbo-
endet i Rödeby klart. Det är det tidigare äldreboendet 
Mogården som har rivits för att ge plats åt det nya 
boendet med 48 lägenheter fördelat på sex avdelning-
ar. För totalentreprenaden har Lagans Byggnads AB i 
Blekinge svarat på uppdrag av Karlskrona kommun.

Första spadtaget till nya Mogården 
togs i oktober 2019. Omvårdnads-
boendet byggs i sammanlänkande 
huskroppar som förutom lägenhe-

Bygger god omvårdnad

Det är vi som har utfört isoleringen

www.crillesisolering.se

SOL    EL    IT    SÄKERHET
elcom.se

SOL    EL    IT    SÄKERHET
elcom.se

Vi har utfört smidesarbetena

0455-808 60
hans.bencker@ksmab.com

 VS-ENTREPRENÖR VÄGGABADET

 

Ägovägen, Karlshamn
www. erikssonsvvs.se

VS-ENTREPRENÖR VÄGGABADET

Ägovägen, Asarum
www.erikssonsvvs.se

0454-50770 
Box 284, Karlshamn
www.erikssonsvvs.se

Tel 0454-50770 • Box 284, Karlshamn
www.erikssonsvvs.se

VS-ENTREPRENÖR

ter, gemensamhetsutrymmen och 
aktivitetslokaler för de boende, 
även kommer att inrymma grupp-
lokal för hemtjänsten. 

Stor vikt har lagts vid modern 
teknik för ökad trygghet och väl-
befinnande för de boende. Även 
utomhusmiljön med utsmyckning, 
grönytor och planteringar har varit 
ett prioriterat område. 

Omfattande
– Just nu är vi inne i slutskedet av 
byggnationen (läs: juni månad, red. 
anm.). Vi har samordnad prov-
ning om två veckor och då ska alla 
funktionerna vara på plats. Därefter 

Bygget av det nya omvård
nadsboendet i Rödeby startade 
i oktober 2019.

Ett sju ton tungt granitblock till vat-
tenfontänen, lyfts på plats med hjälp 
av kran.

text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 
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Vi har utfört plåtarbetena

Kvilla 124, 385 91 Torsås
0486-410 68, 070-584 10 68

Betongborrning • Betongsågning • Rivning
Kvalitet och noggrannhet är vår största och enda prioritering!
Vi åtar oss stora som små jobb i Blekinge, Småland och Skåne.

Karlskrona • 0455-827 53

Byggmaterialleverantör

Byggmaterialleverantör

Byggmaterialleverantör

 0455-331869

LR-Installation – vi finns där du behöver oss!

Allt inom Tvätt & Storkök

APPELQUIST MÅLERI AB 
SEDAN 1880 

Vi har utfört målningsarbetena

Vi utför alla typer av markarbeten
0477-554 90

Vi har utfört markarbetena

följer finjusteringar fram till slut-
besiktningen den 30 augusti, säger 
Magnus Persson, arbetsledare, La-
gans Byggnads AB i Blekinge. 

Byggnationen har varit ett om-
fattande projekt som för totalen-

treprenörens del omfattar cirka 106 
miljoner kronor.

Inflyttning sker successivt med 
start i vecka 38. Hemtjänstverk-
samheten kommer att flytta in så 
snart det är möjligt. 

Utsmyckning i såväl inomhus- som utomhusmiljö är ett prioriterat inslag. Gra-
nitblocket är på plats i sitt fundament till vattenfontänen. 

Hållbarhet i byggnationen i form av solceller.
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Första spadtaget till de nya elevbo-
städerna togs i augusti 2020. Pro-
jektet omfattar två huskroppar som 
ska rymma 46 elevbostäder på en 
totalyta på cirka 2 600 kvadratme-
ter. Byggnationen genomförs enligt 
Miljöbyggnad Silver och på taket 
till en av byggnaderna kommer sol-
cellspaneler att uppföras. 

Smidig byggstart
Förutom lägenheter kommer det 
även att finnas undervisningssalar, 
grupprum och gemensamma ut-
rymmen som kök och tvättstuga. 

Väderskyddat projekt
I höst fortsätter de invän-
diga arbetsmomenten i de 
båda huskropparna som 
ska rymma nya elevbo-
städer i Bräkne-Hoby.
Det är Lagans Byggnads 
AB i Blekinge som svarar 
för uppförandet åt folk-
högskolan på uppdrag av 
Region Blekinge. 

 VS-ENTREPRENÖR VÄGGABADET

 

Ägovägen, Karlshamn
www. erikssonsvvs.se

VS-ENTREPRENÖR VÄGGABADET

Ägovägen, Asarum
www.erikssonsvvs.se

0454-50770 
Box 284, Karlshamn
www.erikssonsvvs.se

Tel 0454-50770 • Box 284, Karlshamn
www.erikssonsvvs.se

VS-ENTREPRENÖR
BYGGKONTROLL 
KONTROLLANSVARIG PBL

Byggkonsult Claes Olovsson AB
Tel:  070-66 10 789

Gövägen 2, 372 97 Ronneby • Tel 0457-360 97
info@garnborns.se • www.garnborns.se

När ni behöver hjälp inom mark, 
entreprenadmaskinarbeten och åkeriverksamhet

Vi utförde elinstallationerna
på Ramdala MedborgarhusVi utförde elinstallationerna
på Ramdala Medborgarhus

Vi utför El, Tele och Datainstallationer

Till projektet hör även källsorte-
ringshus och cykelskjul (två se-
parata mindre byggnader). Hus-
kropparna byggs i tre plan med 
teknikutrymmen i vindsytan. 

– Vi började med att sätta etable-
ringen på plats strax före semester-
perioden förra året för att smidigt 
kunna påbörja själva bygget i au-
gusti, säger Peter Dahl, platschef, 
Lagans Byggnads AB i Blekinge. 

I sommar har resning och bekläd-
nad av invändiga stommar avslu-
tats, vilket har genomförts med 
väderskydd.

Konstruktion i trä
– Det är en påkostad byggnation 
med höga krav på brandsäkerhet 
och ljudreducering. Elevbostäder 
klassas som en Br1-byggnad vilket 
är likställt med hotellbyggnader, 

därför är det extra höga krav på 
brand, säger Peter Dahl. 

Hela konstruktionen består av 
trä, såväl stommar som bjälklager 
förutom en gjuten bottenplatta. Fa-
saden består av Cembritskivor i två 
olika nyanser, röd och mörkare grå.

Byggprojektet beräknas vara 
slutfört i januari 2022 och inflytt-
ning till de nya elevbostäderna 
kommer att ske till HT 2022. 

Taken på de nya byggnaderna kläs med plåt och på södra sidan ena huskroppen uppförs solceller för elförsörjning. 

text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 
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Byggmaterialleverantör

Byggmaterialleverantör

Byggmaterialleverantör

APPELQUIST MÅLERI AB 
SEDAN 1880 

Vi utför målningsarbetena

Vi anlägger sedumtak & andra typer av växttak
– för en inspirerande och hållbar livsmiljö –

0706-43 25 82 / www.gronatakblekinge.se

Vi utför plåtarbetena

Kvilla 124, 385 91 Torsås
0486-410 68, 070-584 10 68

Material lyfts in i väderskydd med hjälp av kranbil. 
Adrian Stiessel, till vänster, studerar till byggprouktionsledare och gör sin första praktikperiod på Lagans Bygg-
nads AB. Tillsammans med Peter Dahl, platschef, följer han byggnationen på plats. 

Cembritskivor i två olika nyanser, röd och mörkare grå, kommer att klä fasaden.
Vindsutrymmena rymmer teknikavdelning, bland 
annat ventilationssystem. 



34 INSIDE NäringslivsRevyn

Själva byggnationen startade som-
maren 2019 med en beräknad 
byggtid på 29 månader. Den totala 
bruttoytan uppgår till 8 000 kva-
dratmeter varav 6 500 kvadratmeter 
utgörs av högklassiga kontors-, mö-
tes- och konferenslokaler. I entré-
plan ryms lobby/lounge med publik 
cafédel samt bemannad receptions-
service. I Business Center på plan 2 
erbjuds arbetsplatser med kontorsy-
tor från 25 kvadratmeter och uppåt. 

– World Trade Center Karls-
krona är ett öppet, levande och in-
bjudande kontorshus. Byggnaden 
är klassad Miljöbyggnad Silver och 

Inflyttning i världscentret

World Trade Center Karlskrona, WTC, har tagit emot 
sina hyresgäster och i det nya kontors- och företagshu-
set huserar nu ett 30-tal företag i varierade branscher. 
Byggnaden har uppförts i fem plan i hörnet Järnvägstor-
get/Blekingegatan centralt i Karlskrona på uppdrag av 
OBOS Kärnhem som också äger fastigheten.

Vi har utfört El-, Tele- och Datainstallationerna

www.lampansel.se
Hovmantorp: 0478-420 00 • Karlskrona: 0455-286 00

Mobil: 070-537 75 97

Vi har utfört ventilationsentreprenaden

följer även riktlinjerna i Karlskrona 
kommuns gestaltningsprogram när 
det gäller hållbarhet, säger Ruben 
Pereira, projektledare på OBOS 
Kärnhem. 

WTC Karlskrona har byggts med 
en fasad i glas, oljad ek och corten-
plåt. Till gestaltning och formgiv-
ning har FOJAB Arkitekter anlitats 
och partneringentreprenaden har 
hanterats av JSB Construction som 
totalentreprenör. Uppförandet av 
WTC Karlskrona har ingått i ex-
ploateringsplanen sedan den nya 
stadsdelen Pottholmen började att 
projekteras. 

En fasad i glas, oljad ek och cortenplåt.

Innergården blir som en oas mitt i kontorshuset.

text & bild 
 KRISZTINA ANDERSSON 
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Telefon: 0455-206 82
Gullbernavägen 5, 371 47 KARLSKRONA

Conservator AB | telefon 0480 - 888 50  |  www.conservator.se

Betongborrning • Betongsågning • Rivning
Kvalitet och noggrannhet är vår största och enda prioritering!
Vi åtar oss stora som små jobb i Blekinge, Småland och Skåne.

Karlskrona • 0455-827 53

Det är vi som har utfört isoleringen

www.crillesisolering.se
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Den 24 maj flyttade Karlskrona 
kommun in i den nya byggnaden 
som hyresgäst med förskoleverk-
samhet för barn 1–5 år. Förutom de 
sex avdelningarna rymmer försko-

Detaljer som sticker ut
I maj stod bygget av 
Trummenäs förskola, 
Karlskrona, klart för in-
flyttning. Den nya försko-
lan rymmer sex avdel-
ningar och är projekterad 
för ytterligare två försko-
leavdelningar vid eventu-
ella framtida behov. För 
totalentreprenaden svarar 
Dynacon Construction 
Blekinge AB.

Tel: 0455 - 139 00

Gövägen 2, 372 97 Ronneby • Tel 0457-360 97
info@garnborns.se • www.garnborns.se

När ni behöver hjälp inom mark, 
entreprenadmaskinarbeten och åkeriverksamhet

Vi har utfört VS installationen

0705-45 24 41

Trummenäs förskola
Beställare: Hemudden Torstäva 
Fastigheter
Hyresgäst: Karlskrona kommun
Byggare: Dynacon Construction 
Blekinge AB
Typ av entreprenad:  
Total entreprenad
Byggtid: 14 månader
Projektkostnad: ca 40 miljoner 
kronor
Slutbesiktning: Maj 2021Vid Trummenäsvägen, Karlskrona, har Dynacon Construction Blekinge AB 

uppfört en ny förskola på uppdrag av Hemudden Torstäva Fastigheter. text & bild  KRISZTINA ANDERSSON 
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Vi har utfört 
Varukylinstallationen
 
 Vxl: 0480-458880

Karlskrona 010-445  4597

Karlshamn 010-445  7560

lan även tillagningskök och matsal. 
Byggnaden består av en huskropp 
på två våningar med innergård och 
generöst tilltagen lekyta i delvis be-
varad skogsmiljö. 

Konstruktionen består av platta på 
mark, stålstomme med HDF-bjälk-
lag och utfackningsväggar av trä 
med utvändig beklädnad av kom-
positskiva. Den totala bruttoytan 
uppgår till 1 600 kvadratmeter.

Inspirerar till lek i vacker natur.

Förskolan är byggd på jungfrulig mark och skogsmiljön är delvis bevarad. Byggdetaljer som bland annat sticker ut är de integrerade sittbänkarna vid fönsterpartier.

– Det finns många roliga detal-
jer som sticker ut i utformningen 
av den här förskolan, bland annat 
sittbänkar i anslutning till stora 
fönsterpartier där barnen har di-
rekt utsikt över naturen och utom-

husmiljön. Utformningen är väl 
genomtänkt med komponenter och 
detaljer i olika höjder och nivåer, 
säger Marcus Nilsson, platschef, 
Dynacon Construction Blekinge 
AB.
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Pålningsarbetet i Ängamöllans industriområde 
färdigställdes i början av juni, efter cirka två 
veckors arbete. Drygt ett 100-tal betongpålar 
förankrades 15–20 meter ner i marken för att 
säkerställa stabiliteten för den planerade kon-
struktionen. Projektet utgör ett av alla de grund-
läggningsarbeten som företaget har svarat för 
genom åren.

– Vår styrka är att vi har bredden inom grund-
läggning. Vi har alla stödfunktioner som krävs 
för att kunna forma den mest optimala grund-
läggningslösningen för kunden, säger Magnus 
Barvehed, produktionschef på Hercules Grund-
läggning, Region Syd.

Egen tillverkning
Stödfunktionerna omfattar bland annat egen 
teknikavdelning med unik spetskompetens 
inom geoteknik och geokonstruktion. Vidare 
har företaget egen tillverkning av betongpålar 
med fabriker i Västerås och Ucklum. Det finns 
även en omfattande hantering av spont på egna 
spont- och balklager. 

Hercules Grundläggning är ett av de ledan-
de grundläggningsföretagen på den nordiska 
marknaden. Verksamheten riktar sig främst till 

Pålar för Pålar för 
stabila stabila 
byggenbyggen

Starkt växande Ängamöllans indu-
striområde i Kristianstad tillhör ett 
av alla de verksamhetsområden där 
Hercules Grundläggning har utfört 
pålningsarbeten. I Ängamöllan har 
det handlat om grundläggning inför 
nybyggnation av industrilokal. 

bygg- och anläggningsföretag och i tjänsteutbu-
det ryms grundläggningsarbeten som pålning, 
stödkonstruktioner, grundförstärkning och ar-
mering. 

Hercules Grundläggning är även en driven 
samverkansaktör när det handlar om utveckling 
av maskinell utrustning för grundläggningsar-
bete, detta i samverkan med ledande maskintill-
verkare. 

Geotekniska utmaningar
Med kontor och filialer från Helsingborg i sö-
der till Luleå i norr, samt med kontor även i 
Köpenhamn och Aarhus i Danmark, Oslo och 
Trondheim i Norge, har Hercules Grundlägg-
ning positionerat sig som en väletablerad aktör 
i branschen. 

– Bredden och kunskapen i företaget bidrar till 
att vi kan möta geotekniska utmaningar och lösa 
dem på ett hållbart, effektivt och kvalitetssäkert 
sätt. Kvalitet och säkerhet är inget vi tullar på och 
med egen inköpsavdelning som håller örat mot 
marknaden, kan vi dessutom erbjuda konkur-
renskraft på hög nivå, säger Magnus Barvehed.

Vi har utfört grundläggning o pålnings-
arbeten för KLT:s nybyggnation av kyl-lager

Hercules Grundläggning AB, region Syd

Kontakt: Magnus Barvehed 070-627 87 03

magnus.barvehed@hercules.se

Vi har utfört grundläggning o pålnings-
arbeten för KLT:s nybyggnation av kyl-lager

Hercules Grundläggning AB, region Syd

Kontakt: Magnus Barvehed 070-627 87 03

magnus.barvehed@hercules.se

Magnus Barvehed, produktionschef på 
Hercules Grundläggning, Region Syd, 
på plats i Ängamöllans industriområde i 
Kristianstad i samband med grundlägg
ningsarbetet. Foto: Krisztina Andersson

Upplyst pålningsarbete. Foto: Hercules Grundläggning.

text  KRISZTINA ANDERSSON 



info@hisscompaniet.se
 

Service, Reparationer och Nyinstallation av Hissar.



Avs. GL-Tryck Försäljning AB, Fäladsgatan 4 • 291 59 Kristianstad

 

Trygg med 
tjänstepension
Ge dig, din familj och dina anställda en ekonomisk 
tryggad framtid. Vi hjälper dig att skräddarsy en 
helhetslösning för ditt företag.

Läs mer om vår tjänstepension för 
företag på lansforsakringar.se


