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Maskiner och verktyg för 
verkliga proffs 

Hagby Asahi AB, Box 4, 713 21 Nora
Tel 0587-84500, Fax 0587-84580

Web: www.hagby.se, e-post: hagby@hagby.se

Hagby-Asahi Finland OY
Vestrantie 2, 01750 Vantaa, Finland

Tel. +358 9 290 22022, Fax. +358 40 779 5960

Hagby Asahi ingår i Asahikoncernen som omsätter 
2,8 miljarder kr och har produktionsanläggningar i 9 länder.
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Professionella håltagare väljer Hagby därför att de vet att
Hagby lever upp till deras krav: effektiv håltagning med
effektiva verktyg. Med produktserien Hagby 20hundra 
arbetar du snabbare samtidigt som du minskar dina kostna-
der. Hagby 20hundra diamantverktyg borrar och skär bättre,
slits mindre och håller alltid samma höga kvalitet.

Hagby arbetar ständigt med utveckling av nya och bättre
verktyg, med att utöka och förbättra maskinsortimentet samt
med en service utöver det vanliga  - allt för att underlätta
proffsens vardag.

40 års branscherfarenhet
I 40 år har Hagby utvecklat och sålt verktyg för 
professionella håltagare. Vi är störst i Sverige på 
diamantverktyg: våtborrar, våtkapklingor, torrkap-
klingor och diamantwire. Slipskivor och fräsverk-
tyg hittar du också hos oss.

Hagby är dock inte bara verktyg. Vi satsar allt 
mer på maskiner och hjälper dig gärna med hela 
utrustningar:

• WEKA borrmaskiner

• BRAUN såg- och borrutrustningar

• SAVI golvsågar

• BAIER elverktyg

Nyheter
Vi har några intressanta nyheter 
för dig. BRAUNs kompletta sortiment 
av väggsågar (elektriska och hydrauliska), wiresågar, borrstativ 
samt SAVIs nya golvsåg GS 60, 5,5 kW, som tar upp till en
600 mm klinga. Ring oss så berättar vi mer.
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Internet verkar vara ointressant för en del
Bredband installeras för fullt i varje hem och allt fler företag har en ständig uppkoppling till internet.
Att internet har kommit för att stanna håller nog de flesta med om. Det betalas räkningar, man söker
efter en passande bättre begagnad bil, läser kvällstidningen m.m. Användningsområdena är många!
Vad kan då våra leverantörer erbjuda oss håltagare? Vi har vid tidigare tillfälle bevakat denna del av
marknadsföring och har återigen surfat ut på nätet. Vår upptäckt var mer eller mindre skrämmande!

Besvikelsen var stor
En del företag har inte ens orkat med att göra en hemsida på svenska. Det gäller både stora nationella
företag som mindre företag. Eurodima uppdaterade sin sida den 23/10-2001 och har fortfarande inte
gjort någon sida på svenska trots att man vid tidigare tillfälle utlovat en svensk version. Tyrolit har
”hottat” upp sin sida, men att göra om den till svenska har man inte lagt tid och pengar på. Skamligt

HiB’s medlemslista
Icke medlemmar får sämre lönsamhet
Jokern is back!
Kompetensutveckling
Balkongbyte i massor
En förmiddag i Borås
Stort inbrott i Stockholm
Stjärnreportern tar pulsen på Jens Lundgren
Hagby etablerar sig i Danmark
Tack för mig
HiB-Mästerskapet i golf
Rapport från årsmötet
Produktnyheter
En respekterad 15-åring
World of Concrete
Dags för Bebosa
Mässkalender
Branschspecifika tillägg till AFU99

är ordet! Olssons Diamantverktyg köptes upp av Diamond Boart, men något om det kan man inte finna på deras hemsida som uppdaterades
den 31/1-2000.

En del kan sin sak
Hagby har alltid haft en bra hemsida och har sedan i höstas även lagt ut sin egen tidning ”Nyvässat”. Ett bra initiativ som bör berömmas!
Dimas ändrade sin profil i höstas och så gjorde även hemsidan. En proffsig hemsida med mycket intressant information. Midhage har en
informativ hemsida, men har inte uppdaterats på ett tag såg det ut som. Jerneviken uppdaterade sin hemsida i mars och är således mycket
aktuell för tillfället.

E-order är på gång
E-order är något nytt som vi har väntat på en längre tid. SP-Orten började med detta i slutet av förra året och i början av februari släppte HRA
sin butik för e-order. Det finns många fördelar med e-order och personligen hade jag sett att fler skaffade butik för e-order. Fördelarna är
många!

Vi som kunder måste skapa behovet
Bristen på aktuell information från våra leverantörer kan bero på att vi som kunder ej påpekar detta för våra leverantörer. Behovet och
efterfrågan är kanske inte så stor i skrivande stund, men den leverantör som är först kan lätt skapa sig en konkurrensfördel. Det får mig osökt
att tänka på ett gammalt talesätt: det är bättre att leda utvecklingen än att följa den.

Omslagsbilden: Föreningens nya styrelse
Fr.v Kenth Elfström, Richard Danielsson, Rikard Johansson, Calle Bendefors, Lars Sandström,
Tomas Fredriksson, Leif Sjögren samt Magnus Juthage.
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55:ans Borr och Bygg AB
Magnus R. Runolfsson
Box 1168, 141 24 HUDDINGE
Tel: 08-464 9 88, Fax: 08-464 99 88

A-Borrning i Falköping AB
Calle Bendefors
Box 61, 521 02  FALKÖPING
Tel: 0515-182 40, Fax: 0515-196 86
E-post: aborrkalle@swipnet.se

Allteknik i Kramfors AB
Håkan Jonsson
Elofsbacken 7, 872 63  KRAMFORS
Tel: 0612-325 03, Fax: 0612-155 25
E-post: allteknik@telia.com
Hemsida: www.allteknik.nu

A o Z Betonghål AB
Guy Zetterström
Solviksvägen 1, 151 38  SÖDERTÄLJE
Tel: 08-550 350 09, Fax: 08-550 197 80
E-post a-zbetongholab@swipnet.se

Arnessons Betongborrning AB
Mario Larsson
Garvaregatan 7, 665 32  KIL
Tel: 0554-400 00, Fax: 0554-400 47
E-post: statt@arnessons-betongborr.se
Hemsida: www.arnessons-betongborr.se

Bejab Borr AB
Bengt Olsson
Box 2069, 871 02  HÄRNÖSAND
Tel: 0611-245 97, Fax: 0611-274 45
E-post: bejab@work.utfors.se

Betonghåltagning i Göteborg AB
Bill Dahlin
Backa Bergögatan 4, 422 46  HISINGS BACKA
Tel: 031-52 50 75, Fax: 031-52 50 56
Epost: mail@betonghaltagning-gbg.se
Hemsida: w1.315.telia.com/~31504616/

Betonghåltagning NBT AB
Thomas Mickelsson
Hammarby Kajväg 4, 120 30  STOCKHOLM
Tel: 08-641 30 30, Fax: 08-641 31 30
E-post: thomas@betonghaltagningnbt.se

Betonghåltagningar Nordborr AB
Björn Skogsäter
Trådvägen 21, 831 52  ÖSTERSUND
Tel: 063-10 65 91, Fax: 063-12 58 05
Epost: conny.anjevall@bhtnordborr.nu
Hemsida: www.bhtnordborr.nu

Bergmans Betongdemolering AB
Magnus Bergman
Lasarettsvägen 19, 738 30  NORBERG
Tel: 0223-205 60, Fax: 0223-205 60

Bethål AB
Trotte Mårdberg/Torgny Svensson
Skärvsta 517, 881 33  SOLLEFTEÅ
Tel: 0620-13 540, Fax: 0620-13 361
E-post: bethal-tm@telia.com

Betongborrar´n i Sollentuna AB
Hans Pettersson/Anders Jäderholm
Sulkyvägen 2, Hus 26, 163 58  SPÅNGA
Tel: 0227-145 15, Fax: 0227-140 80
E-post: hassep@betongborrarn.se
Hemsida: www.betongborrarn.se

Betonghål AB, Uppsala
Gunnar Sandberg
Danmarksgatan 43, 753 23  UPPSALA
Tel: 018-17 19 60, Fax: 018-10 33 60
E-post: gunnar@betonghal.se
Hemsida: www.betonghal.se

Betonghål i Tumba AB
Hans Hedlund
Ängsvägen 3, 147 43 TUMBA
Tel: 08-530 305 91

Betonghåltagarna i Lidköping AB
Ulf Hermansson
Skaragatan 75, 531 40  LIDKÖPING
Tel: 0510-54076066, Fax: 0510-54 76 67

Betonghålsspecialisterna AB
Christer Holm
Åsmyravägen 2, 821 40 BOLLNÄS
Tel: 0278-61 16 10, Fax: 0278-63 60 20
E-post: ab.betonghalspec@telia.com

Betongteknik Götesson & Söner, AB
Åke Götesson
Pl 4246 A, 382 96  NYBRO
Tel: 0481-200 63, Fax: 0471-133 36
E-post: betongteknik@telia.com

Borrtjänst i Södermanland AB
Stefan Gustavsson
Jacobigatan 10, 647 31 MARIEFRED
Tel: 0705-20 97 27, Fax: 0159-100 11

Borrsvängen Jan Fransson AB
Jan Fransson
Åsleden 5, 746 52  BÅLSTA
Tel 0171-55310, Fax 0171-55310
E-post: janne@borrsvängen se

Boströms Borrtjänst AB, C D
Conny Boström/Daniel Boström
Box 2018, 871 02  HÄRNÖSAND
Tel: 0611-240 58, Fax: 0611-266 56
E-post: bostroms.borrtjanst@delta.telenordia.se
Hemsida: www.borrtjanst.se

Bygghjälp i Borås AB
Jan-Åke Anndertorn
Vegagatan 1, 506 35 BORÅS
Tel: 033-10 55 90, Fax: 033-10 55 92
E-post: bygghjalpab@telia.com

Byggnadsfirman Sven Hjertberg AB
Sven-Åke Hjertberg
Bygatan 3, 575 39  EKSJÖ
Tel: 0381-137 44, Fax: 0381-160 04

Byggtjänst Einar Johansson AB
Peter Johansson
Pl 1242 A Stensjö, 310 50  SLÖINGE
Tel: 0346-430 43, Fax: 0346-494 66
E-post: exakt@byggtjanst.nu

Casun AB
Stefan Wallin
Hovgatan 4, 854 62  SUNDSVALL
Tel: 060-15 57 00, Fax: 060-15 60 84
E-post: casun@casun.se

Crilles Betonghåltagning AB
Christer Rabe
Tegelbruksvägen 1, 757 56  UPPSALA
Tel: 018-42 10 20, Fax: 018-42 10 29

Diamantborrarna AB
Tor Wiedling Fernandes
Box 8, 232 21  ARLÖV
Tel: 040-53 40 30, Fax: 040-53 40 33
E-post: mail@diamantborrarna.se
Hemsida: www.diamantborrarna.se

DIGO AB
Stig-Åke Ahlm
Box 513, 541 28 SKÖVDE
Tel: 0500-41 88 20, Fax: 0500-43 80 20
E-post: stig-ake.ahlm@digo.se

DISAB Håltagnings AB
Gunnar Landborg
Fornborgsvägen 20, 141 33  HUDDINGE
Tel: 08-774 40 41, Fax: 08-774 33 03
E-post: disab.haltagning@telia.com

D/M Håltagarna AB
Richard Danielsson
Ekbacksvägen 2, 168 69  BROMMA
Tel: 08-80 71 29, Fax: 08-704 89 10
Epost: richard@dmhaltagarna.se

Entreprenadhåltagning AB
Eva Amico
Erikslundsgatan 3, 126 32  HÄGERSTEN
Tel: 08-744 08 10, Fax: 08-744 08 11

Hålgruppen i Helsingborg AB
Leif Sjögren
Box 22 144, 250 23  HELSINGBORG
Tel: 042-16 22 79, Fax: 042-16 18 81
E-post: info@halgruppen.se
Hemsida: www.halgruppen.se

Hålmetoder KN AB
Jan Nilsson
Tornväktargränd 10, 168 59  BROMMA
Tel: 08-87 81 32, Fax: 08-87 39 76
E-post: halmetoderab@telia.com
Hemsida: www.halmetoder.se

Hålspecialisterna i Malmö AB
Krister Nilsson/Roland Svensson
Zenithgatan 66, 212 14  MALMÖ
Tel: 040-30 10 07

J.G. Diamantteknik AB
Jan Gutelid
Personnevägen 36, 129 35  HÄGERSTEN
Tel: 08-464 85 25, Fax: 08-464 89 30
Epost: janne.g@diamantteknik.se
Hemsida: www.diamantteknik.se

JL Betonghåltagning AB
Jan Lemos
Box 1137, 171 22  SOLNA
Tel: 08-27 77 72, Fax: 08-82 03 62
E-post: betonghaltagning.jl@telia.com

Larsson Borr AB, Owe
Owe Larsson
Box 259, 611 26  NYKÖPING
Tel: 0155-29 280, Fax: 0155-29 25 88
E-post: owe.larsson.borr@telia.com

LeMi Diamantborr AB
Leif Hjalmarsson
Apoteksgatan 5, 264 33  KLIPPAN
Tel: 0435-130 49, Fax: 0435-130 49

NCC AB, NCC Anläggning
Lars-Erik Blom
Box 486, 751 06  UPPSALA
Tel: 018-16 15 14, Fax: 018-14 37 08
E-post: lars-erik.blom@ncc.se

NCC Diamant
Lars Bengtsson
Bultgatan 4, 302 44  HALMSTAD
Tel: 035-18 72 60, Fax: 035-21 69 61
E-post: lars.o.bengtsson@ncc.se

NCC Rivtjänst
Rune Pettersson
Box 4055, 901 09 UMEÅ
Tel: 090-16 80 00, Fax: 090-77 01 90
Epost: runo.pettersson@ncc.se

Nilssons Mark och Diamant
Jan Hansson
Pinnmogatan 1, 254 64  HELSINGBORG
Tel: 042-25 72 70, Fax: 042-25 72 72
E-post: nmd@telia.com

PB:s Håltagning AB
Peter Bäckström
Skrågatan 21, 722 20  VÄSTERÅS
Tel: 021-83 00 78, Fax: 021-83 00 78
Epost peter.back.l@telia.com

HiB’s medlemslista över håltagare
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HiB’s medlemslista över leverantörer

Dimas AB
Lars Högrell/Per Hellström
Box 2098, 550 02 JÖNKÖPING
Tel: 036-570 60 23, Fax: 036-570 60 10
E-post: lars.hogrell@dimas.se
Hemsida: www.dimas.com

Eurodima AB
Torsten Samuelsson
Elektravägen 10, 126 30 HÄGERSTEN
Tel: 08-556 321 90, Fax: 08-556 321 99
E-post: sverige@eurodima.com
Hemsida: www.eurodima.com

Globe-Tool AB
Magnus Nilsson
Backa Bergögatan 9, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 27 00, Fax: 031-52 27 80

Hagby-Asahi AB
Karl-Johan Lindahl
Box 4, 713 21 NORA
Tel: 0587-845 11, Fax: 0587-845 80
E-post: hagby@hagby.se
Hemsida: www.hagby.se

Hilti Svenska AB
Sören Pedersen
Box 123, 232 22 ARLÖV
Tel: 040-53 93 00, Fax: 040-43 51 96
Epost:
Hemsida: www.hilti.com

HRA Industriprodukter AB
Mikael Andersson
Box 2053, 433 02 PARTILLE
Tel: 031-44 50 70, Fax: 031-44 26 70
E-post: info@hra.se
Hemsida: www.hra.se

Jack Midhage AB
Peter Logan/Peter Petersson
Box 1070, 269 21 BÅSTAD
Tel: 0431-710 00, Fax: 0431-754 70
E-post: info@midhage.se
Hemsida: www.midhage.se

Jerneviken Maskin AB
Owe Persson
Tagenevägen 1, 422 59 HISINGBS BACKA
Tel: 031-52 01 16, Fax: 031-52 90 50
E-post: info@jerneviken.se
Hemsida: www.jerneviken.se

Norddiamant AB
Thomas Forsgren
Ytteringvägen 21, 915 31 ROBERTSFORS
Tel: 0934-107 80, Fax: 0934-555 73

Olssons Diamantverktyg AB
Kåre Kihlgren
Västra vägen 98, 546 31 KARLSBORG
Tel: 0505-188 84, Fax: 0505-449 71
E-post: kare.kihlgren@olssondiamondtools.se
Hemsida: www.olssondiamondtools.se

SP-Ortens Diamant AB
Stefan Larsson
Terrängvägen 17, 129 48 HÄGERSTEN
Tel: 08-97 76 77, Fax: 08-88 07 47
E-post: sp.ortens@swipnet.se
Hemsida: www.diamantorten.se

Tyrolit Svenska AB
Magnus Carlsson
Broenge 1-9, DK-2635 ISHÖJ
Tel: +45 4355 7435, Fax: +45 4355 7460
Epost: magnus.carlsson@tyrolit.com
Hemsida: www.tyrolit.com

Peder Borrare och Söner AB
Marcus Håkansson
Tel: 031-47 04 70, Fax: 031-331 08 05
E-post: peder.borrare@telia.com

Pierre, Byggnads AB C
Fredrik Pierre
Box 11 083, 800 11  GÄVLE
Tel: 026-18 65 80, Fax: 026-14 05 80
Epost: info@pierre.se

PP Såg och Borr i Gävle AB
Pelle Palmqvist
Atlasgatan 10, 802 86  GÄVLE
Tel: 026-12 27 99, Fax: 026-51 62 91
E-post: pelle.palmqvist@ppsagoborr.se
Hemsida: www.ppsagoborr.se

RIJO Håltagning AB
Rikard Johansson
Tingberga, 274 94  SKURUP
Tel: 0410-254 60, Fax: 0410-256 05
E-post: info@rijo.se

RIVAB i Göteborg AB
Bo Hörnquist
Södra Hildedalsgatan 8, 417 05  GÖTEBORG
Tel: 031-51 35 40, Fax: 031-51 62 28
E-post: bo.hornquist@rivab.nu
Hemsida: www.rivab.nu

Riv och Bygg Akuten AB
Åke Sigg/Kjell Axelsson
Box 7017, 170 77  SOLNA
Tel: 08-624 07 44, Fax: 08-661 65 40
E-post: byggakuten@mailbox.calypso.net

Rivpartner AB
Kurre Andersson, Sören Persson
Flygplatsinfarten 10 B, 168 67  BROMMA
Tel: 08-29 71 20, Fax: 08-28 26 05
E-post: rivpartner@telia.com

SHC Håltagning AB
Tomas Fredriksson
Box 269, 601 04  NORRKÖPING
Tel: 011-12 39 30, Fax: 011-10 31 78
E-post: tomas.fredriksson@shc-holemaking.se
Hemsida: www.shc-holemaking.se

Skanska Sverige AB
Grundläggningsavdelningen
Päder Mickels
Industrivägen 6-8, 137 37  VÄSTERHANINGE
Tel: 08-500 738 00, Fax: 08-500 738 15
E-post: pader.mickels@skanska.se

Specialhåltagning i Göteborg AB
Magnus Juthage
Ingela Gathenhielms gata 7
421 30  VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-47 12 93, Fax: 031-47 12 02
E-post: info@specialhaltagning.nu
Hemsida: www.specialhaltagning.nu

Specialhåltagning i Trestad AB
Hans Andersson
Kardanvägen 15, 461 38  TROLLHÄTTAN
Tel: 0520-42 08 80, Fax: 0520-379 05
E-post: specialhaltagning.thn@swipnet.se
Hemsida: www.specialhaltagningthn.com

Såg & Betongborrning AB
Kenth Elfström
Tagenevägen 1, 422 59  HISINGS BACKA
Tel: 031-52 01 10, Fax: 031-52 90 50

Såg & Betongborrning i Borås AB
Lennart Karlsson
Box 22 056, 504 11  BORÅS
Tel: 033-13 56 00, Fax: 033-13 56 00

Såg & Betongborrning i Huskvarna AB
Lars Söderqvist
Fridländers väg 12, 561 39  HUSKVARNA
Tel: 036-13 52 93, Fax: 036-13 29 34

Södertälje Borrteknik AB
Lars O Eriksson
Box 5029, 152 05  SÖDERTÄLJE
Tel: 08-550 606 00, Fax: 08-550 636 00
E-post: info@borrteknik.se
Hemsida: www.borrteknik.se

TB:s Hålteknik AB
Tommy Berndtsson
Box 9219, 102 73 STOCKHOLM
Tel: 08-658 22 25-44, Fax: 08-658 22 25

TH Hålsystem AB
Tommy Hald
Tomträttsvägen 16, 129 31  HÄGERSTEN
Tel: 08-18 67 41, Fax: 070-610 69 60
E-post: mail@th-halsystem.a.se

Totaldiamanten AB
Tommy Alber
Sångleksgatan 4C, 215 79 MALMÖ
Tel: 040-94 90 05, Fax: 040-94 90 12
Epost: totaldiamantenab@telia.com

TP Betonghåltagning AB
Teijo Penttinen
Box 191, 746 24  BÅLSTA
Tel: mobil: 070-760 41 10, Fax: 0171-545 50
E-post: tpbetong@hotmail.com

Umeå Hålteknik AB
Rikard Mannelqvist/Karl-Olof Wiklund
Uppförsbacken 1 M, 913 41  OBBOLA
Tel: 090-77 93 00, Fax: 090-77 86 37
E-post: umea.halteknik@telia.com
Hemsida: www.umeahalteknik.com

Vätterstadens Betongborrning AB
Jonas Nors
Box 9087, 550 09  JÖNKÖPING
Tel: 036-14 75 10, Fax: 036-14 75 11

Växjö Diamantborrning AB
Staffan Samuelsson
Bävervägen 10, 352 45 VÄXJÖ
Tel: 0470-4449 35, Fax: 0470-249 35

Öfrasjö Bygg AB
Sven Ivar Örjan Gustafsson
Ålgrytevägen 11 nb, 127 32  SKÄRHOLMEN
Tel: 08-646 22 60
Epost: ofrasjo@wineasy.se

HiB
Lars Sandström/Gunilla Grindberg
Besöksadress: Norrlandsgatan 15D
Box 7835
103 98 STOCKHOLM
Tel: 08-698 58 00, Fax: 08-698 59 01
E-post: haltagning@bygg.org
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Medlemsantalet i HiB har sedan 1997 ökat
starkt. Fler personer inser både den
ekonomiska och praktiska nyttan av ett
medlemskap i HiB och Sveriges
Byggindustrier. Trots att många blivit
medlemmar saknas flera företag, både stora
och små.

Ensam är inte stark
Varför? Är det för att ensam är stark eller att
man har så god ekonomi att man har råd att
stå utanför? Man kanske inte anser att man
behöver vara med och bidra till lobbning
om skatter, lagar o.s.v., att man når bästa
resultat genom att knyta handen i byxfickan.
Vill man göra samma misstag som andra
gjort? Skillnaden mellan medlemskap och icke
medlemskap är ungefär sex veckors förtjänst
per gubbe.

Fördelar med att vara medlem
Som medlem i HiB får Du tillgång till våra
rabattavtal på kreditupplysningar,
mobiltelefon, bränsle, försäkringar m m. Du
får också branschservice, erfarenhetsutbyte,

Icke medlemmar får
sämre lönsamhet

yrkesutbildning, ett kontaktnät och social
gemenskap. Vidare får Du möjlighet till
experthjälp inom juridik, miljö, skatter m
m., vilket ibland kan vara värt en rejäl slant.
Du får också information om allt som rör
branschen.

Kostnad för medlemskap
Serviceavgiften för medlemskap i HiB är
SEK 1.500 om Du också är medlem i
Sveriges Byggindustrier och SEK 3.000 för
enbart HiB-medlemskap. Inträdesavgiften är
lika för alla, SEK 1.000.

BI ger mer tillbaks
Medlemskap i Sveriges Byggindustrier är
0,6% av lönesumman och 0,12% till Svenskt
Näringsliv. Alternativet är 1,5% av
lönesumman som hängavtal till Byggnads,
vilket enbart är en avgift och inte ger något
tillbaka. Byggnads använder sina pengar för
att avlöna sina ombudsmän, som har till
uppgift att motarbeta oss så mycket det går.
Gunnar Landborg

Jokern is back
Jokern salufördes tidigare av Ess-Borr som
gick i konkurs för ett par år sedan. Ny
återförsäljare from. den 1 februari är Hagby.
Vad är då Jokern? Joker är en elektrisk
matningsautomatik som förbättrar
arbetsmiljön och samtidigt effektiviserar
håltagningen i byggbranschen.

Optimal borrning
Joker ersätter borrarens manuella kraft för
att upprätthålla borrtrycket. Med endast två
reglage: en start/stoppknapp, och ett
vridreglage, är Joker enkel att sköta. Ett
knapptryck startar borrmotorn, nästa tryck
stoppar. Med fartkontroll i bilen är det ändå
chauffören som bestämmer. Samma här:
operatören bestämmer riktning och därefter
effektbehovet. Joker minns värdet och
reglerar matarmotorn så effektuttaget hålls
konstant ur borrmotorn. Det viktigaste är
att operatören ser och hör att effektuttaget ur
borrmotorn är rätt.

Jokern borrar åt dig
När borreffekten ställts in - manuellt med
en rattjustering, - sköter Joker borrningen
själv. Dragskaft används inte. Den som svarar
för borrningen slipper vibrationsskador, och
förslitningsskador orsakade av obekväma
arbetsställningar. Borrningen sköts med
konstant effektuttag, det är skonsamt både
för borr och maskin, som därför naturligtvis
håller längre.

Konstant effektuttag
Konstant effektuttag är väsentligt även för
själva håltagningen, t ex i granit, som behöver
konstant och kraftig matning för att borren/
diamanterna skall hållas skarpa. Det kräver
att borrtrycket upprätthålls hela tiden.
Matningsmotorn kommer att snurra fort när
det går lätt och långsamt när det är
tungborrat. Borrtrycket kan uppgå ända till
500 kg vid borrkronan.

Stort arbetsområde
Arbetsområdet för håltagare i byggbranschen
varierar stort, med små hål på några
centimeter - till hål med kärndjup på flera
meter. Materialet är väldigt varierande;
lättbetong, tegel, armerad betong och granit.
Arbetet sker ute och inne. Joker klarar alla
miljöer - även din arbetsmiljö. Inga fler ”vita
fingrar” eller trötta muskler.
Patrik Sjögren

Rabattavtal med leverantörer av tjänster som är konkurrensneutrala
Sverige Bygger
Information om byggobjekt, ca 30% rabatt.
0650-151 50.

CreditSafe
Kreditupplysningar, ca 50% rabatt.
031-725 50 15 (Anna Klint)

BRIM
Sakförsäkringar, ca 50% billigare än ”vanliga” bolag
08-441 89 70 (Anders Croon)

Statoil
Bensin, diesel, olja m.m.
08-429 63 00

Tele 2
Mobiltelefon, 24 mån avtal med möjlighet till förlängning 12 mån
0200-226 226 (Gunilla Lernman)

Europolitan Stores AB
Rabatter/avtal, 20%, på tillbehör gällande butikspriser.

Mer information kan du få om du tar kontakt med vårt kansli.

Avtal för HiB’s medlemmar
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HiB-medlemmar 
ringer billigare!

Som medlem i Håltagningsentreprenörerna inom Byggindustrin 
har du tillgång till mycket förmånliga erbjudanden med Tele2.
Abonnemang tecknas genom närmaste återförsäljare, där du 

uppger ramavtalsnummer (438400-T). Välj det alternativ som passar dig bäst.

Tele2 FlatRate
I månadsavgiften ingår T2 E-post, T2 Plus, T2 Svar,
T2 Text, Utgående T2 Data och Fax, WAP.

Inträdesavgift: 295 kr (Tillkommer endast vid köp 
av subventionerad mobiltelefon)

Månadsavgift: 196 kr/mån
Pris/minut Pris/minut
Må-Fr 07-18 Övrig tid

Till fastnätsoperatör 0,60 kr 0,60 kr 
Till Tele2 mobil- och Comviq-
abonnenter 0,42 kr 0,42 kr

Till övriga operatörer i Sverige 2,90 kr 2,90 kr

Öppningsavgift: 0,32 kr/samtal

Övriga samtal enligt ordinarie prislista. 
Samtliga priser är exklusive moms.

Tele2 mobil-abonnemang
I månadsavgiften ingår T2 E-post, T2 Plus, T2 Svar,
T2 Text, Utgående T2 Data och Fax, WAP.

Inträdesavgift: 295 kr (Tillkommer endast vid köp 
av subventionerad mobiltelefon)

Månadsavgift: 80 kr/mån
Pris/minut Pris/minut
Må-Fr 07-18 Övrig tid

Till fastnätsoperatör 1,60 kr 0,90 kr
Till kontorets växel 0,80 kr 0,45 kr
Till Tele2-mobiler i egna 
nummerserien samt 
Tele2 mobil- och Comviq-
abonnenter 0,80 kr 0,45 kr

Till övriga mobiloperatörer 
i Sverige 2,47 kr 2,47 kr

Övriga tjänster
Samtalsspecifikation ingår

Övriga samtal enligt ordinarie prislista. 
Samtliga priser är exklusive moms.

Tecknar du abonnemang före 2002-07-31 så får du 300 kronor i samtalspott + 
subventionerad mobiltelefon (gäller endast nytecknade abonnemang). 

Du behåller ditt nuvarande mobilnummer när du tecknar nytt abonnemang.
Befintliga Tele2 mobil-/Comviq-abonnemang får läggas under ramavtalet, 

ring kundtjänst för omläggning till rätt abonnemangsform, tel 0200-22 40 50.
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Tolv stycken förväntansfulla representanter
från olika håltagningsföretag tog sig till
Göteborg för att lära sig mer om
företagsekonomi, analys och lönsamhet med
att driva företag. Vi som driver
håltagningsföretag är oftast duktiga på att
vara entreprenör, lösa kundens
håltagningsproblem, leda och fördela
arbetsuppgifter, kalkylera och fakturera
håltagningsobjekt. Bokföringen överlåter
man ofta till en bokföringskunnig person
samt en revisor som utför årsredovisningen.
Som företagare kan man oftast inte utföra
alla uppgifter i ett företag. För att företaget
skall gå bra behövs en stabil kundkrets som
beställer jobb, bra personal som utför
håltagningen samt en administratör som
sitter som spindeln i nätet. Detta känner de
flesta till! Vad har man då för nytta av att
deltaga i en kurs om företagsekonomi? Den
frågan ställde många sig! Efter
introduktionen av kursen förstod man
ganska snart att kursen leder till en betydligt
bättre insikt i företagets resultat och balans
samt lönsamhetsutveckling.

Lättsamt upplägg
Nova Utbildnings AB har tagit fram en kurs
med ett vettigt upplägg som man tar sig
igenom på tre dagar. Kursen innehåller
affärsutveckling, företagets ekonomiska
rapport, nyckelanalys samt övningsexempel.
Mikael Carlsson (föreläsare med många års
erfarenhet som lärare i företagsekonomi)
genomförde utbildningen på ett lättsamt och
informativt sätt. Företagsekonomi kan vara
ett ganska torrt ämne att lyssna på i tre dagar
med risk för att man inte är mottaglig för
ytterligare information under den sista delen

av utbildningsdagen. Mikael löste detta
genom att varva utbildningen med inslag av
trevliga och roliga verksamhetsexempel om
företagsekonomi. Mikael har gett ut en bok
om ekonomi för icke ekonomer (en handbok
i ekonomins termer, regler och samband) för
er som är intresserade.

Leder till bättre insikt
Jag tror att denna kurs leder till bättre insikt
i företagets ekonomi samt utveckling och
inriktningsmål. Man kan genom att tyda
ekonomernas siffror i en kontroll och
balansräkning göra egna budget och
kalkylprogram. Vi som deltog i kursen
rekommenderar kursen för företagsledare.

Många fördelar med kursen
Christer Holm från Betongspecialisten anser
att man skall vidareutbilda sig för att utveckla
sig själv och företaget. Han hade tänkt att
utbilda sig i företagsekonomi innan han fick
erbjudande om denna kurs. För att lära sig
och få en uppfattning om företagsekonomi
på endast tre dagar så krävs det en kompakt
kurs. Kursen var bra upplagd med bra
kursmaterial och lättöverskådliga
övningsexempel i kombination med en bra
kursledare. Dessutom har man haft några
trevliga dagar i Göteborg tillsammans med
andra håltagningskolleger. Man utbyter
erfarenheter och lösningar på
projektuppdrag samt bygger nätverk. Detta
gör att jag kan rekommendera kursen till
övriga kolleger i håltagningsbranschen.

Ekonomiskt uppslagsverk
Linda Dahlin på Betonghåltagning i
Göteborg tyckte att utbildningen var mycket

bra. Ekonomiboken man fick under kursen
kommer hon att använda som ett
ekonomiskt uppslagsverk. Det som också
var bra med kursens upplägg och pedagogik
var att man fick insikt i ekonomins
terminologi och begrepp.

24 personer deltog på kursen
Vilka deltog då på kursen? Totalt fanns det
24 deltagare varav en del ej tillhörde
håltagningsbranschen  (Samhall Brahe,
Stavdal Byggmaskiner och Vattenfall Service
Syd). Från håltagningsbranschen deltog:
Magnus Juthage (Specialhåltagning), Mario
Larsson (Arnessons Betongborrning), Lars
Hansson (Nilsson Mark och Diamant), Calle
Bendefors och Thomas Larsson (A-
Borrning), Leif Sjögren (Hålgruppen), Hans
Andersson (Specialhåltagning i Trestad),
Linda Dahlin (Göteborgs
Betonghåltagning), Marcus Håkansson
(Peder Borrare och Söner), Hans Pettersson
och Anders Jäderholm (Betongborrarn i
Sollentuna) samt Christer Holm
(Betongspecialisten i Hälsingland).
Leif Sjögren

Kompetensutveckling

Tidens tand skonar inte heller
betongbalkonger! På Hisingen i Göteborg
har Specialhåltagning en delentreprenad
innebärande nedmontering av 37 stycken
balkonger. Dessa fanns på 6 stycken 11-
våningshus med 2 enkel- och 2 dubbelrader
på varje hus. Det var ingen självklarhet från
början hur arbetet skulle angripas utan det
experimenterades en hel del innan den
slutliga ”rätta” metoden kom till
användning.

Först borrades två hål i respektive
betongplatta för montage av lyftöglor.
Plattan hölls på plats med kran medan
frisågning från fasaden utfördes. Samtidigt
som den fria plattan lyftes ned och placerades

Balkongbyte i massor

i en container på marken spolades fasaden
och borr- och sågutrustning flyttades till
underliggande våning.

Som upp/ned-transportmedel användes en
fasadställning och det rekommenderas att
arbetena endast utförs av personal van vid

arbete på hög höjd. I nästa delentreprenad
ingår montage av nya betongplattor och
inglasning enligt numera vanlig modell.
Magnus Juthage
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BRIM ÄR SVERIGES första och enda försäkringsmäklare
specialiserad på försäkringslösningar för företag inom
byggindustrin. Håltagningsentreprenörerna och Sveriges
Byggindustrier är två av de organisationer som valt
BRIM som samarbetspartner.

BRIM ERBJUDER ett strategiskt partnerskap och har 
specialistkompetens inom:

Ω Risk Management
Ω Juridisk och kommersiell rådgivning
Ω Försäkringsmäkleri, såväl direktförsäkring 

som återförsäkring
Ω Administrativ service vid gruppförsäkring

BRIM HANTERAR
DINA RISKER

Luntmakargatan 78 • Box 19565 • 104 32  Stockholm  • Tfn 08-441 89 70 • Fax 08-441 80 70 • www.brim.se
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Lennart Karlsson, ung veteran, 45 fyllda, med
otroliga 29 år i branschen, började som
lärling vid 16 års ålder hos undertecknad, styr
i dag med framgång Såg - & Betongborrning
i Borås. Lennart har alltid varit känd som
kreativ och en pöjk med nytänkande inom
Såg-& Betongborrningföretagen. När vi hade
problem med nya Weka väggsågen Frida var
det naturligt att låta veteranen Lennart testa
sågen. Idag har vi på Jerneviken en
kanonprodukt tack vare Lennarts uthållighet,
sågen fungerar nu helt perfekt.

Använder teleskopstämp i stället
Lennart har för närvarande ett hyfsat
håltagningsarbete i en gammal AMS-lokal
som byggs om till studentlägenheter.
Väggarna består huvudsakligen av tegel, men
med vissa inslag av betong. Han ringde mig
och sa: ”Vill du se lite nytänkande i branschen
skall du komma upp till mig och se på när vi
sågar dörröppningar i tegel med Frida”.
Klurig som han är så bultade han inte rälsen,
han hade monterat en 40x40 teleskopstämp
i sågrälsen och stämpade den mellan golv
och tak.

Snabbt och enkelt
Vi kom upp till bygget vid halvnio-tiden.
All utrustning, väggsågen Frida, räls,
vattenskydd, klinga, vattensugen skulle
flyttas till nästa rum. Kablar och slangar skulle
kopplas, räls och såg skulle monteras. Vid
nio-tiden var 2 stycken stående snitt på 2,1
meter i 25 cm tjock tegelvägg sågade. Jag
frågade Lennart: Vad får du för en sådan
öppning? Han svarade ett par tusenlappar,
men då ingår 15 minuter sönderbilning av
dörröppningen med Mini-Cuttern. Ska du
inte köra ut tegelhögen undrade jag. Nej

En förmiddag i Borås
informerade Lennart mig, jag har förklarat
för byggaren att hans gubbar är billigare än
mina gubbar. Smart!

hydraulaggregat med tillhörande slangar och
därefter sätta på mig regnstället för det
skvätter skit överallt, försåga med 400 klinga,
byta till ringsågen, mycket fysiskt arbete till
ingen nytta. Som egen företagare måste jag
dessutom tänka på sågekonomi.
Diamantslitaget är minst  200 kronor lägre
på denna halvtimme, det räcker gott och väl
till min lön.

Bosse nappade direkt
Under fikarasten ringde Bosse Lamm och
frågade om jag kunde skicka upp den
elektriska väggsågen Frida till Stockholm.
Lennart hörde snacket och kommenterade:
”Den skall jag köpa”. Resultatet blev att jag
ringde Weka och beställde en ny syster till
Frida.

Kreativa lösningar
Ni som sparar era gamla HiB-Info kan leta
upp HiB-Info 2000-2. Där kan ni läsa om en
liknande lösning där man använde en Hilti-
stämp för att såga med den eldrivna
Hiltisågen. Vem har sagt att en håltagare
måste vara dum för att välja detta yrke? Att
våra håltagare är kreativa och uppfinningsrika
bevisar den raka motsatsen. Har du en smart
lösning som underlättar
håltagningsvardagen? Tveka då inte att ta
kontakt med redaktione.
Text och foto: Owe Persson, Patrik Sjögren

Ny säljare på
stockholmsområdet
Dimas AB öppnar inom kort eget försäljningskontor i Stockholm. Torsten Samuelsson
kommer att börja arbeta för Dimas på storstockholmsområdet. Torsten har tidigare arbetat
hos Eurodima.

Mest ekonomiskt
Klockan var ju 9 så det var dags för rast. Jag
passade på att fråga Lennart varför han inte
sågade med ringsågen som alla andra gör.
För det första får jag släpa på ett
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-Vill du bli medlem i HiB?
Ta då kontakt med vårt kansli:

Telefon 08-698 58 00
Fax 08-698 59 01

Epost haltagning@bygg.org

HiB:s syfte och mål:
-att öka respekten för håltagare som yrkesgrupp
-att löpande utveckla yrkesutbildningen
-att påverka beslut som gäller oss som arbetsgivare
-att förbättra vår situation som underentreprenör
-att ständigt skapa bättre arbetsförhållanden för personalen
-att föra dialog med leverantörerna
-att vara en mötesplats för branschen

FÖRSÄKRING SOM SÄKERHET
Försäkring som Säkerhet ger beställaren ett väsentligt bättre skydd än traditionella bankgarantier. Genom effektiv administration
är handläggningstiden kortare och premien lägre än för traditionella bankgarantier och alternativa byggsäkerheter.

Under entreprenadtiden
Under entreprenadtiden är fullgörandeförsäkringen avsedd att säkerställa entreprenadens fullgörande. Säkerheten är 10% av
kontraktssumman oavsett kontraktsform. Om entreprenören inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet kan beställaren rikta
anspråk mot försäkringsbolaget. Fullgörandeförsäkringen ersätter beställarens merkostnader och viten till följd av väsentligt
kontraktsbrott.

Under garantitiden
Under garantitiden, d v s tiden från godkänd slutbesiktning till godkänd garantibesiktning, gäller säkerheten de fall när entreprenören
inte kan infria sitt garantiåtagande. Säkerheten är 5% av kontraktssumman enligt AB 92 och 10% av kontraktssumman enligt ABT
94. Garantitiden löper normalt 2 år, men kan ställas även upp till 5 år. Säkerheten kan växlas mot redan utställda bankgarantier och
tecknas för nya entreprenadkontrakt.

Solvensprövning
För att komma i åtnjutande av försäkring som säkerhet krävs ett godkännande i en solvensprövning som ombesörjs av BRIM,
samt medlemskap i Sveriges Byggindustrier. Solvensprövningen sker löpande, normalt årsvis.

Försäkringsgivare: Försäkringsbolaget Zürich
För offert: Ifylld beställningsblankett, beställningsskrivelse samt senast reviderade årsbokslut skickas till:
BRIM, Byggindustriell Riskmanagement
Box 19565, 104 32  STOCKHOLM
Tel: 08-441 89 70, Fax: 08-441 80 70

Byggindustriell Riskmanagement AB
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Stort inbrott i Stockholm
Nu har det hänt igen – ett stort inbrott på
byggarbetsplats i Stockholm.
Gärningsmännen, för de borde ha varit flera
stycken, har brutit sig in på ett bygge och i
källaren gått direkt på det förråd där
betonghåltagningsutrustning för 2-3
miljoner kronor förvarades.
Gärningsmännen slog till under
trettonhelgen och har därför haft tid på sig
att forsla iväg all utrustning. Sammanlagt
stals 3 kompletta väggsågar, 8 kompletta
betongborrutrustningar och diverse annan
utrustning.

Var tar utrustningen vägen?
Hur kan en sådan mängd utrustning bäras
iväg utan att någon reagerar? Men det är inte
första gången som stölder sker med fräcka
metoder. Det förekommer att tjuvarna går
in på byggarbetsplatser mitt på dagen och
plockar ner uppsatta väggsågar och bär iväg
dem utan att någon reagerar på att det är en
stöld som pågår.

Försäkringspremierna höjs
Vi har själva märkt en ökning av öppna
stölder och inbrott inom byggbranschen, det
bekräftas också av leverantörer av maskiner
och verktyg. Av den här anledningen måste
vi tillsammans hjälpas åt att minska brotten.
Försäkringen täcker en stor del av
kostnaderna för maskiner, verktyg samt
stillestånd. Trots det drabbas
försäkringstagaren många gånger hårt av
extrakostnader eftersom det är självrisker,
karenstider på stillestånd och momsutlägg.
Det ligger i försäkringsbolagens och
försäkringstagarens intresse att arbetet
kommer igång fortast möjligt. Men ibland
uppstår problem med leveranser och

utredningar från försäkringsbolagens sida
som gör att det tar tid att komma igång.  Det
i sin tur kan leda till att försäkringstagaren
tappar arbeten och i värsta fall kan hamna i
ekonomisk knipa. Ett annat problem är att
försäkringsbolagen måste ha ekonomi i
försäkringsåtagandena. Är skadefrekvensen
stor och enskilda skador tenderar att bli dyra
för försäkringsbolagen, måste premierna
höjas. Allt det här slår tillbaka på
försäkringstagarna som får höjda premier
som följd.

Man bör förebygga stölder
Det finns en hel del som kan göras för att
minska skadorna. Det gäller hur
utrustningen förvaras när den inte används.
Det handlar om att försvåra för tjuven. Se
till att utrustningen blir inlåst på ett säkert
ställe med lås som har hög skyddsklass. Det
är då viktigt att hänglåsbeslag och kättingar
samt omslutningsytan som väggar och tak
har samma höga säkerhet annars är det inte
till någon nytta. Det är ju hela tiden tjuvens
behov som styr, vill han åt utrustningen så
ordnar han det på något sätt. Det får dock
inte var för lätt för honom.

Enkla åtgärder
Vidare kan man på ett bygge, om det finns
lyftutrustning att tillgå, ställa något stort och
tungt framför dörren, allt för att minska
tillgängligheten. Det finns idag på marknaden
en hel del stöld- och förankringslås – ett
exempel är Goliatlåset som är till för att låsa
och förankra maskiner, redskap, vagnar,
containerdörrar och annan utrustning.

Goliatlåset har under många år visat prov på
mycket bra teknisk funktion i tuff miljö.
Goliatlåsen har vid flera tillfällen varit utsatta
för stöldförsök, vid dessa angrepp har tjuven
förhindrats att stjäla utrustningen. Keoj-
Produkter i Valdemarsvik saluför
Goliatlåsen.

Fantasi räcker långt
Det handlar nog om att ha lite fantasi och
kanske försöka tänka som en tjuv – ”hur
skulle jag göra för att stjäla utrustningen?”
En åtgärd som visserligen inte hindrar
stölden, men som gör utrustningen mindre
attraktiv och ger ägaren möjlighet att få
tillbaka den, är att märka den med företagets
namn eller org. nummer. Bäst är att på
varaktigt sätt rista in det på lämpligt och
synligt ställe. En annan säkerhet är att
leverantörerna av utrustningen har register
över alla maskiner som de levererat. Det gör
att de vid reparationer kan se vem maskinen
sålts till. Det kan därför vara bra med
uppmärksamhet på detta, vilket jag
förmodar förekommer. En annan möjlighet
att skydda sig är att ta med sig utrustningen
från arbetsområdet och förvara den på mer
lämpligt ställe hemma på företaget eller vid
bostaden där det finns tillsyn. Det medför
lite merarbete så det blir en avvägning hur
man ska göra.

Sökutrustning är effektivt
På marknaden finns idag en del
sökutrustning för dyrare maskiner, containrar
o dyl. som blivit stulet. Det handlar om att
ägaren till utrustningen köper en sändare som
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monteras i maskinen. Med hjälp av
utrustningen kan den stulna maskinen
återfinnas inom några timmar även om den
hålls gömd. Sökningen sker med fasta
antenner, mobila utrustningar och
flygspaning som ingår i priset. Det finns
också liknande larmutrustning som arbetar
med GPS och GSM systemet. Trackguard är
ett system som saluförs av Guard System i
Kungsbacka.  Något som är värt att nämna
är att produkter såsom Goliatlåset och
Trackguard kan berättiga till
självriskeliminering och eventuellt andra
förmåner. Kontakta ditt försäkringsbolag
för korrekta uppgifter.

Enkla åtgärder
En enkel åtgärd på ett bygge är att fråga och
vara hjälpsam när man ser personer som inte
verkar bekanta. På så sätt kan man sålla ut
personer som inte har på platsen att göra.
Skriv upp bilnummer på misstänkta fordon
mm. Idag arbetar ligor på ett mycket
avancerat sätt. Ett exempel är en liga som
stal diesel ur farmartankar på byggen, grustag
mm. De hade införskaffat ett par tankbilar
som de åkte runt med och pumpade över
dieseln till tankbilen. Helt öppet åkte de in
på arbetsplatser och gjorde detta även dagtid
när folk såg på. En del undrade vad tankbilen
gjorde där just den dagen, men mer än en
undran blev det inte och dieseln försvann
med tankbilen.  Det är därför viktigt att alla
hjälps åt för att komma åt personer som
ägnar sig åt oseriös verksamhet som medför
ökande kostnader för alla parter.

Vet du något?
När det gäller den stora stölden i Stockholm,
undrar man vad utrustningen tog vägen och
hur den kommer att användas. Är det
oseriösa personer i branschen som behöver
utrustning eller är det för riskabelt att låta
den användas i Sverige, vilket man får
förmoda. Den kanske är ämnad för något

annat land eller för grov brottslighet.
Rikskriminalen i både Sverige och Norge är
intresserade av detta i det här fallet. Det har i
bägge länderna tidigare förekommit en del
grov brottslighet med liknande utrustning.

Man har sågat och borrat sig in i bankvalv
och där tömt dem på dess innehåll. Om
någon har tips angående stölden är det
tacksamt om polisen eller försäkringsbolaget
får kännedom om det. Anders Fällås,
Länsförsäkringar Uppsala, 018-16 07 43.
Patrik Sjögren

Redskapslåset GOLIAT Compakt 2021 är
utrustat med ett kättinglås samt
förankringskätting med ring som sitter fast i
låsröret. Med denna kombination går det att
låsa minst sex redskap.
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Sveriges Byggindustrier har under
senhösten förstärkt sin kompetens inom
entreprenadjuridik genom att anställa de
båda juristerna Jens Lundgren och Karin
Nordström. HiB’s utsände
stjärnreporter, Lars Sandström har gjort
nedslag mitt i verkligheten och där träffat
”vår” nye jurist Jens.

Hej Jens! Vi i HiB har beslutat att försöka
snabbutbilda Dig i juridik för
håltagningsentreprenörer. Utbildningen
kommer i första hand att gå ut på trakasserier!
D.v.s. att vi håltagare i första hand vänder
oss till Dig när vi får ett entreprenadjuridiskt
problem.

- Hur ser Du på detta hedersuppdrag?
Svar: Med tanke på att jag under mina många
utbildningsår aldrig stött på pedagogiken ”lärande
genom trakasserier” ska det bli intressant. Nä,
men allvarligt talat så har jag en ganska praktisk
syn på juridisk rådgivning. Jag finns här för att
hjälpa håltagarna och andra entreprenörer att på
snabbast tänkbara sätt lösa tvister - inte för att
ägna mig åt djupdykningar i juridiska
spetsfundigheter.    

Varför hamnade Du i byggbranschen?
Svar: Jag tycker att byggbranschens juridik, som
är mycket mer öppen för olika tolkningar än
många andra juridiska områden, är spännande.
Möjligheten att argumentera för en viss ståndpunkt
är mycket större i sådana system, vilket jag
uppskattar. Vidare är det intressant med en
bransch där inget avtal är det andra likt och där de
faktiska förhållandena skiljer sig drastiskt åt från
entreprenad till entreprenad. 

Här i HiB är vi alla ”småföretagare”. Ett stort
medlemsföretag har mer än sex anställda.
Vad har Du för småföretagserfarenhet?
Svar: Jag drev under en kortare period Lundgren
& Berggren HB, ett bolag som specialiserade sig
på att köpa in gamla datorer och sälja dem vidare
till Polen. Affärerna gick tyvärr inte lysande,
eftersom varken jag eller min kompanjon, vi var 17
år gamla, hade körkort. Till vår stora förvåning
visade det sig nämligen att de flesta potentiella säljare
inte var intresserade av att köra hem datorerna till
oss. Underligt, eller hur? Det seriösa svaret är dock
att jag känner många, inklusive mina föräldrar,
som driver mindre rörelser och att jag därigenom
har fått en ganska god uppfattning om
småföretagarnas problem. Genom en av mina bästa
vänner, som driver en egen byggfirma, har jag
dessutom lärt mig en hel del om svårigheterna för
mindre företag inom byggsektorn.  

Vad har Du för bakgrund?
Svar: Jag läste juridik i Stockholm och kommer
nu senast från Kalmar tingsrätt.

Var är Du uppväxt?
Svar: Trots att min mamma kommer från Skåne
måste jag nog kalla mig inbiten stockholmare. Jag
bodde i Tensta utanför Stockholm tills jag var
åtta år gammal och därefter flyttade vi in till stan.
Jag har dock bott i Lund, Luleå och nu senast som
sagt i Kalmar så jag är inte helt stockholmsfixerad.
Jag har också bott utomlands under längre perioder,
bl.a. ett år i USA och sex månader på Kibbutz i
Israel.

Varför jurist?
Svar: När jag pluggade filosofi, vilket tvärtemot
den vanlig uppfattningen inte alls är så flummigt
på universitet som det låter, insåg jag att jag är mer
intresserad av att lösa verkliga problem. Juridiken
framstod då som ett bra alternativ, ett val som jag
hittills inte har ångrat.
 
Förutom arbetet med oss små företagare,
vilken eller vilka frågor upptar Din mesta tid
i dagsläget?
Svar: För närvarande hjälper jag den arbetsgrupp
inom BKK som håller på att se över AB 92. Jag
ansvar också för konsumentfrågor på enheten och
sitter med i BI:s Väg och anläggningsgrupp förutom
de allmänna entreprenadfrågorna som alla på
enheten ägnar sig åt.

Vad är Dina intressen, förutom arbetet?
Svar: Jag har ganska varierande intressen, men
den gemensamma nämnaren är väl att de flesta av
dem vanligtvis inleds eller avslutas med ”en” öl på
krogen.

Det ryktas om att Du kör innerstadsbuss på
”fritiden”?
Svar: Ja, jag har kört buss på deltid i Stockholm
sedan början av 90-talet. Jag är sjukligt förtjust i
att köra stora fordon, t.ex. är mitt starkaste
minne, från min tid i Israel, den gigantiska
caterpillar-grävmaskin som vi använde för att ta
hand om 250 kor. I dagarna har jag dock motvilligt
sagt upp mig från bussjobbet för att hinna med
andra saker än att hjälpa håltagare och andra
entreprenörer. Det skulle inte förvåna mig om jag
om några år sitter bakom ratten igen under någon
semestermånad.

Till sist en fråga för att se om du har lärt Dig
något om branschen. Vad det är för skillnad
mellan wiresågning och översågning?
Svar: Wiresågning fungerar, om det som skall
sågas av är runt, som en cykelkedja, med den
skillnaden att det ena ”kugghjulet” inte rör sig
och därför sågas av allt eftersom diamantwiren
kortas av. Däremot vete katten hur översågning
fungerar, så jag gissar på att det inte är en metod
utan helt enkelt en fråga om var man sågar av
någonting.

Det här låter både rätt och fel fast jag är
imponerad då Du visar ett uppenbart
intresse av att lära Dig branschen. Detta var
något av en ”kuggfråga” och svaren kan vi ta
över en gemensam ”nämnare”.
Under den korta tid som Du arbetat med
oss småföretagare är det något speciellt Du
vill framföra redan nu?
Svar: Tveka inte att ringa om ni får problem. Om
ni däremot vill ägna er åt annat än att tala med mig
så kan jag ge er två enkla råd: Skriv och underrätta.
Det är bättre att skriva en gång för mycket till
beställaren än en gång för lite.  Ni har mycket
större möjligheter att undvika tvister och få full
betalning om ni dokumenterar och underrättar era
beställare, t.ex. genom att skicka skriftliga
bekräftelser på muntliga tilläggsbeställningar.

P.S. Ni som inte vet skillnaden på wiresågning
och översågning, ring Jens så hjälper han till
med det också!!! I nästa nummer av HiB-
info intervjuar vi Karin Nordström, Jens
kollega.
Lars Sandström

Stjärnreportern tar pulsen på Jens Lundgren

Hagby etablerar sig i Danmark
Fredagen den 15 mars startade Hagby-Asahi
upp i Danmark. Företaget har sitt kontor i
Bröndby och ansvarig för verksamheten är
Benny Berkowitz som tidigare har varit
Nordenchef  på bygg inom Tyrolit. Hagby
Danmark Aps kommer att ha Hagbys hela
kompletta program med verktyg och
maskiner för att kunna täcka den danska

marknaden. Adressen till kontoret är:
Ringager 23, 2605 Bröndby.
Patrik Sjögren
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Efter att arbetat med HiB i 18 år lämnar jag
styrelsearbetet. Det har varit många roliga år
med många upplevelser. Att vara med och
skapa och bygga upp en branschförening är
både slitsamt och tidsödande, men ger
otroligt mycket tillbaka. Det är många företag
och personer som har hunnit passera under
åren. Många har samtidigt blivit vänner för
livet. När man ger mycket får man mycket
tillbaka i form av livserfarenhet, kompetens
och glädje. Att arbeta i en ideell förening
innebär att man arbetar helt utan ekonomisk
ersättning, men den erfarenhet man får, den
lärdom, insyn och vänskap som fås, kan inte
ersättas med pengar.

Viktiga komponenter
Människor är beredda att arbeta för
branschens bästa, utan hänsyn till sig själva
eller sitt eget företag. Jag brukar säga att i en
bra styrelse ska det finnas olika
komponenter. Man ska ha roligt, trivas
tillsammans, inte ta allt för allvarligt, göra fel
ibland och acceptera det, ha branschens bästa
som mål, ta in den kunskap som behövs.

Tack för mig!
Finns dessa komponenter i styrelsearbetet
har man en effektiv och bra styrelse. Det tycker
jag att jag upplevt under alla år.

Föreningens första ordförande
Det finns många personer som jag lärt känna,
i och utanför styrelsen, och som betytt mycket
i mitt arbete. Jag vill nämna några. Kjell
Larsson, föreningens första ordförande, var
den stora föreningsmänniskan, duktig på att
föra sig, den typiske gentlemannen och han
hade lätt för att hålla tal. Kjell var min
företrädare på ordförandestolen, vilket gjorde
att det inte var lätt att ta över den sociala
biten av ordförandeskapet. Tillåter man sig
att göra bort sig och inte är rädd att försöka
lär man sig alltid något.

Mångårig sekreterare
Gunnar Liljefors, vår sekreterare under många
år, var en mycket färgstark person, otroligt
kunnig och höll oss bakom ryggen i alla
väder, oavsett om det gav honom fiender.
Gunnar var en som slogs för oss s-företag
och branschföreningar, en människa det var

tryggt att luta sig mot när man var oerfaren
och åskan gick.

Norrlänsk kassör
Gunder Borg, som efterträdde mig som
kassör, är en trygg och vaken norrlänning
med en kondition som en tjugoåring, alltid
glad och positiv. Det gällde såväl
styrelsearbetet som att motionera damerna
på dansgolvet.

Många har dragit sitt strå till stacken
”Skepparn”, som var med på de flesta
årsmötena om det vankades dans, var en
hejare på allsång, vilket gjorde att vi kunde få
fart på en hel restaurang. Bengt Ivarsson,
Göran Andersson, Lars Jacobsson, Inge
Blixt, Leif Fredriksson, Conny Boström, Lars
Ihrner, Peter Ekdahl, Päder Mickels, Jan
Lemos är andra personer som med sitt
arbete hjälpt till att bygga upp HiB. Tack också
till nuvarande styrelsen, som suttit många år
och även ska föra arbetet framåt.

Vår förebild?
Sist, men inte minst, vill jag tacka min master,
en person som betytt mycket för mig och
mitt sätt att arbeta. Han har rönt stort
förtroende hos alla inom
byggorganisationerna, en person som har
format specialföretagens sätt att arbeta och
varit en förebild för oss. Tack Sten-Åke Rygh.

Ett stort tack till alla
Tack allesammans, nämnd och onämnd, för
Ert arbete med HiB. Tack alla medlemmar,
för Era krav och för att Ni är medlemmar.
Det har varit stimulerande att arbetat med
Er. Ett stort tack!
Gunnar Landborg

www.haltagningsentreprenorerna.se

Presentation om föreningen!

Information om vår utbildning samt kommande aktiviteter!

Komplett lista över styrelse, medlemmar och leverantörer!

Du kan även läsa senaste HiB-Info på nätet!

Besök oss på nätet!!!

Keoj-Produkter

0123-222 66

Goliat Stöldlåssystem

www.keoj.se
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FRIBERG
TRADING AB

VERKTYG OCH MASKINER

035-406 30
Fax 035-409 30

Krontorpsvägen 19, 302 65 HALMSTAD

Vi saluför även Cardi och Weka!

Fr.v: Jan Gutelid, Owe Persson samt Tomas Fredriksson.

Vingresor som ansvarade för upplägget,
hade valt ut tre banor för våra medlemmar.
Vi svenskar ringrostiga efter vinteruppehållet
fick en riktig genomkörare. Dag 1, golfbanan
son Ponza en typisk uppvärmningsbana,
snäll, breda banor, typisk bana för
uppvärmning. Höghandicap gubbarna fick
en rejäl genomkörare.  Dag 2, fortfarande
bara träningspass inför söndagens HiB-
mästerskap, var för somliga ett rent helvete.
Vissa tävlingsmedlemmar hittade inte banan
i tid och missade starttiden, tävlingsbanan
son Termes var gömd 15 km från Palma i
Mallorcas djungler.

Naturskön bana, men otroligt jobbig
Vingresors golfansvarige Martin,
rekommenderade oss att hyra golfbil, Owe
Persson och Kenth Elfström missade
starttiden och fick gå hela banan. Golfbanan
låg i en dalgång med banor placerade delvis
på klipphyllorna, fantastiskt naturskönt men
otroligt jobbig. Owe Persson var så stel i
kroppen, ont i fötterna och muskelvärk, så
Kenth fick ett helvete att få honom in på
rummet. Owe sa till Kenth: Jag kan inte följa
med i morgon! Kenth: Det ska du visst, jag
fixar det med ett varmbad halv sju i morgon
bitti. Det hör till saken att Janne Gutelid,
spelade ihop 36 poäng på rundan, han var i

HiB-mästerskapet i golf
fin form, hans kommentar, det
flöt som vanligt.

Vilade sig i form
Dag 3, skulle HiB–mästerskapet
spelas på son Pontiente, banan är
känd som prinsessan Birgittas
favoritbana, alla väl förberedda,
Kent hade stoppat Owe i
varmbadet och blev pigg som en
dalmas. Kenth och Owe gick i
samma boll som Janne Gutelid
och Tomas Fredriksson, Janne
Gutelid fick en trög start, men
kom mer och mer in i spelet,
poängen började ramla in något
för sent, kanske dåligt med sömn,
normalt sett hade han vunnit, tror
vi. Owe Persson vann, han vilade
sig i form.

HiB–Vårmästare 2002
Owe Persson 33 poäng
Jan Gutelid 29 poäng
Tomas Fredriksson 29 poäng
Kurre Andersson 27 poäng
Rickard Danielsson 25 poäng
Kenth Elfström 19 poäng
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När förra årsmötet hölls i Åre kom det fram
önskemål om att förlägga  kommande
årsmöte utomlands och då förslagsvis
Mallorca. Styrelsen gick på den linjen och av
den anledningen styrde ett 40-tal personer
sin kos mot Medelhavet. Hälften av
deltagarna flög från Arlanda och den andra
hälften från Kastrup. Väl nere på plats skulle
även HiB-Golfen arrangeras och där segrade
Owe Persson från Jerneviken Maskin. Mer
om golfen kan ni läsa på annan plats i
tidningen.

Utflykt under lördagen
Under lördagen arrangerades det en utflykt
till Drakgrottorna. Ett uppskattat
arrangemang där ett 15-tal personer följde
med. Övriga spelade golf under perfekta
förutsättningar! Att en och annan hade svårt
att hitta dit är en annan sak… Givetvis
inleddes weekenden med att årsmötet gick
av stapeln varför vi väljer att gå över till det
direkt.

Årsmötet hölls under fredagen
Föreningens ordförande Leif Sjögren
hälsade samtliga välkomna till föreningens
femtonde årsmöte och önskade samtidigt
en trevlig vistelse på Mallorca. Årsmötet valde
därefter Leif Sjögren till mötets ordförande
och Lars Sandström valdes till sekreterare för
årsmötet. Päder Mickels och Owe Persson
valdes till både röstlängdskontrollanter samt
till att justera protokollet. Det gångna årets
verksamhetsberättelse lästes upp och
årsmötet godkände denna.

Stark ekonomi i föreningen
Föreningens kassör Rikard Johansson
presenterade resultat och balansräkning vilket
påvisade en stark ekonomi. Många olika
faktorer har bidragit till detta. Det beror bl.a.
på den stora medlemstillökningen. Med
anledning av föreningens ekonomi så
uppkom det en mindre diskussion om
IACDS och det var bl.a. Stefan Larsson som

Årsmöte på Mallorca

hade en del frågor. Gunnar Landborg som
är en av föreningens delegater informerade
om läget. Då framkom det att vi i dagsläget
har tre sponsorer till IACDS och fler är på
gång enligt uppgift. Owe Persson föreslog
att man särkonterar fler konton än vad man
gör i nuläget. Ett nytt konto med namn
”media” kom upp som förslag av Stefan
Larsson.

Medlemsavgifterna diskuterades
Revisorns berättelse lästes upp av Lars
Sandström och godkändes av årsmötet.
Därefter gav årsmötet ansvarsfrihet för
styrelsens arbete. En mindre diskussion
uppkom när man skulle besluta om
medlemsavgifterna. Gunnar Landborg anser
att medlemsavgifterna enbart skall bekosta
styrelsens arbete och i nuläget gör den så utan
problem varför en höjning är orimlig. Därför
kvarstår medlemsavgifterna såsom de var
under det gångna året dvs. en inträdesavgift
på 1000 kronor med en serviceavgift på 3000
kronor per år för icke medlemmar i BI och
med en serviceavgift på 1500 kronor per år
för medlemmar i BI.

Nya ledamöter i styrelsen
Nu var det dags för val av medlemmar i
styrelsen och först ut var val av ordförande.
Leif Sjögren omvaldes på ett år liksom de
adjungerade sekreterarna Lars Sandström och
Gunilla Grindberg. Rikard Johansson
liksom Magnus Juthage har ett år kvar som
styrelsemedlemmar och var ej aktuella för val.
Calle Bendefors var avgående och omvaldes

på två år. Gunnar Landborg var avgående
och ställde ej upp på omval varför Tomas
Fredriksson valdes in som ny
styrelsemedlem. Pelle Palmqvist hade ett år
kvar, men valde att avgå i förtid. Kenth
Elfström valdes in som ny styrelsemedlem
och sitter på ett år.

Gammal räv valdes om
Rolf Sedolin, tidigare chefsekonom på
Sveriges Byggindustri, omvaldes som

föreningens revisor och Kurt Andersson
omvaldes som revisorsuppleant. Till
valberedningen valdes Jan Lemos, Gunnar
Landborg samt Päder Mickels.

Motioner hade inkommit
Två motioner hade inkommit till årsmötet
och dessa berörde bl.a. stadgarna. Det gällde
framförallt placering av årsmöte samt
hantering av fullmakter.  Styrelsen svarade

Gunnar Landborg avtackades efter 15-års arbete med HiB!

Årsmötet var mycket givande och här ser vi
halva styrkan av deltagarna.

Tommy Alber, Rikard Johansson och Marcus
Håkansson njuter av den behagliga värmen!
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med att man inför detta möte ville göra något
extra pga. föreningens 15-års jubileum samt
att det fanns önskemål om detta från tidigare
årsmöte. Styrelsen ville dock påpeka att man
framöver kommer att arbeta för att placera
årsmötet i Sverige. När det gäller fullmakter
så får varje medlem rösta för sig själv samt
två fullmakter. Faxkopia gäller under
röstning, men skall verifieras i efterhand.

Fullvärdiga medlemmar eller ej
Leverantörerna vill bli fullvärdiga
medlemmar, men detta är enligt Gunnar
Landborg ej möjligt av olika skäl. När HiB
arrangerar utbildning för yrkesbevis vill
leverantörerna att de får dela på detta uppdrag.
Gunnar Landborg påpekade att man redan
arbetar efter ett rullande schema.

Ny hedersmedlem i HiB
Bengt Ivarsson invaldes som ny
hedersmedlem i HiB. Marcus Håkansson
ville starta en undergrupp på Västkusten.
Denna undergrupp skall arbeta för att sanera
branschen och arbeta för att få fler att bli
seriösa. HiB kommer att sanktionera detta
och det uppkom även en del förslag på hur
man kan arbeta med detta. Efter 135 minuter
avslutades mötet och samtliga ansåg att
mötet var mycket givande. Många med
sunda åsikter!

Gunnar informerade om IACDS
Det öppna mötet inleddes med att samtliga
presenterade sig då det fanns en hel del nya
ansikten. Gunnar Landborg och Jan Lemos
informerade om IACDS som kommer att
besöka oss i sommar. Totalt kommer 100-
120 deltagare att närvara varav 40 kommer
från USA. Galamiddagen kommer att bestå
av 2001 års Nobelmiddag och Stockholms

finansborgarråd Hans Cedersköld kommer
att närvara. Man kommer bl.a. att besöka
Bo-mässan samt flyga till Skellefteå för att
besöka Brokk. Ett arrangemang som
kommer att vara intressant ur många
aspekter!

Höja statusen är ett måste
Många mötesdeltagare anser att vi
tillsammans måste arbeta för att höja statusen
på yrket. Därför är bl.a. utbildning och
kompetensutveckling två viktiga faktorer. I
skrivande stund har vi utbildat ca. 260
håltagare och fler kommer det att bli under
våren. Vad är fördelarna med att vara medlem
i HiB? Många medlemmar anser att det är

Kurt Andersson, Tomas Fredriksson,
Richard Danielsson, Magnus Juthage och
Jan Gutelid poserar vid hotellreceptionen.

Hotell Vista Sol sett från framsidan!

viktigt att ha ett forum där man kan knyta
nya kontakter för att få hjälp i olika frågor.
Gemenskapen är också en faktor som anses
vara hög! Rabattavtal, kompetensbank,
inflytande samt information är fyra ord som
ofta uppkommer när man frågar vad som är
bra med HiB. När det gäller framtiden för
HiB anser många att man skall arbeta mer
internationellt samt att man bör framtaga
en handbok för håltagning samt driva på mer
om branschspecifika villkor.
Text och foto: Patrik Sjögren

Följande personer deltog på årsmötet
Eva Sjögren Hålgruppen
Leif Sjögren Hålgruppen
Patrik Sjögren Hålgruppen
Thomas Larsson A-Borrning
Calle Bendefors A-Borrning
Mats Johansson Hedersmedlem
Mario Larsson Arnessons Betongborr.
Arne Andersson Arnessons Betongborr.
Kenth Elfström Såg & Betongborrning
Owe Persson Jerneviken Maskin
Roland Svensson Hålspecialisterna
Krister Nilsson Hålspecialisterna
Stefan Larsson SP-Ortens Diamant
Rikard Johansson RIJO-Håltagning
Päder Mickels Skanska
Marcus Håkansson Peder Borrare & Söner
Magnus Juthage Specialhåltagning i Gbg
Gunnar Landborg DISAB Håltagning
Jan Lemos JL Betonghåltagning
Tommy Alber Totaldiamanten
Sten-Olov Löving SHC
Tomas Fredriksson SHC
Boris Hauta-Oho DIMAS
Lars Sandström HiB
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Produktnyheter

Adapter för vägg och valvborrning
Många är tillfällena när man behöver
komma kloss intill en vägg när man skall
borra mindre håldimensioner. I Danmark
används denna
adapter för att
b o r r a
e l e m e n t r ö r .
Man kan
a n s l u t a
adaptern till 1/
2” och 3/4”-
gänga och för
nacken måste
ha ett mått på ca. 60 mm. Vid vårt test
använde vi en Hydrostress
handhållenborrmaskin. Adaptern är
dimensionerad för Ø30-70 mm borr och
med en handhållenborrmaskin på
maximalt 2500 w. Priset är ca. 4.600 kr och
saluförs av Friberg Trading.

Adapter med snabbkoppling
I Tyskland är denna adapter mycket vanlig
och där vet i stort sett alla vad ”Coller-
systemet” är. Där är
väldigt populärt att
använda denna när
man borrar i tegel.
Snabbkopplingen gör att man lätt kan byta
borr och det är valfritt att köra torrt eller
vått. Som tillbehör finns centreringsborr
och förlängare. Borrdimensionerna ligger
mellan Ø32-305 mm med längder på 100-
400 mm. En lös borradapter kostar ca. 2200
kr och ett komplett paket med 2 st. borr,
centreringsborr, förlängare samt
handborrmaskin kostar ca. 10.000 kr.
Produkten finns hos Friberg Trading.

Antiborrlås
När vi besökte Bauma våren 2001
upptäckte vi denna lilla smarta uppfinning
i en holländsk
monter och i höstas
på Nordcon såg vi
den i Midhages
monter. Nu finns
den tillgänglig för
de vanligaste
gängerna i branschen dvs. pixie, 1/2” samt
5/4”. Antiborrlåset gör så att du aldrig
behöver använda rörtång eller fasta nycklar
för att få loss borret från borrmaskinen.
Priset för denna produkt ligger på ca. 400
kr och går i nuläget att köpa hos Midhage
och Friberg Trading.

Pången hållet vattnet stången
Länskorven ”Pången” håller vattnet stången,
skämt åsido, denna läns med en längd på 1,2
meter och med en diameter av 7 cm är en helt
suverän läns för att förhindra vattnet att flyta
ut på golvet under borrning  eller
sågningsarbeten.
Du börjar med
att blöta ner
pången med
rent vatten och
mättar upp
absorbtionsförmågan,
därefter lägger
du ut det antal
pångar du
behöver, skulle
det läcka
slamvatten under den, är det bara att trampa
till den med foten så stoppas läckaget. Efter
slutfört arbete spolas pången av och blir ren
och fin igen. Priset för en pång är ca. 50 kr
styck. Pången marknadsförs av Maskinfirma
Bo Lamm samt Jerneviken Maskin.

Vikbara ramper
Underlättar den dagliga hanteringen när du
lastar på och av hydraulaggregatet, golvsågen
borriggen eller Mini –Cuttern. Ramperna tål
tillsammans ca. 300 kg och är 2 meter långa.
Gångjärnen på mitten gör att varje ramp blir
1 meter lång ihopfälld och väger 5,9 kg.Varje
ramp är försedda med bärhandtag. Ramperna
marknadsförs av Maskinfirma Bo Lamm
samt Jerneviken Maskin. Två ramper kostar
ca. 2.900 kr.

 

Ny adapter på marknaden
För att montera Hakken borrmaskiner på
Gearmec, Dibo, Ess-Borr och  Jerneviken
M a s k i n s
borrriggar har
J e r n e v i k e n
Maskin tillverkat
en ny HRA-
adapter som
passar  på
n ä m n d a
matarhus och
passar ihop med
H a k k e n
borrmaskiners
snabbfäste. Priset för en adapter är ca. 1.600
kr och saluförs av Jerneviken Maskin.

Angående produktnyheter
Vi besöker mässor samt samtalar med
leverantörer inom branschen för att på så
sätt hitta nya produkter. Som leverantör är
du välkommen att sända in pressreleaser
och foto till vår redaktion.
Epost patrik.sjogren@telia.com
Fax 042-27 06 76

Handbok för håltagning
I nuläget finns det i princip enbart en
handbok för håltagning och den finns
endast publicerad på tyska. ”Handbuch

Betonbohren und
-sägen” är utgiven
av FBS och kostar
53.61 eruo. Den
innehåller allt du
kan tänka dig om
håltagning och
består av 425 sidor.
Det finns även två
mindre böcker
k a l l a d e

”Kompakte Anwendungstechnik” där
man går in på användningsteknik. Antalet
sidor är 78 och priset är 10.94 euro. Den
som är intresserad av att beställa gör det
lättast genom att skriva ett mail till FBS
och Hans Wagener.
info@fachverband-bohren-saegen.de
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En respekterad 15-åring
Som en av dem som var med och bildade
HiB, dessutom styrelserepresentant under
alla år, vill jag ge en kort resumé. Det tog tre
år av intensivt arbete, fördelning av
arbetsuppgifter och täta möten, men i
februari 1987 hölls första årsmötet i
Stockholm och föreningen bildades. Det har
varit 15 år av roligt och stimulerande arbete,
dessutom få konflikter. Hur och varför HiB
bildades beskrev jag i HiB-Info 2000-1.

Vad har HiB gjort för branschen?
Vid starten 1987 blev vi 35 medlemmar och
1988 nådde vi antalet 47 medlemsföretag.
Flera av dessa var inte med i dåvarande BF
eller BE, utan blev ett tillskott även där. 1994
minskade, genom konkurser och
sammanslagningar, medlemsantalet till 27.
Endast ett företag har, under alla år, begärt
utträde och lämnat föreningen. Så sent som
1997 låg medlemsantalet nere på 29. 1999
ändrades stadgarna så att vi kunde värva
medlemmar enbart till föreningen. 1996
började vi aktivt hålla öppna branschmöten
där, förutom medlemmarna, även
leverantörer och icke medlemmar var
välkomna. Det första öppna mötet hölls i
Tylösand och då var vi 57 deltagare, vilket

kan jämföras med årsmötet, då styrelsen och
ett fåtal övriga medlemmar deltog.

Medlemsantalet ökar stadigt
Efter stadgeändringen 1999 har
medlemsantalet stadigt ökat. 1999 var vi uppe
i 37, år 2000 var det 50 och 2001-12-31 var
medlemsantalet 73, varav 12 är leverantörer.
Ytterligare medlemmar är antagna efter
januari 2002. HiB är idag en stark
organisation. Det som däremot är synd är
att när vi värvar medlemmar följer inte BI
upp sin värvning. Kan det bero på ointresse
från en del håll?

Föreningens mål
Vid föreningens start var målet att förbättra
arbetsförhållandena för de anställda i
företagen och även vara ett språkrör för
branschen. Tanken var att vi skulle få den
möjligheten via styrelse och utskottsplatser i
dåvarande Byggentreprenörerna och
byggmästareföreningarna. Vi skulle vara med
och påverka och markera vår samhörighet
med byggbranschen, få övriga företag att
förstå att vi är en specialbransch bestående
av specialister och att vi är en naturlig del av
utvecklingen och att det är i s-företagen som

utvecklingen sker mot ett mer
maskinintensivt byggande. HiB har lyckats
med det som förutsattes. Vi har
representation i styrelser både i söder, norr
och mellersta Sverige. Vi har även varit
representerade i de flesta s-
utskottssammansättningarna och på central
nivå, alltså f  d Byggentreprenörerna,
nuvarande Sveriges Byggindustrier. Vi har
även under många år funnits i andra utskott
och i BI:s styrelse med uppgift att föra alla
specialföretags talan.

En respekterad 15-åring
HiB har under de 15 åren vunnit respekt,
blivit accepterat som talesman för en ung
bransch under stark utveckling. Vi har visat
att personer utan traditionell byggbakgrund
kan tillföra byggsektorn nya erfarenheter och
vara med och föra utvecklingen framåt.
Gunnar Landborg



GÖTEBORG
Backa Bergögata 9
422 46 Hisings Backa
Tel: 031-52 27 00
Fax: 031-52 27 80

DIAMANTVERKTYG
GLOBE-TOOL AB

STOCKHOLM
Jenny Linds gata 16

121 52 Hägersten
Tel: 08-556 343 80
Fax: 08-556 343 81

TOOLGAL, LEVANTO,
SHIBUYA, DR BENDER

World of Concrete
Årets World of  Concrete hölls i New Orleans
och vi fanns naturligtvis på plats. Jag har
besökt min femte raka World of  Concrete i
USA. Denna gång i turistvänliga New
Orleans. Mässhallen var en byggnad på
1.600x300 m, fylld med utställare. Det man
kunde konstatera var att diamantsidan åter
hade minskat så att det endast var ett tjugotal
utställare kvar. Hilti hade en stor monter,
det visar att man kommit för att stanna.
Stanley hade, som vanligt, sin monter med
den sedvanliga tävlingen. Några nyheter
fanns inte.
Gunnar Landborg
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MässkalenderMässkalenderMässkalenderMässkalenderMässkalender
BeBoSa 2002
Nürnberg, Tyskland
18-20 april

Bauma China 2002
Shanghai, Kina
5-8 november

World of  Concrete 2003
Las Vegas, Usa
3-7 februari

Dags för Bebosa
Bebosa arrangeras
i Nürnberg den
18-20 april och det
var andra gången
som mässan hålls
i Exhibition
C e n t r e
N u r e m b e r g .
Mässan anses vara
europas bästa
mötesplas för

kostar 15 euro. Att boka biljett i förväg ger
ett reducerat pris. Besök gärna deras hemsida
www.bebosa.de där du kan få mer
information.

Nära till centrum
Mässområdet ligger nära till det mesta.
Flygplatsen ligger på 30 minuters bussfärd
eller 20 minuter för den som väljer att åka
tunnelbana. Närmaste köpcentrum,
Franken-Center, ligger på några få
tunnelbana-minuters avstånd. Är du
intresserad av att boka hotell kan du med
fördel ringa +49 9 11 194 14.
Patrik Sjögren

håltagare. Utställarna är koncentrerade på
håltagning, rivning samt återvinning.
Projektledaren för mässan förväntar sig ca.
100 utställare och ca. 3.000 besökare.

Diskussionsforum
The Fachverband Betonbohren und -Sägen
e.V kommer att hålla möte den 19 april. Olika
experter inom branschen kommer att
arrangera ett möte den 17 april där man bl.a.
kommer att diskutera viktiga frågor som
berör branschen.

Olika utställare
Som utställare kommer vi bl.a. att få se
Carbodiam, Dimas-Partner, Hilti, HTC,
Midhage och Weka. Mässan öppnar kl.9.00
och har öppet fram till kl.18.00 på vardagar
och till kl.14.00 under lördagen. Entré för en
dag kostar 7 euro och entré för samtliga dagar

Informera oss
Vi som ansvarar för HiB-Info ser gärna att
du informerar oss om vad som händer inom
vår bransch. Produktnyheter,
nyanställningar, intressanta
håltagningsobjekt m.m. är av intresse.
Epost patrik.sjogren@telia.com
Fax 042-27 06 76
Patrik Sjögren
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AFU 99 

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för 
underentreprenader, AFU 99, med nedanstående ändringar 
och tillägg. Det förutsätts att parterna tagit del av AFU 99. 
 
Anm. 
I marginalen har av praktiska skäl angetts de bokstavs- och 
sifferkoder som för vidstående bestämmelser återfinns i AF 
AMA 98. Föreskrifterna i AF AMA utgör därigenom ej 
avtalsinnehåll. 
 
AFC.3          Organisation 

 
AFC.552      Brandskyddsansvarige 
Beställaren skall tillhandahålla en namngiven fysisk person 
som skall ansvara för brandskyddet i samband med 
entreprenaden. 
 
AFC.4          Tider 

 
AFC.42         Igångsättningstid 

Om det mellan parterna ej träffats överenskommelse om 
bestämd igångsättningstid för entreprenörens arbeten, skall 
beställaren avropa arbetet senast 5 arbetsdagar innan 
ingångsättning. 
 
AFC.56         Avsyning 

När entreprenören färdigställt entreprenaden eller fysiskt 
avgränsad del av densamma har han rätt att av beställaren 
begära avsyning vad gäller förekomsten av skador på 
entreprenaden. 
 
Ställd säkerhet sätts dock inte ner förrän slutavsyning skett. 
 
AFC.631        Säkerhet till beställaren 

Entreprenörens säkerhet skall, om inte annat föreskrivits i 
övriga kontraktshandlingar, gälla för ett belopp om 10% av 
kontraktssumman under entreprenadtiden. 
 
Säkerhet skall genast återlämnas efter godkänd avsyning. 
 
AFH, AFJ       Allmänna hjälpmedel och 
                         arbeten 
Om inte annat överenskommits gäller följande förändringar 
och tillägg. 

AFH.213      Personalbod och klosett som  

                      tillhandahålls 
Entreprenören tillhandahålls erforderliga platser i 
personalbod och klosett jämte drift inklusive städning samt 
underhåll av dessa. 
 
Entreprenören skall för sin utrustning även tillhandahållas 
försäkringsmässigt godkänt skalskydd inkl lås. 
 
AFH.32       Tillfällig väg och plan som 
                    tillhandahålls 

Entreprenören skall ha tillgång till lämplig upplagsplats. 
Transportväg och upplagsområde skall vara fritt från hinder. 
Beställaren svarar för nedtagning och borttransport av 
betongblock. 
 
AFH.412    Tillfällig elförsörjning m.m. som  

                   tillhandahålls 
Entreprenören tillhandahålls erforderlig elkraft och 
kylvatten under tryck högst 50 m från arbetsstället. Avlopp 
för spillvatten från borrning och sågning tillhandahålls högst 
25 m från arbetsstället. 
 
AFH.6      Tillfälliga konstruktioner 

Entreprenören tillhandahålls för tillträde till arbetsstället 
erforderliga ställningar, stegar, landgångar, trapport eller 
befintlig hiss samt erforderlig avlastning och uppstämpning. 
 
AFH.71     Lyftanordningar 

För upp- och nedtransport av material och utrustning 
tillhandahålls entreprenören motordriven kran eller annan 
angiven lyftanordning. Tillhandahålls förarstyrd kran eller 
lyftanordning tillhandahålls även förare under ordinarie 
arbetstid. 
 
AFH.9     Övriga allmänna hjälpmedel 

Entreprenören tillhandahålls för arbetenas utförande de 
skyddsanordningar för arbetarskydd som påfordras med 
stöd av lag eller annan författning eller eljest gällande 
föreskrifter samt en temperatur av min +1o på arbetsstället, 
som också skall vara fritt från hinder. 
 
AFJ.3     Håltagning 

Entreprenören tillhandahålls utsättning med dimensioner 
angivna. Beställaren svarar för byggnadens konstruktion 
samt skydd av befintliga installationer och färdigbehandlade 
ytor. 
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AVS. HiB
Box 7835, 103 98 STOCKHOLM
SVERIGE B
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