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-Auktoriserade entreprenörer, ett kvitto på kvalitet!
Att pruta på kvaliteten i entreprenadarbeten blir oftast förödande i längden. I dagens regel- 
och normtäta samhälle med allt mer komplexa bygglösningar har både beställaren och 
underentreprenörerna ett stort och växande ansvar. Det är därför av största vikt att i alla 
byggsammanhang använda sig av professionella och organiserade underentreprenörer.

-Betonghåltagare är både hantverkare och maskinoperatörer!
Bra utförd betonghåltagning hanteras med samma hantverksmässiga och kunnande som 
någon annan specialentreprenad. För detta krävs erfarenhet och kunskap i metoder och 
utrustning. Därför gäller det att välja rätt entreprenör!

ANVÄND HiB-ANSLUTNA BETONGHÅLTAGARE, EN BRA GARANTI
FÖR BÄSTA MÖJLIGA UTFALL OCH FAST PRISSÄTTNING!

"Riktiga" håltagare sätter
beställaren i centrum!

HiB’s medlemslista för håltagare
HiB’s medlemslista för leverantör samt styrelse
Medlemsregister DK
HiB’s styrelse samt leverantörslista
HiB fyller 20 år och firar detta på Blomstermåla
Att täta ett läckage
Smått & Gott
Populär vajersågningskurs
Eurodima uppköpta av Rothenberger
Chefskonferens - stresshantering
Ordförande har ordet
Rapport från Norrland
Mer kraft i bred uppgång
Drakdesign, nytt grepp från Dimas
Vad händer inom IACDS?
Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på arbetsplatsen
Sandvik slutför förvärvet av Hagby-Asahi
Snart dags för Bauma igen
Stockholms Byggmästarförening bildar en egen...
Vi tittar lite närmare på en en branschens leverantörer
10.868 håltagningsföretag
World of Concrete
CSDA inbjuder till möte på Hawaii
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HiB’s medlemslista över håltagare, SE

55:ans Borr & Bygg AB
Box 1168, 141 24 HUDDINGE
Tel: 08-464 99 88  Fax: 08-464 99 88

A-Borrning i Falköping AB
Box 61, 521 02 FALKÖPING
Tel: 0515-182 40  Fax: 0515-196 86
calle@a-borrning.se
www.a-borrning.se

AB Betongborrning & Sågning
Haganäsgatan 34, 256 37 ÅSTORP
Tel: 042-507 18  Fax: 042-519 18
betongborrning@helsingborg.bostream.se

ABC-Håltagar´n Knivsta Betonghåltagning AB
Ålgrytevägen 149, 127 31 SKÄRHOLMEN
Tel: 08-97 19 17  Fax: 08-464 81 71

Allteknik i Kramfors AB
Elofsbacken 7, 872 63 LUNDE
Tel: 0612-134 40  Fax: 0612-155 25
allteknik@telia.com
www.allteknik.nu

Arnessons Betongborrning AB
Garvaregatan 7, 665 32 KIL
Tel: 0554-400 00   Fax: 0554-400 47
staff@arnessons-betongborr.se
www.arnessons-betongborr.se

Avancerad Borrteknik i Karlstad AB
Nattvindsgatan 7, 652 21 KARLSTAD
Tel: 054-85 40 70 Fax: 054-85 40 71
lars@borrteknik.com
www.borrteknik.com

Avancerad Borrteknik i Stockholm AB
Box 6075, 129 07 HÄGERSTEN
Tel: 08-19 29 73 Fax: 08-556 374 25
jonas@borrteknik.com
www.borrteknik.com

B&W Betongborrning AB
Jungs väg 10, 392 43 KALMAR
Tel: 0480-880 70  Fax: 0480-304 13

Babbis Diamanthåltagning AB
Box 1018, 735 91 SURAHAMMAR
Tel: 0220-313 30  Fax: 0220-313 30

BC-Håltagning AB
Hörntorpsvägen 1 B, 746 31 BÅLSTA
Tel: 0171-594 49  Fax: 0171-594 49

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

Bennys Betongborrning AB
Nygatan 10, 591 45 MOTALA
Tel: 013-10 01 03  Fax: 013-10 31 83

Bergmans Betongdemolering AB
Lasarettsvägen 19, 738 30 NORBERG
Tel: 0223-205 60
nagnus@betongdemolering.se

Betongborrar´n i Mälardalen AB
Kungsgatan 42, 736 42 KUNGSÖR
Tel: 0227-145 15  Fax: 0227-104 50
halm@betongborrarn.se
www.betongborrarn.se

Betongborrar´n i Sollentuna AB
Sulkyvägen 18,163 43 SPÅNGA
Tel: 08-35 76 87  Fax: 08-35 76 30
hassep@betongborrarn.se
www.betongborrarn.se

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

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

Betonghåltagarna i Huskvarna AB
Tenhultsvägen 52, 561 42 HUSKVARNA
Tel: 036-13 22 11  Fax: 036-13 22 34
bht.hva.ab@telia.com
www.betonghaltagarna.nu

Betonghåltagning i Göteborg AB
Backa Bergögata 4, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 50 75  Fax: 031-52 50 56
mail@betonghaltagning-gbg.se

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

Betonghåltagningar Nordborr AB
Verkstadsgatan 2, 856 33 SUNDSVALL
Tel: 060-66 91 20  Fax: 060-66 91 05
bertil.magnusson@norrlandskranar.se

Betongteknik Götesson & Söner, AB
Toresbo 138, 382 96 NYBRO
Tel: 0481-200 63  Fax: 0481-200 56
betongteknik@telia.com

Borr & Sågspecialisten i Hölö AB
Idrottsvägen 7, 153 71 HÖLÖ
Tel: 08-550 197 40  Fax: 08-550 197 40
borrteknik@attacus.se
www.attacus.se

Borr och Maskinteknik i Östersund AB
Box 725, 831 28 ÖSTERSUND
Tel: 063-12 36 20  Fax: 063-12 36 22
borrteknik@mail.op.se

Borrsvängen Jan Fransson AB
Åsleden 5, 746 52 BÅLSTA
Tel: 0171-553 10  Fax: 0171-577 10
janne@borrsvangen.se

Borrtjänst i Målardalen AB
Fålhagsleden 57, 753 23 UPPSALA
Tel: 018-10 50 30 Fax: 018-10 05 60
micke.borrtjanst@telia.com
www.borrtjanst.com

Boströms Borrtjänst AB, C D
Saltvik 1830, 870 10 ÄLANDSBRO
Tel: 0611-240 58  Fax: 0611-266 56
info@borrtjanst.se
www.borrtjanst.se

BTG Demol AB
Stohagsgatan 6, 602 29 NORRKÖPING
Tel: 011-10 18 81  Fax: 011-18 18 04
jocke@btg-demol.se

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

Caland Betonghåltagning AB
Sjögatan 6, 656 72 SKATTKÄR
Tel: 084-86 06 80  Fax: 054-86 05 70
info@caland.se
www.caland.se

Casun AB Bygg och Industriservice
Hovgatan 4, 854 62 SUNDSVALL
Tel: 060-15 57 00  Fax: 060-15 60 84
casun@casun.se
www.casun.se

CBS Bygg o. Anläggningsservice AB
Exportgatan 47, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 80 40  Fax: 031-52 80 94
cbs.bygg@swipnet.se

DHT Hässleholm AB
Viaduktsgatan 31, 280 23 HÄSTVEDA
Tel: 0451-373 64  Fax: 0451-373 60

Diamantborrarna AB
Box 8, 232 21 ARLÖV
Tel: 040-53 40 30  Fax: 040-53 40 33
mail@diamantborrarna.se
www.diamantborrarna.se

Diamanten Håltagning i Östergötland AB
Finnögatan 5, 582 78 LINKÖPING
Tel: 013-31 06 08  Fax: 013-14 54 56
diamanten.link@swipnet.se

Diamanthåltagning i Katrineholm AB
Box 73, 641 21 KATRINEHOLM
Tel: 0150-339 34  Fax: 0150-339 34

Diamantteknik JH AB
Brådstupsvägen 1, 129 39 HÄGERSTEN
Tel: 08-464 82 25  Fax: 08-464 89 30
janne.g@diamantteknik.se
www.diamantteknik.se

DIGO AB
Box 513, 541 28 SKÖVDE
Tel: 0500-41 88 20  Fax: 0500-41 80 20
stig-ake.ahlm@digo.se
www.digo.se

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

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

Exakt håltagning Peter Johansson AB
Stensjö Stora Hus 105, 310 50 SLÖINGE
Tel: 0346-430 43  Fax: 0346-494 66
exakt@byggtjanst.nu

FT Betonghåltagning AB
Funbo Bärby 105, 755 97 UPPSALA
Tel: 0709-52 55 27  Fax: 018-35 04 99
ft.betonghaltagning@telia.com
www.ftbetonghaltagning.com

Granitgrabbarna AB
Box 2078, 172 02 SUNDBYBERG
Tel: 08-25 68 80 Fax: 08-28 05 21

Göteborgs Betongborrning AB
Stenhusvägen 9, 463 35 GÖTA
Tel: 0520-65 71 45  Fax: 0520-65 79 06
lennart@goteborgsbetongborrning.se

Göteborgs Hålmetod AB
Fogelmarksv. 20, 421 67 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-51 04 85  Fax: 031-51 04 85
patrik@halmetod.se
www.halmetod.se

Hole At Once
Vita Huset, 740 12 KNUTBY
Tel: 0174-405 10  Fax: 0174-405 10
hole.at.once@telia.com

Hovets Håltagning
Elektravägen 5, 126 30 HÄGERSTEN
Tel: 08-464 90 14  Fax: 08-464 90 18
info@hovets.se
www.hovet.se

Hålgruppen i Helsingborg AB
Box 13012, 250 13 HELSINGBORG
Tel: 042-16 22 79  Fax: 042-16 18 81
info@halgruppen.se
www.halgruppen.se
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Hålmetoder KN AB
Tornväktargränd 10, 168 59 BROMMA
Tel: 08-87 81 32  Fax: 08-87 39 76
halmetoderab@telia.com
www.halmetoder.se

Hålspecialisterna i Malmö AB
Zenithgatan 66, 212 14 MALMÖ
Tel: 040-30 10 07

Håltagaren i Laholm
Box 4015, 312  04 VALLBERGA
Tel: 0703-48 35 98  Fax: 0430-235 59

Håltagargruppen GUJA AB
Idrottsvägen 31 A, 702 32 ÖREBRO
Tel: 019-25 18 00  Fax: 019-26 02 15
info@guja.nu
www.guja.nu

Håltagarna Borrteknik Sverige AB
Ekbacksvägen 2, 168 69 BROMMA
Tel: 08-80 71 29  Fax: 08-704 89 10
richard@dmhaltagarna.se
www.borrteknik.se

Håltagarna Borrteknik Sverige AB
Åkerivägen 4, 152 42 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-550 606 00  Fax: 08-550 636 00
info@borrteknik.se
www.borrteknik.se

Häger Diamanthåltagning AB
Roasjö, 512 92 SVENLJUNGA
Tel: 0325-62 20 68 Fax: 0325-62 20 88

J.L. Betonghåltagning AB
Box 1137, 171 22 SOLNA
Tel: 08-27 77 72  Fax: 08-82 03 62
betonghaltagning.jl@telia.com

JFC Håltagning Syd AB
Maltgränd 4, 264 39 KLIPPAN
Tel: 0435-149 50 Fax: 0435-44 86 71
jfc.haltagning@telia.com

K.B.D. Dalarna AB
Box 5053, 781 05 BORLÄNGE
Tel: 0243-151 60  Fax: 0243-876 88
info@kbd.se
www.kbd.se

LeMi Diamantborr AB
Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN
Tel: 0435-151 01 Fax: 0435-151 01
info@lemidiamantborr.com

Ljungholms Betonghåltagning AB
Sjöbjörnsvägen 66A, 117 67 STOCKHOLM
Tel: 08-645 01 39  Fax: 08-645 01 39

LSB Såg & Borrteknik AB
Åbyforsvägen 63, 360 40 ROTTNE
Tel: 0470-477 60  Fax: 0470-477 60
wes@lsb.nu
www.lsb.nu

MSF Betonghåltagning AB
Kumlahöjden, 195 92 MÄRSTA
Tel: 08-591 430 12  Fax: 08-591 430 45

NCC AB
Box 455, 901 09 UMEÅ
Tel: 090-16 80 00  Fax: 090-13 65 79

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

Nilsson Mark o Diamant AB
Gråmanstorp 1044, 264 91 KLIPPAN
Tel: 0435-146 50 Fax: 0435-71 88 55
nmd@telia.com

Nordisk Specialhåltagning AB
Pistolgatan 7, 262 62 ÄNGELHOLM
Tel: 0431-41 05 70
www.nordisksh.se
nsh@ektv.nu

Owe Larssson Borr AB
Box 259, 611 26 NYKÖPING
Tel: 0155-29 25 80  Fax: 0155-29 25 88
owe.larsson.borr@telia.com

PB:s Håltagning AB
Hövdingegatan 7, 723 51 VÄSTERÅS
Tel: 021-83 00 78  Fax: 021-83 00 78
peter.back.1@telia.com

Peder Borrare och Söner AB
Hasslingegatan 31, 421 60 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-47 04 70  Fax: 031-331 08 05
marcus@pederborrare.se

Peter Borrelit AB
Tråkärrslättvägen 42A, 427 51 BILLDAL
Tel: 0707-31 09 13  Fax: 031-91 34 46

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

Pierre Entreprenad AB
Box 11083, 800 11 GÄVLE
Tel: 026-18 65 80  Fax: 026-14 05 80
fredrik.pierre@pierre.se
www.pierre.se

PL Borr AB
Svartbäckens by, 136 59 HANINGE
Tel: 08-777 71 79

Rijo Håltagning AB
Tingberga, 274 94 SKURUP
Tel: 0410-254 60  Fax: 0410-256 05
info@rijo.se
www.rijo.se

Rivab i Göteborg AB
Östergärde Industriväg 33, 417 29 GÖTEBORG
Tel: 031-51 35 40  Fax: 031-51 62 28
bo.hornquist@rivab.nu
www.rivab.nu

Rivpartner i Stockholm AB
Söderby Gårdsväg 11-19 (Oxöga), 147 60 UTTRAN
Tel: 08-29 71 20  Fax: 08-28 26 05
rivpartner@telia.com

Sanering & Bygg
Hovslagaregatan 18, 291 54 KRISTIANSTAD
Tel: 044-10 23 40  Fax: 044-12 98 00
curt@saneringbygg-berglund.com
www.saneringbygg-berglund.com

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

Skanska Sverige AB
Industrivägen 6-8, 137 37 VÄSTERHANINGE
Tel: 08-500 738 00  Fax: 08-753 47 90
pader.mickels@skanska.se

SM Betong Borrarna i Uppsala AB
Nymansgatan 6, 753 23 UPPSALA
Tel: 018-25 00 45  Fax: 018-25 00 45

Smålands Betonghåltagning AB
Väderumsvägen 1, 572 36 OSKARSHAMN
Tel: 0491-181 00  Fax: 011-12 09 25

Sollefteå Såg och Borrteknik AB
Västgranvåg 232, 881 91 SOLLEFTEÅ
Tel: 0703-24 35 40
trotte.sbt@telia.com

Specialhåltagning i Göteborg AB
Ingela Gathenhielms g. 7, 421 30 V. FRÖLUNDA 
Tel: 031-47 12 93  Fax: 031-47 12 02
info@specialhaltagning.nu
www.specialhaltagning.nu

Specialhåltagning i Trestad AB
Kardanvägen 15, 461 38 TROLLHÄTTAN
Tel: 0520-42 08 80  Fax: 0520-379 05
hasse@specialhaltagning.se
www.specialhaltagning.se

Storstadens Betonghåltagning AB
Terrängvägen 17, 129 48 HÄGERSTEN
Te: 08-88 07 47 Fax: 08-88 07 47
storstadens.btg@tele2.se
www.diamantorten.se

Såg & Betongborrning i Borås AB
Box 22056, 504 11 BORÅS
Tel: 033-13 56 00  Fax: 033-13 56 00

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

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

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

Team Håltagarna TB AB
Skaragatan 75, 531 40 LIDKÖPING
Tel: 0510-54 76 66  Fax: 0510-54 76 67
thomas@haltagarna.com
www.haltagarna.com

TH Hålsystem AB
Hägerstens Allé 10, 129 37 HÄGERSTEN
Tel: 08-18 67 41  Fax: 08-16 67 41
tommy.hald@telia.com

TOTAL Diamanten i Sverige AB
Sångleksgatan 4 C, 215 79 MALMÖ
Tel: 040-94 90 05  Fax: 040-94 90 12
totaldiamantenab@telia.com
www.totaldiamanten.dk

TP Betonghåltagning AB
Box 191, 746 24 BÅLSTA
Tel: 0707-60 41 10  Fax: 0171-545 50
tpbetong@hotmail.com

Umeå Hålteknik AB
Norra Obbolavägen 116, 904 22 UMEÅ
Tel: 090-77 93 00  Fax: 090-70 15 44
umea.halteknik@telia.com
www.umeahalteknik.com

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

Västerås Diamantborrning AB
Solbrudsvägen 22, 722 46 VÄSTERÅS
Tel: 021-249 79  Fax: 021-275 10
diamantborrning@spray.se

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

Älvsjö Betonghåltagning AB
Runtunavägen 28, 125 40 ÄLVSJÖ
Tel: 08-749 12 55  Fax: 08-749 12 55

Öhlunds Borr & Såg AB
Sjöbodvägen 5, 952 50 KALIX-NYBORG
Tel: 0923-211 13  Fax: 0923-211 13
rickard.ohlund@home.se
www.borrochsag.se

Österlen Håltagning AB
Vallby 1054, 276 56 HAMMENHÖG
Tel: 0705-25 60 87  Fax: 0414-321 83
christer.szakos@simris.nu
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Dimas AB
Box 2098, 550 02 JÖNKÖPING
Tel: 036-570 60 23 Fax: 036-570 60 10

Eurodima AB
Graf 16, 563 93 GRÄNNA
Tel: 036-524 98 Fax: 036-522 79

Hagby-Asahi AB
Box 4, 713 21 NORA
Tel: 0587-845 11 Fax: 0587-845 80

Hilti Svenska AB
Box 123, 232 22 ARLÖV
Tel: 040-53 93 00 Fax: 040-43 51 96

HRA Industriprodukter AB
Transformatorvägen 7, 433 38 PARTILLE
Tel: 031-44 50 70 Fax: 031-44 26 70

Jack Midhage AB
Box 1070, 269 21 BÅSTAD
Tel: 0431-710 00 Fax: 0431-754 70

Jerneviken Maskin AB
Tagenevägen 1, 422 59 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 01 16 Fax: 031-52 90 50

Levanto Diamond Tools AB 
Backa Bergögatan 9, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 27 00 Fax: 031-52 27 80

Maskinfirma Bo Lamm AB
Norrbackagatan 15, 113 41 STOCKHOLM
Tel: 08-30 11 20 Fax: 08-30 11 35

Norddiamant AB
Yttre Ringvägen 21, 915 31 ROBERTSFORS
Tel: 0934-107 80 Fax: 0934-555 73

Pullman Scandinavian AB
Industrivägen 10, 777 91 SMEDJEBACKEN
Tel: 0240-66 09 60 Fax: 0240-66 30 60

SpeDat Konsult AB
Galoppvägen 8, 177 59 JÄRFÄLLA
Tel: 08-580 330 40 Fax: 08-568 206 18

SP-Ortens Diamant AB
Terrängvägen 17, 129 48 HÄGERSTEN
Tel: 08-97 76 77 Fax: 08-88 07 47

Tyrolit Svenska AB
Box 533, 183 25 TÄBY
Tel: 08-544 715 00 Fax: 08-544 715 01

Medlemsliste Diamantentreprenörernes brancheforening, DK

Alt Diamant A/S
Marielundsvej 32C, 2730 HERLEV
Tel: 44 92 27 92

Beton-Tegl A/S
Hagensvej 64, 9530 STÖVRING
Tel: 98 37 21 99

Brandt Diamant A/S
Postbox 7, 4100 RINGSTED
Tel: 70 26 33 60

Dansk-Dia-Bor A/S
Sören Nymarksvej 9, 8270 HÖJBERG
Tel: 70 22 42 44

Diamantskaering & Boring
Fynshovedvej 604, 5390 MARTOFTE
Tel: 65 34 22 29

Diavac ApS
Hörskaetten 20, 2630 TÅSTRUP
43 52 54 80

FA. DIamant Team
Postbox 46, 3550 SLANGERUP
Tel: 47 38 23 17

FK Entreprise A/S
Box 8203, 9220 ÅLBORG Ö
Tel: 98 15 28 99

Hansson & Knudsen A/S
Cikorievej 5, 5220 ODENSE SÖ
Tel: 66 12 08 10

Hans Storm A/S
Ellehaven 9, 5690 TOMMERUP
Tel: 63 76 61 00

Hoffman A/S
Edwin Rahrs Vej 88, 8220 BRABRAND
Tel: 87 47 47 47

Jan & Co. ApS
Langdyssevej 13, 4000 ROSKILDE
Tel: 22 64 10 50

KAPS I/S
Holbeckvej 72, 4200 SLAGELSE
Tel: 20 60 70 51

KBK POPP Diamantvoring ApS
Kvissingevej 14, 2600 GLOSTRUP
Tel: 43 50 00 54

Michael Niemann Diamantboring og Liftudlej.
Kröjerup Overdrev 16, 4180 SORÖ
Tel: 57 82 12 69

MT  Höjgaard A/S, Bore-Skaere afdelning
Banemarksvej 42, 2605 BRÖNDBY
Tel: 43 76 55 66

MT Höjgaard A/S, Bore-Skaere afdelning
Rördalsvej 81, 9220 ÅLBORG Ö
Tel: 98 18 06 06

MT Höjgaard A/S
Lystrupsvej 50, 8240 RISSKOV
Tel: 87 46 88 88

Runge Service
Faergevej 76, 3600 FREDERIKSUND
Tel: 47 31 43 65

Skanska Danmark A/S
Sivmosevaenget 4, 5260 ODENSE S
Tel: 70 13 20 20

Skibby Entreprenörfirma A/S
Box 63, 4050 SKIBBY
Tel: 47 52 70 12

Slagelse Diamanten ApS
Hyllerupvej 46, 4200 SLAGELSE
Tel: 58 53 36 27

Leverandörer, DK

Aktieselskabet A4
Tömrervej 7-9, 6710 ESBJERG V
Tel: 75 15 11 22

Cobra Interdiamant ApS
Roustvej 90, 6800 VARDE
Tel: 76 94 08 22

Diatool ApS
Lundvej 16, 8700 HORSENS
Tel: 75 65 45 77

Dimas Danmark A/S
Lundtoftegårdsvej 93A, 2800 Kgs. LYNGBY
Tel: 45 26 47 50

GT Hydraulic ApS
Nybyvej 42, 4340 TÖLLÖSE
Tel: 59 18 65 51

Hellco Tools ApS
Salbjergvej 16, 4622 HAVDRUP
Tel: 46 18 66 77

Hilti Danmark A/S
Islevdalvej 220, 2610 RÖDOVRE
Tel: 44 88 80 00

J.D. Diamantvaerktöj A/S
Glentevej 33, 4600 KÖGE
Tel: 56 65 50 40

Poul Thoft Simonsen A/S
Kvaglundvej 82, 6705 ESBJERG Ö
Tel: 76 14 55 55

Reca Danmark A/S
Postbox 37, 2630 TÅSTRUP
Tel: 70 23 80 33

Tyrolit A/S
Broenge 1-9, 2635 ISHÖJ
Tel: 43 55 74 00

TOTAL Diamanten ApS
Rugvaenget 33, 2630 TÅSTRUP
Tel: 43 71 43 04

Trebor A/S
H.C. Örstedsvej 12, 7000 FREDERICIA
Tel: 76 24 02 99

Trekantens Diamantskaering ApS
Vesterstig 4, 6052 VIUF
Tel: 75 56 17 99

Vejle Pumpelager & Byggeteknik
Sjaellandsgade 67, 7100 VEJLE
Tel: 75 72 03 11

Århus Diamantboring ApS
Marögelhöj 4, 8520 LYSTRUP
Tel: 86 74 16 99
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HiB’s styrelse

Ordförande, medlemsfrågor och rekrytering
Leif Sjögren, Hålgruppen i Helsingborg AB
Tel: 042-16 22 79 Fax 042-16 18 81
leif.sjogren@halgruppen.se

Mässor, möten och studieresor
Magnus Juthage, Specialhåltagning i GBG AB
Tel: 031-47 12 93 Fax 031-47 12 02
info@specialhaltagning.nu

Kassör
Rikard Johansson, Rijo Håltagning AB
Tel: 0410-254 60 Fax 0410-256 05
info@rijo.se

Maskinfrågor
Mario Larsson, Arnessons Betongborrning AB
Tel: 0554-400 00 Fax 0554-400 47
staff@arnessons-betongborr.se

Vice ordförande, utbildning, hemsida samt IT
Tomas Fredriksson, SHC Håltagning AB
Tel: 011-12 39 30 Fax 011-10 31 78
tomas.fredriksson@shc-holemaking.se

Maskinfrågor
Richard Danielsson, D/M Håltagarna AB
Tel: 08-80 71 29 Fax 08-704 89 10
richard@dmhaltagarna.se

Utbildning
Trotte Mårdberg, Sollefteå Såg och Borrteknik
Tel: 0703-24 35 40
trotte.sbt@telia.com

Sekreterare
Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier
Tel: 08-698 58 73 Fax 08-698 59 01
lars.sandstrom@bygg.org

Mässkalender

World of Concrete 2007, Las Vegas
23-26 januari 2007
www.worldofconcrete.com

Byggmaskiner 2007, Göteborg
13-16 mars 2007
www.bygg-maskiner.se

Bauma 2007, München
23-29 april 2007
www.bauma.de

Maskinexpo, Barkaby flygfält
31 maj-2 juni 2007
www.elmia.se/nordcon/

Nordcon/Demotech 2008, Jönköping
Tidpunkt ej bestämd!
www.elmia.se/nordcon/

Nordbygg 2008, Älvsjö
1-4 april 2008
www.nordbygg.se

Sidor att besöka på nätet

IACDS
Internationella håltagarorganisationen
www.iacds.org

CSDA
Amerikanska håltagarorganisationen
www.csda.org

Diamantentreprenørernes Brancheforening
Danska håltagarorganisationen
www.diamantboring-skaering.dk

Sveriges Byggindustrier
Organisation för Sveriges bygg & anläggare
www.bygg.org

BLOMSTERMÅLA

HiB (Håltagningsentreprenörerna 
inom Sveriges Byggindustrier) firar 
20-årsjubileum 2007. Allt började på 
Hotell Karelia i Stockholm när några 
gamla ”gubbar” hade trevligt runt 
ett bord.
10 år senare hade föreningen sitt första ju-
bileum som firades i Stockholm, men nu på 
Hotel Royal Viking. Till hotellet kom bland 
annat Uffe R, Gunder B, Peter E, ”Skep-
parn”, Bengt I det kom många ”goa” gubbar 
på den tiden! Det var mycket trevligt!

Dags för nästa jubileum
Nu är det dags för nästa jubileum och 

nu är det Sveriges framsida som gäller. 
Lördagen den 25 augusti 2007 firar för-
eningen 20-års jubileum och vi gör det på 
Särö Värdshus (kallas även Blomstermåla). 
För ytterligare information går det bra att 
se deras hemsida på internet med adress 
"www.blomstermala.com". Särö ligger cirka 
2 mil sydväst om Göteborg och ni kan instal-
lera er redan på fredagen!

Underhållning i världsklass väntar
Jubileumsfestligheterna startar lördagen 
den 25 augusti kl. 16.00 med samling vid 
Stenpiren i Göteborg. Här tar vi skärgårds-
båten till Särö där underhållning i världsklass 

väntar. Det är som vanligt ett begränsat antal 
platser så anmäl er till kansliet så fixar Lars 
Sandström resten.

Ytterligare information kommer inom 
kort att läggas ut på föreningens hemsida, 
www.haltagningsentreprenorerna.se.
Väl mött i Göteborg…
Magnus Juthage



08     HIB-INFO

Genom en artikel i HiB-info 2005-4 
väcktes mitt intresse för en mjuk-
vara, kallad C-Track, lanserad av 
Accessor i Västerås. Rubriken löd 
”En väg mot ökad lönsamhet?” 
och det är ju alltid intressant! Vårt 
företag har cirka 15 anställda och 
vi producerar håltagning i södra 
Sverige.
Efter att ha läst innehållet i artikeln och lagt 
vårt företags förutsättningar i de aspekter 
som artikeln/programmet bearbetar såg jag 
att detta är nog nåt för oss. C-Track är ett 
dataprogram som via fastinstallerade GPS-
sändare i företagets fordon rapporterar via 
en server till oss var fordonen är.

Reducerad premie
Försäkringsbolaget ger en reducerad pre-
mie på fordonen vilket är en stor fördel 
och vid en ev. stöld kan vi själva söka upp 
var fordonet är och därmed snabbt komma 
tillbaka i produktion. Den stora besparingen 
fick vi redan efter 3 månader; Vi hade fått 
förtroendet att utföra håltagning i en skola 
på både löpande räkning och fast pris. Job-
bet startade, tiden gick och killarna vidhöll 
att jobbet gick enligt planerna på ca 300 h 
och att arbetstiderna hölls som lovat. Vid 
genomgång av tidrapporterna så hade vi 
förbrukat 340 h och en hel del var kvar på 
anbudet… något felade.

160 timmar saknades
Vid en Stop-rapport-utskrift i C-Track, på 

Att täta ett läckage!
skolans adress, visade det sig att bilen hade 
varit på plats i 230 timmar. På denna tid 
skall man i genomsnitt ha rast cirka 1 timme 
perdag, vilket på 51 arbetade dagar gör 51 
timmar minus.  Alltså har produktiviteten 
legat på cirka 180 timmar. Helt plötsligt 
stämde kalkylen igen, men inte med killarnas 
tidrapporter?! Enligt angivna 340  timmar 
hade man arbetat 180 timmar och därmed 
saknades 160 timmar.

Osynlige mannen
Osynlige mannen var inte längre transparent 
utan hade t o m fått lön enligt tidrapporten! 
Efter dubbelcheck och granskning in och 
ut av dessa listor så kokade det över. Da-
gar med avgångstid från hemmet kl. 09 och 
hemkomst vid 15-tiden summerades med 8 
timmars arbete. Dagar då sängen var alldeles 
för skön och solen utomhus lockade mer än 
arbetsmoralen för kunden, egna företaget, 
arbetskamraterna och sig själv blev också till 
8 timmars arbet. Rastutflykter kunde i värsta 
fall vara upp till 3 timmar.

Används på rätt sätt
Vid ett möte på kontoret fann de två killarna 
som tillsammans jobbat 14 år på firman att 
det hade gått för långt och ställde frivilligt 
sina platser till förfogande. En tragedi för in-
blandade familjer men enda lösningen för att 
ta konsekvenserna av vad som i övriga sam-
hället kallas för bedrägeri och förskingring. 
Att felaktigt använda C-Track som ett ”Big 
Brother”- instrument är farligt och dumt för 

alla inblandade men informationen är inte 
mer ”integritetskränkande” än att ha speci-
ficerad telefonräkning på företagsmobilerna, 
om den används på rätt sätt. Fördelarna med 
C-Track kan göras lång;
Vid arbete på annan ort och grabbarna inte 
har vare sig karta, lokalkännedom eller egen 
GPS-Navigator i bilen blir lotsningen via 
telefon till aktuell adress som en barnlek. 
Alla som kör eller har kört servicebil vet hur 
tråkigt det är att föra körjournal. Vid behov 
kan körjournal skrivas ut och ev. myndighet 
får pappren på bordet och ingen behöver bli 
misstänkt för att använda servicebilarna på 
fritiden! Om någon glömt vilken dag som 
ett jobb utfördes går det lätt  att kolla via en 
”Full Usage”-rapport. Om någon behöver 
komplettera utrustningen eller behöver hjälp 
av en kollega går det snabbt att kolla vem 
som är närmast, etc. etc. När man vill ha reda 
på hur lång det är mellan olika adresser finns 
funktionen i programmet.

Rimliga kostnader
Installationskostnaden ligger på ca 2700 kr/
bil och 700 kr/mån/bil vilket snabbt lönar 
sig om man summerar exemplen ovan. Som 
entreprenör finns det många hål att stoppa 
investeringarna i och en god sådan är klart 
C-Track från Accessor.
Jan Månsson
Betonghåltagarna i Huskvarna

Var delaktig i HiB-Info!
Den utgivning av HiB-Info som du 
just nu läser är dessvärre kraftigt 
försenad då den egentligen skulle 
varit färdig för utskick i början av 
september.
Av olika skäl blev det ej så, men framförallt 
saknar vi uppslag till artiklar och reportage. 
Därför vill vi uppmana samtliga parter inom 
håltagningsbranschen att kontakta vår redak-
tion på ett eller annat sätt. Vi är intresserade 
av få idéer och uppslag till artiklar som vi kan 
publicera i kommande HiB-Info.

Allt är av intresse!
Ditt tips kan handla om allt i från ett 
speciellt håltagningsuppdrag eller till ett 
vardagsuppdrag. Allt är av intresse! Om 
du själv har möjlighet att skriva ner en text 

samt har tillgång till några foto är du hjärtligt 
välkommen att sända över detta material. Vi 
kan inte lova att allt insänt material, men vi 
ser gärna att folket inom branschen är mer 
delaktiga i HiB-Info.

Tiden är knapp
Kommande HiB-Info innan julhelgen 
vilket innebär att tiden är knapp. Däref-
ter blir nästa utgivning någon gång under 
våren, men tveka inte att kontakta oss. 
Lättast är det om du kontaktar vårt kansli 
via epostadress lars.sandstrom@bygg.org. 
Skriv gärna "HiB-Info" som rubrik.
Patrik Sjögren

Föreningens kansli
har ny adress
Föreningens kansli flyttade tillsammans 
med Sveriges Byggindustrier från Norr-
landsgatan till Storgatan 19 i Näringslivets 
Hus.
Den nya postadressen är som följer:
Box 5054
102 42 Stockholm

Bli medlem i HiB
Företag som är verksamma inom håltag-
ningsbranschen är välkomna att inkomma 
med ansökan om medlemskap i fören-
ingen. Ansökningsblankett finns att hämta 
hem från vår hemsida. Därefter faxar eller 
skickar du den via post till vårt kansli. Mer 
information kan du få via vårt kansli, Lars 
Sandström 08-698 58 73.
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smått & gott

Dimas och Partner "försvinner"
Nu står det klart att Dimas och Partner 
kommer att "försvinna" som varumärke 
och blir Husqvarna. Denna förändring 
kommer att ske vid årskiftet. Mer in-
formation om detta i kommande HiB-
Info.

Adamas - ny agentur för
Jack Midhage AB
Adamas har sedan många år varit en av de 
mer väletablerade tillverkarna i Europa av 
maskiner och utrustning för håltagarbran-
schen. För att på bästa sätt ta vara på sin 
kunskaper har Adamas sedan några år 
tillbaka ett systerföretag beläget i Holland, 
Core Powertools, som enbart arbetar med 
utveckling och försäljning av borrmaskiner 
i olika storlekar. Jack Midhage AB medde-
lar nu att man har inlett ett samarbete med 
Adamas och introducerar därmed Core 
Powertools på den svenska marknaden. 
Framför allt väljer man att satsa på två 
maskiner från Core Powertools CX20-serie 
- handhållna maskiner med 2000 w motor. 
En modell med pistolgrepp för våtborrning 
och en modell med handtaget bak för torr- 
och våtborrning. Maskinerna har funnits i 
Europa några år redan, är väl beprövade och 
har befunnits vara pålitliga och smidiga att 
arbeta med. Trots den höga effekten och 
treväxlade motorer har maskinerna små 
yttermått som gör dom lätta att exempelvis 
komma intill en vägg. Även större modeller 
i samma program kommer att introduceras 
inom den närmaste tiden.

Grattis till KBD i Dalarna
Karl-Evert och hans kollegor i håltagnings-
företaget KBD i Dalarna har all anledning 
att känna sig lite extra stolta. Företaget har 
nämligen kvalificerat sig som ett gesällfö-
retag. För att uppfylla kraven som gasell 
krävs det att företaget har en omsättning 
som överstiger 10 miljoner, har minst 10 
anställda och under de senaste tre åren dvs. 
2002-2005 har ökat omsättningen kontinu-
erligt och minst fördubblat den.
Grattis!

Jerneviken nyanställer
Göteborgsföretaget Jernviken har fått 
förstärkning på kontoret sedan början av 
oktober. Angelica Svensson har anställts 
som försäljningskoordinator.

Nytt från Dasicon
Dasicon har efter ett omfattande utveck-
lingsarbete och testning nu släppts i version 
2. Den nya versionen består av två program-
moduler, dels programmet för kalkylering 
(Dasicon-Kalkyl) som funnits tillgängligt ti-
digare, dels en helt ny programmodul för 
orderhantering (Dasicon-Order). Målsätt-
ningen är att kunna utveckla programmo-
duler även för fakturering och reskontra i 
framtiden,  samt att överföra information 
från orderprogrammet till andra fakture-
ringssystem och till handdatorsystem.

Nya medlemmar i HiB
AB Betongborrning & Sågning
Betongborraren i Mälardalen AB
PL Borr
Österlen Håltagning

Arbete med vibrerande maskiner
Då arbete med vibrerande handhållna 
maskiner inte kan undvikas så bör man 
förutom vibrationerna också tänka på den 
ergonomiska helheten.
Sträva efter:
-lägsta möjliga vibrationsnivåer.
-effektiva verktug.
-stativ framför direkt handhållet.
-korta arbetspass och täta pauser.
-arbetsrotation.

Ny yrkesbeviskurs
Tiden går snabbt och det är återigen dags 
för en ny kurs. Kursen kommer som senast 
att arrangeras i Jönköping och tidpunkten är 
den 15-19 januari 2007. Kursavgiften är 9000 
kronor per person för medlemsföretag och 
för icke medlemsföretag tillkommer ytterli-
gare 9000 kronor. Anmälan görs till kansliet 
via epost lars.sandstrom@bygg.org alt. fax 
08-698 59 01.

Håltagningskurs i Danmark
Många medlemmar i den danska föreningen 
har efterlyst en kurs på Själland och nu är det 
dags. Under vecka 45 kommer Finn Reich-
sten att hålla i en kurs som är godkänd av 
det danska undervisningsministeriet. Kursen 
hålls i Holbäck på EUC i Audebo. Innehållet 
i kursen är lik den svenska varianten då man 
berör allt från utförande med maskiner och 
utrustning till beräkning av volym/vikt samt 
säkerhet m.m.

Nordens största
HiB-Info skickas ut till hela norden samt 
de baltiska länderna. Utöver detta skickas 
även HiB-Info till samtliga medlemsländer 
i IACDS. Att annonsera i HiB-Info innebär 
därmed att man når ett mycket stort om-
råde och framförallt endast folk inom hål-
tagningsbranschen. En annons i HiB-Info 
är därmed en god invenstering. Kontakta 
vårt kansli om du är intresserad av att an-
nonsera, lars.sandstrom@bygg.org eller via 
telefon 08-698 58 73.

Upptag av större "hål"
På bilden nedan ser man ett hål av större 
storlek som är "sömmborrat" i stället för att 
välja att såga med en vajersåg med rundhåls-
utrustning. I bland är det ej möjligt att utföra 
denna typ med vajersåg pga. platsbrist eller 
rena miljöskäl med tanke på vattentillström-
ningen. Som synes gick det ypperligt och 
nu återstår bara lite "finputsning". Denna 
håltagning gjordes av Specialhåltagning i 
Göteborg.

Nytt hammarborr från Hilti
Hilti har tagit fram ett nytt hammarborr med 
ett unikt, massivt hårdmetallhuvud som ger 
snabbare borrning och lång livslängd. Bor-
ret skall enligt uppgift ge lägre vibrationer, 
upp till 30% längre livslångd, optimal borr-
mjölstransport samt bättre motståndskraft 
även med armeringsträff. Modellen heter 
TE-C3X och finns från dimension 5 till 
16 mm.

3i invensterar i HTC
3i Group plc har tecknat avtal om att 
investera i HTC Sweden AB. 3i:s ägarandel 
i HTC kommer att uppgå till 34 %. 
Kapitaltillskottet kommer bland annat att 
finansiera bolagets fortsatta expansion. Af-
fären förutsätter godkännande av berörda 
konkurrensmyndigheter. HTC bildades 
1987 och lanserade ett patenterat slipsys-
tem 1992.
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Populär vajersågningskurs
Under vecka 35 anordnade HiB med hjälp 
från Tyrolit en 2-dagars vajersågningskurs 
i Göteborg. 14 personer från 6 olika hål-
tagningsföretag kom Tyrolits servicecenter 
i Göteborg där de fick lära sig att såga med 
vajersåg, kursen innehöll både teori och 
praktik. Antalet anmälningar har ström-
mat in till kansliet varför en ny kurs gick av 
stapeln under vecka 43. Mest troligt kom-
mer ytterligare kurs att planeras varför vi 
ber att få återkomma med mer information 
om detta.

Deltagare
Kim Bergkvist
Imarts Fonzovs
Jan Månsson
Lars Hansson
Christer Randau
Patrik Hansson
Martin Lindberg
Lars-Göran Hansson
Rikard Hansson
Anders Nilsson
Niclas Carlsson
Per-Arne Andersson
Stefan Blom
Rikard Jernberg
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Efter ingående marknadsanalys har 
Rothenberger Gruppe med säte i 
Kelkheim Tyskland, den 1 april 2006 
köpt upp Eurodima Diamant-Teknik, 
Österrike. Rothenberger AG grun-
dades 1949 och har under dessa 
57 år blivit marknadsledande inom 
rörverktyg och maskiner.
Genom utvecklingen av R-system-rörverk-
tyg 1967 revolutionerandes den moderna 
installationstekniken för kopparrör. Roth-
enberger är idag etablerad över hela världen 
och har en marknadsledande roll i bran-
schen. Över 25 miljoner kvalitetsverktyg 
säljs per år, vilka utvecklas och produceras 
av över 1200 medarbetare.

Snabbt expanderande
Innovationsberedskap, löpande forskning 
och en pionjärsställning inom högfrekvent 
teknik gör Eurodima Diamant-Teknik till en 
ideal partner inom den snabbt expanderande 
Rothenburger Gruppe. Diamantverktyg och 
maskiner för de professionella betongborr- 
o sågföretagen framställs på en basis av 
högtekniska produktionsmetoder under 
beaktande av en hög kvalitetsstandard. 
Genom utvecklingen av Braxx-systemet 

Eurodima uppköpta av Rothenberger

Carl Offenbacher  
och Andreas 
Steiner ståendes 
i borrlagret i 
Salzburg.

Foto:
Patrik Sjögren

har Eurodima Diamant-Teknik satt en mil-
stolpe inom den  högfrekventa tekniken. 

Till kompetensen kommer nu säljpower in  
i denna allians.
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Chefskonferens - stresshantering
Var ämnet för årets höstkonferens 
som i år förlades till Nice på franska 
Rivieran. Uttalar vi dessutom staden 
på engelska så vet Ni precis hur vi 
hade det! Vi var trettio personer som 
tillsammans med de två konsulter-
na, Mats Holmér och Jonas Möller 
från Increasell AB åkte till Nice för 
att bli bättre på stresshantering!
Just nu, hösten 2006, är vi inne i en hög-
konjunktur innebärande att alla företag, 
förhoppningsvis, har fullt upp att göra. 
Detta brukar innebära att man inte har 
tid att åka på höstmöte! För ett år sedan 
var det lågkonjunktur vilket innebar att 
man hade fullt upp med att skapa arbete 
och då har man ju inte tid med höstmöte! 
Som om inte högkonjunkturen var nog så 
har vi hustru, barn och vänner att ta hand 
om. Dessutom skall vi försöka hålla igång 
hobbyn landet, motionera mm så nog får vi 
dagarna att gå! Men hur hanterar vi detta? 
Vem frågar vi om råd? Vem är småföreta-
garens bollplank. Lena Nevander Friström 
ger i boken ”Fångad av arbete” en kort och 
träffande beskrivning över egenföretagarens 
problem. ”Hur klarar vi av balansen mel-
lan familj, arbete och egen fritid. Balansen 
måste finnas över tid, inte en enskild vecka. 
Vi klarar exempelvis av att vara småbarns-
föräldrar utan en chans att tillgodose våra 
egna behov. Men går det för många år utan 
tid för avkoppling har det en nedbrytande 
effekt. Egna företagare och företagsledare 
är hängivna sin uppgift och det är lätt att 
dom fångas av arbetet. Att vara engagerad 
i företaget och utveckla det ökar faran 
att jobba för mycket och glömma resten. 
Vem löper störst risk att tappa livsbalansen?  
Det är förstås olika faktorer som samverkar. 
Riskbeteende är att vara först på jobbet och 
sist hem och hemma vara den som först sti-
ger upp och sist går i säng.

Inbillningsfriska
Hög sjuknärvaro är ett annat tecken. Man är 
inbillningsfrisk man har inte tid att vara sjuk!  
Två Alvedon och sedan till jobbet.  Inte går 
man till doktorn för man har ett viktigt möte, 
eller också är det ett jobb som strular som 

man bara måste fixa till, eller så är det snart 
semester… Riskpersoner är också smärt-
dumma. Lojaliteten med uppdraget och de 
andra är så stark att man bagatelliserar sin 
egen smärta. Det finns exempel på chefen 
som var på några dagars teambyggande. 
Han ramlade och slog armen men hade 
inte tid att lämna gruppen. Efteråt åkte han 
till sjukhuset och det visade sig att han hade 
tre frakturer.

Är attraktiva
Gemensamt för dessa engagerade 
människor är att de är attraktiva. Vi vill gifta 
oss med dem, vi vill ha dem som kompisar 
och vi vill ha dem på jobbet. De finns ju 
alltid där för oss och de är intresserade 
och hängivna. De är också klassmammor 
och fotbollstränare. Redan tidigt var de 
sådana alla vände sig till, de valdes till 
elevrådsordföranden och lucior. De är 
vana vid att vara med överallt och de har 
bara lärt sig att säga ja.  Den enda de säger 
nej till är sig själva. Vi har alla ett behov att 
bli sedda och bekräftade. Riskpersonerna 
får ofta beröm för att de är så duktiga, 
strukturerade och välformulerade och alla 
vill ha dem med. Omgivningens smicker 
ger en känsla av att de är oumbärliga. 
Almanackan är fulltecknad och åtagandena 
är många både på arbetet och på fritiden.
Efter en tid, längre eller kortare, börjar 
de tappa kontrollen. De sover mindre för 
att hinna med alla uppdrag och viktiga 
engagemang. –I Sverige är det högstatus att 
sova lite. Det är IQ-befriat.

Ständigt i fel kö
De börjar också äta sämre. Lunchen blir 
en inplastad baguette vilket är bra eftersom 
plasten hindrar att den smular när man kör 

bilen medan man äter. De har inte heller 
tid att motionera och knappt att gå på 
toaletten. Detta kan pågå i många år men till 
slut går de in i väggen. Det finns en viktig 
komponent till: typ A-personligheten, en 
stressbenägen personlighet som också är 
vanlig på sjukhusens hjärt-kärlavdelningar. 
De har starka drivkrafter och är jämt på 
väg framåt. De hatar köer, men hamnar 
ständigt i fel kö och försöker alltid byta.
Konsekvenserna av att leva i ett tempo 
utan balans och tid för egna behov kommer 
smygande. Som ung orkar man nästan allt 
men så småningom börjar kroppen berätta 
om felen. Nedbrytningen sker i fem faser.
• Fas 1: fysisk trötthet. Det är ett kroniskt 
tillstånd hos de flesta vuxna och nästan 
alla har glömt hur det är att vakna utvilad. 
Sömnproblem är vanligt. Lusten för 
sex försvinner och ambitionen blir att 
hålla sig vaken till klockan nio på fredag. 
–Passionen tas från relationen till jobbet. 
–Den moderna människan lever som en 
DINS, double income – no sex.

Tröttnar på andra
• Fas 2: intellektuell trötthet. Hjärnan gör 
konstiga saker. Man glömmer nycklarna, 
glömmer hämta barnen på dagis, lämnar 
bilen på parkeringen och tar bussen hem. 
Detta kan pågå några år innan nästa fas 
inträder.
• Fas 3: social trötthet. Man börjar tröttna 
på alla andra, människosynen förändras 
och blir cynisk. Kontot för nya människor 
är fullt och varje ny kund känns som en 
fiende. Fortfarande kan personen vara 
trevlig på jobbet. Men hemma kommer 
huggormarna fram och familjen får ta 
smällarna. Tröttheten märks tydligt på 
fritiden och det blir nej tack till fester och 

Föredragshållarna som höll i den mycket intressanta kursen!

12     HIB-INFO
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åtaganden.

Ändra livsstil
Nu är det hög tid att bromsa och ändra 
livsstil. Parallellt med denna utveckling 
blir det ofta värktabletter för att dämpa 
smärtorna i spända muskler och alkohol 
för att koppla av.
• Fas 4: personlighetsförändringar. 
Personen lider inte själv av dem men det 
gör alla andra. Framträdande egenskaper 
blir cynism, arrogans och likgiltighet. 
Nu börjar det märkas också på jobbet. 
Om detta är en chef  så påverkar det hela 
verksamheten.
• Fas 5: Nu kommer livet och känslorna 
ikapp. Den blir en mental och fysisk 
kollaps och stor risk för självmord. 
– Ohälsan har fokus på jobbet men rallyt 
på fritiden är ofta värre. Det är lättare att 
vara kritisk till chefer och organisationen 
på jobbet än till hur människor lever. Men 
man måste också titta på hur fritiden ser ut. 
Det är idiotiskt med fulltecknad almanacka 
och att sova för lite. Människors vanliga 
behov är sjukförklarade. Det är normalt att 
vara trött när man kommer hem.

Långsam hjärntvätt
Ett förskjutet värdesystem har kommit 
smygande och elitmänniskan som 
norm började introduceras på 80-talet.
–I grunden är det ett människofientligt 
värderingssystem. Det var en långsam 
hjärntvätt när vi började tala om människor 
i ekonomiska termer.  –Det är hög tid att 
göra motstånd mot dessa värderingar. 
Vi kan inte leva utan vila och tid för 
återhämtning. Och svaret på frågan om 
vad jag behöver för att kunna leva som en 
hel människa har bara jag själv och ingen 

annan”.  Mats Holmér har arbetat som 
chefsutvecklare och ledartränare sedan 
1989. Mats har bland annat utvecklat 
Ledarskapets Dimensioner™ . Vars syfte 
är att hjälpa dig i din utveckling, som 
människa och i de olika roller du har.

Ledarskapets dimensioner
Ledarskapets Dimensioner™ är ett program 
för både chefer och nyckelpersoner. Det 
kräver inte att du har någon underställd, 
men att du har uppgifter som du ansvarar 
för. Programmet sträcker sig över 8-12 
månader och med ca 10st individuella 
möten mellan ledarskapstränare och 
deltagare. Programmet innefattar 
organisation, målstyrning, tidsanvändning, 
kommunikation, konflikthantering, 
attitydutveckling, analys och beslut, balans 
i livet, analyser och tester. När du går det 
här programmet kommer du att möta 
modeller för förändring som har visat sig 
framgångsrika för miljoner människor. Du 
kommer även att få prova verktyg som 
utvecklats av ledare från hela världen och 
prövats om och om igen, och som har visat 
sig fungera.

Fyra beståndsdelar
1) Personlig tränare, som du möter ungefär 
en gång per månad. 

2) Texter för reflektion och analys.

3) Aktiviteter mellan mötena. 

4) Handlingsplan.

Lektionerna och handlingsplanens 
funktioner:
1) Att ge dig ny kunskap. Programmet vill 

ge dig en förståelse av din potential och hur 
du på ett ännu bättre sätt kan dra nytta av 
denna.

2) Att uppliva kunskaper som du redan har. 
Men att sätta dessa i ett system så att du 
kan dra större nytta av dem. Du kommer 
att uppleva mycket som ”självklarheter”, 
men det är först då dessa ”självklarheter” 
sätts samman i en process och du förstår 
hur du ska använda dem som du kan dra 
full nytta av dessa kunskaper.

3) Att ge dig en tydligare självbild. 
För att kunna spegla sig krävs en spegel, 
och den spegeln måste finnas utanför 
dig själv. Dessa lektioner och övningar 
fungerar som en sådan spegel, du får en 
tydligare bild av dig själv. Vem du är och 
hur du fungerar. Då ser du också om det 
är något i denna bild som du vill förstärka 
eller förändra.

4) Att hjälpa dig till reflektion. 
Till varje lektion följer också några frågor 
där det inte finns några svar som är rätt 
eller fel, men dessa frågor är verktyg 
för eftertanke. Vid nästa möte går du 
igenom dessa frågor och svar med din 
ledartränare.

5) Att ge dig verktyg för uppföljning. 
Att följa upp din träning så att du och 
din ledartränare kan se vad som fungerar 
och vad som behöver justeras är en viktig 
del av programmet som också ger dig en 
handlingsplan där du skriver ner dina mål 
och planer.

Ett hav av möjligheter
Varje dag får du tillräckligt många insikter 
för att förändra hela ditt liv. De flesta 
gör inget åt någon av dessa insikter utan 
fortsätter som vanligt. Vad har du gjort? 
Var står du idag? Vilka steg vill du ta? Du 
har ett hav av möjligheter framför dig
Text: Lars Sandström
Foto: Leif Sjögren
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Ordföranden har ordet 
Hej alla håltagningsvänner! Vi har 
haft en underbar sommar och höst 
med mycket sol och värme. Våra 
orderböcker är och har varit full-
tecknade under året. Marknaden 
kommer inte att vika under detta 
och nästa år, enligt senaste prog-
noser. 
Under hösten har vi fått regimskifte i re-
geringen. Intressant att se vad detta leder 
till framledes. I förra numret framförde jag 
synpunkter om vad ni medlemmarna vill 
att vi skall arbeta med i framtida styrelsear-
beten. Vad gör HiB för dig? Jag saknar era 
synpunkter! Under sommaren och hösten 
har vi under våra styrelsemedlemmar prio-
riterat att ta fram förslag till våra medlem-
mar om ett framtida HiB. Vi kommer att ev. 
anlita ett call-center som ringer runt till våra 
medlemmar och ställer frågor typ vad skall 
föreningen göra för att ni skall komma på 
våra möten, när skall vi förlägga möten, var 

skall vi lägga möten, vad gör HiB för dig osv. 
Exempel på frågor som vi kan arbeta med är: 
höja statusen typ auktorisation/certifiering, 
vilken information skall föreningen ge och 
vilken nytta är det med vara medlem i en 
branschorganisation. Vad önskar ni att 
branschföreningen skall ge er? Vilka med-
lemsaktiviteter skall HiB ta fram? Skall vi 
ta t.ex. fram mer utbildningsverksamhet i 
föreningen. Detta är några av förslagen som 
vi tagit fram.

Omtyckt vajersågningskurs
Under hösten har vi genomfört vajersågs-
kurser i Göteborg och kursen har varit 
mycket omtyckt av deltagande företag. Un-
der vecka 3, 15-19 januari 2007 arrangeras ny 
yrkesbeviskurs i Jönköping. Anmäl er i tid så 
att ni får plats då det är begränsat antal del-
tagare. Branschföreningen lämnar bidrag till 
medlemsföretagen. Jag får ofta tidsbrist att 
hinna med allt arbete som skall utföras under 

arbetsveckan med följd att man känner sig 
stressad. Vi som var på halvårsmötet i Nice 
fick ta del av mycket bra kurs i att hantera 
stress och motivation. Jag kan rekommen-
dera kursen varmt! Vår branschorganisa-
tion har möjlighet att utveckla ett vidare 
samarbete med Increasell om att arrangera 
liknande utbildning i stress, motivation och 
personlig utveckling för medlemsföretagen 
under kommande år.

20-års jubileum under 2007
1987 startades en branschorganisation inom 
håltagning och nästa år fyller föreningen 20 
år. Detta kommer vi att fira med fest den 
25 augusti på Särö och Blomstermåla värds-
hus utanför Göteborgs skärgård. Anmälan 
skickas ut under våren 2007.  Jag önskar er 
en trevlig och bra höst…
Leif Sjögren
Hålgruppen

Blev ombedd av Leif Sjögren på 
Hålgruppen i Helsingborg att skriva 
något till HiB-Info. ”Det skulle vara 
kul att få se några rader om hur ni i 
Norrland arbetar, hur en dag ser ut 
för er eller något liknande.” Lovade 
att så göra, men när allt annat kräver 
tid så föll det i glömska. Nu sitter 
jag här och funderar, fortfarande 
lika stressad. Norrland, jobbar vi 
annorlunda här?
Nej, jag tror att Norrland är ett diffust be-
grepp för dom som bor i södra delarna av 
vårt avlånga land. Vi håller till i Sollefteå, 
tio mil inåt landet från Örnsköldsvik sett. 
Glesbygd, mellersta norrlands inland. Avsi-
des. Fast vi upplever det ju inte så. Visst, vi 
har långa avstånd, men slipper istället köer. 
På den timme eller två en stockholmare 
köar så har vi hunnit 10-15 mil. Fast utan 

Rapport från Norrland
att behöva stressa och om man tänker på 
det så har vi lika långt överallt, det är ganska 
praktiskt. Det är alltid ungefär 15 till 25 mil, 
var man än ska.

Nästan 80 mil till Kiruna
Knackade bort en kantskoning på en virkes-
tork i Vilhemina förra veckan, 23 mil enkel 
resa. Åker man tidigt hinner man hem på 
dagen, om allt håller. Samma beställare ville 
ha två pelare på en järnvägsbro avsågade 
tidigare i höstas, i Kiruna och det är då en 
sörlänning inte hänger med. ”Sollefteå, Skel-
lefteå, Kiruna, det är ju Norrland alltihop 
eller hur? Granngårds, som ni säger där 
uppe…”. Vi har nästan 80 mil till Kiruna, 
enkel resa. Åk 80 mil söderut från Malmö 
så får du en uppfattning om hur långt det är. 
Min kollega Åke fixade det, 24 timmar restid, 
4 timmar sågning, 160 mil på bilen. Nämnas 

bör att beställaren är en trogen kund och att 
firmorna där uppe hade fullt upp.

Litar på varandra
Näe, våra dagar ser likadana ut som för alla 
andra håltagare i Sverige, stressade verkare 
som ringer och jagar, skitigt, blött, tunga lyft 
och lite uppskattning. Däremot tror jag att 
vi här uppe fortfarande litar på varandra. Vi 
behöver inte undertecknade tidssedlar eller 
orderbekräftelser för att få ut våra pengar, ett 
handslag är ett handslag. Vi blir inte bötfällda 
om vi parkerar lite dumt, vi får ha containrar 
lite som vi vill, och vi får för det mesta ha 
våra verktyg och maskiner ifred. Så förutom 
långa avstånd, lite mer älg på vägarna, och 
just nu två decimeter blötsnö så är vi nog 
som alla andra.
Trotte Mårdberg
Sollefteå Såg & Borrteknik
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EWA 260 + DR BENDER MOTOR
- BARA ETT MÅSTE -

Tel: 031-52 01 16 � Fax: 031-52 90 50 � info@jerneviken.se
www.jerneviken.se

EWA 260 + DR BENDER MOTOR
- BARA ETT MÅSTE -

Återförsäljare i Norge: Diaglobe Toolgal. Tel: +47 61 23 70 70

Klarar borrdimensioner upp till 260 mm.
Stativ och motor väger 45 kg.

Nytt precisions-
matarhus

Ny fotplatta i
pressaluminium

EBL - modeller
Vikt 6.5 kg, effekt 2300 Watt
Borra från ø 20 upp till 260mm

Välj mellan 3 borrmotorer:
EBL 21: Varvtal 245, 700
EBL 32: Varvtal 450, 730, 1250
EBL 33: Varvtal 450, 1200, 2500

Max.dim. 260 mm
Max.dim. 225 mm
Max.dim. 225 mm

HÖSTERBJUDANDE

33 500:-
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Ny konjunkturbedömning:

Mer kraft i bred uppgång
Samtliga delar av den svenska 
byggmarknaden växer nu med god 
fart. Bostadsbyggandet, som drivit 
utvecklingen de senaste åren, fort-
sätter att öka om än i långsammare 
takt. Lokalbyggandet fortsätter 
uppåt på bred front liksom anlägg-
ningsinvesteringarna, som ökar 
igen efter ett svagt år. Den starka 
tillväxten i svensk ekonomi håller i 
sig och borgar för fortsatt hög efter-
frågan på byggmarknaden.
BNP-tillväxten i Sverige är den högsta på 
flera år. Den inhemska efterfrågan driver 
utvecklingen och konjunkturen blir fortsatt 
stark trots minskad efterfrågan från omvärl-
den. Tillväxten väntas uppgå till 4,3 procent 
i år och 3,0 procent nästa år. Till följd av lågt 
ställda inflationsförväntningar stiger mark-
nadsräntorna endast måttligt. Riksbanken 
fortsätter dock att höja reporäntan en bit 
in på nästa år, delvis med syfte att dämpa 
prisutvecklingen på bostadsmarknaden. 
Ränteuppgången väntas få en viss dämpande 
effekt på byggandet.

Ekonomin växer snabbare
- Att ekonomin växer snabbare än på länge 
samtidigt som inflationen förblir låg leder till 
att den starka efterfrågan på byggmarknaden 
består. Den penningpolitiska åtstramningen 
väntas få en viss dämpande effekt främst på 
bostadsbyggandet, säger Fredrik Isaksson, 
prognoschef  på Sveriges Byggindustrier 
(BI).

Flaskhalsar
Även om igångsättningen av småhus har 
bromsat in snabbare än väntat fortsätter 
bostadsbyggandet att öka under 2006 och 
2007. Flaskhalsar på utbudssidan är ett 

problem för småhusbyggandet att öka i 
takt med efterfrågan. Bostadsinvestering-
arna, som stigit med 17 procent per år de 
två senaste åren, dämpas något. Ökningen 
väntas trots det uppgå till 10 procent i år och 
antalet lägenheter som börjar byggas ökar till 
totalt 33 000 i år och 35 000 år 2007.

Efterfrågan på billiga hyresrätter
- Räntehöjningarna påverkar i första hand 
nyproduktionen av bostadsrätter och små-
hus. I gengäld ser vi ökad efterfrågan på 
billigt producerade hyreslägenheter, säger 
Valter Hultén, ekonom på BI.

Privata sidan växer kraftigt
För investeringar i övriga hus och anlägg-
ningar växer den privata sidan kraftigt. Ny- 
och ombyggnad av kontors- och affärslo-
kaler ökar tack vare starkare arbetsmarknad 
och stigande konsumtion bland hushållen. 
I spåren av de höga energipriserna ökar de 
privata anläggningsinvesteringarna.

Ljusare på längre sikt
- Energibolagen bygger ut kapaciteten i 
kraftvärmeverk och kraftbolagen satsar på 
att gräva ner elledningar i södra Sverige för 
att minska risken för väderpåverkan, fortsät-
ter Fredrik Isaksson. De offentliga anlägg-
ningsinvesteringarna har vänt upp efter det 
svaga fjolåret och bidrar i allt högre grad 
till den fortsatta uppgången när flera nya 
väg- och järnvägsprojekt startar. Alliansens 
stopp av Citybanan i Stockholm drar ner 
prognosen, men på längre sikt blir bilden 
ljusare till följd av att den nya regeringen 

öppnat för möjligheterna till alternativa 
finansieringsformer på infrastruktursidan.

Positiv produktionsutveckling
En positiv produktivitetsutveckling i bran-
schen underlättar för företagen att klara 
av den investeringsuppgång som förutses. 
Trots sjunkande arbetslöshet och ett allt 
mer ansträngt resursläge väntas inte någon 
generell kapacitetsbrist under prognosperio-
den. Bristen på arbetskraft gäller än så länge 
främst tjänstemän och är inte kännbar i alla 
delar av landet.

Bostadsbyggandet ökar
I konjunkturrapporten analyserar BI's 
ekonomer även bostadsbyggandet på 
längre sikt. Modellberäkningar visar att de 
närmaste 15 åren kan nyproduktionen av 
bostäder komma att öka till betydligt högre 
nivåer än dagens ca 30 000 lägenheter per 
år. Orsaken är att det demografiska trycket 
på bostadsbyggandet tilltar när de stora 
årskullarna födda 1986-95 gör entré på bo-
stadsmarknaden.

50.000 lägenheter per år
- Ända sedan 60-talet har demografiska för-
ändringar gett avtryck i bostadsbyggandet. 
Våra beräkningar pekar på att byggandet 
skulle kunna klättra upp mot en nivå på 
50 000 lägenheter per år. Om det blir så 
beror bland annat på hur ungdomarna lyckas 
etablera sig på arbetsmarknaden och i vilken 
utsträckning byggbranschen förmår mobili-
sera tillräckliga resurser, säger Valter Hultén.
Källa: Sveriges Byggindustrier.

Provisorisk avväxling inför håltagningsarbete då lägenhet skall öppnas upp vid ombyggnation.
Foto: Leif Sjögren
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Drakdesign gör Dimas nya klingor 
ännu effektivare. Dimas har en 
mycket lång erfarenhet och tradi-
tion av att tillverka diamantklingor 
och strävar ständigt efter att ut-
veckla tekniken. – Utan vår kon-
tinuerliga forskning och ständiga 
produktutveckling skulle vi aldrig 
kunna driva och leda utvecklingen 
inom byggindustrin mot allt bättre 
verktyg, säger ansvarig för dia-
mantverktygen Alain Dupont.
–Den senaste utvecklingen på klingsidan är 
de nya Astro-klingorna med drakdesign på 
segmenten, som möjliggör snabb start och 
ger förbättrade skäregenskaper i det ögon-
blick då klingan möter betongen, förklarar 
Dupont. Segmenten har diamanter av hög-
sta kvalitet och ett ökat segmentdjup, vilket 
ytterligare förlänger klingans livslängd, 
fortsätter han.

Optimal prestanda
I vårt golvsågsortiment har vi fyra pre-
stations-nivåer, för att hela tiden ge opti-
mala prestanda i förhållande till kostnaden. 
Samtliga klingor utnyttjar den senaste 
diamanttekniken och är lasersvetsade för 

Drakdesign, nytt "grepp" från Dimas

bästa prestanda och säkerhet. Astro-kling-
orna tillhör den prestationsnivå som är 
avsedd för den professionelle användaren 
som söker ett prisvärt alternativ i kombina-
tion med höga prestanda och en lång rad 
tillämpningar. 

Goda egenskaper
Vega-klingorna ger god balans mellan kost-
nad och avverkningskapacitet, som ger hög 

kaphastighet med god ekonomi. Dimas 
Mercury-klingorna är prisvärda allround-
klingor för bygg- och entreprenadarbeten 
och erbjuder goda egenskaper i de flesta ty-
per av betong. Galaxy-klingorna är speciellt 
framtagna för våtkapning. Dessa är utveck-
lade för intensivt arbete och optimerade 
för kapning i specifika material och där vi 
dragit nytta av vår mångåriga erfarenhet av 
tunga arbeten.

Segment med drakdesign!
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Vad händer inom IACDS?
Vi kanske först ska reda ut vad 
IACDS är och om vi läser på de-
ras hemsida så säger man där att 
”IACDS är en sammanslutning av 
professionella  branschorganisatio-
ner från betong-och håltagningsin-
dustrin runt om i världen och dess 
uppgift är att skapa en internatio-
nell organisation i samarbetet med 
branschorganisationer för att stödja 
och lansera framstegen för profes-
sionella håltagningsentreprenörer 
och deras metoder”.
Hur gör man då detta och gör man det bra? 
Naturligtvis är något sådant svårt att exakt 
mäta och ge ett entydigt svar. Jag har nu 
tillsammans med Jan Lemos  varit med på 
2 möten och representerat HiB (IACDS har 
ett möte per år). Tiden däremellan så sker det 
en hel del arbeten men då främst inom den 
nationella branschorganisationen.

Påverka och knyta kontakter
Jag ser de största vinningarna med att vi är 
med i organisationen, att vi blir delaktiga 
vad som händer inom håltagningsområdet, 

kan påverka och knyta kontakter. Det se-
naste mötet i Krakow (Polen) har vi enats 
om gemensamt dokument som handlar om 
toleranser som innebär att vi som entrepre-
nörer vet vilka krav som en beställare kan 
ställa på när det gäller t.ex.  vi ska borra ett 
hål som ska luta 40 grader så får det då luta 
42 grader. Vi har även ägnat en hel del tid 
med att jämföra de olika utbildningar som 
finns i de olika länderna för ”Håltagaryrket”. 
Det ställs allt större krav på personal och 
entreprenören som ska utföra håltagning då 
maskiner blir alltmer sofistikerade, ur arbets-
miljösynpunkt, riskanalyser, egenkontroller 
mm. Jag känner dock att vi i Sverige ligger 
väl framme när det gäller utbildning.

Intresset för IACDS ökar
Intresset bland länder som idag inte är med 
i IACDS ökar och nu senast var Ryssland , 
Polen (som var värdland för mötet) och  Spa-
nien skickat representanter för att informera 
sig om förutsättningar för medlemskap. Det 
finns idag över 10000 företag i världen som 
är entreprenörer inom håltagning, en ök-
ning med ca 48 % sedan 1997. På de flesta 

marknader är håltagningsföretagen förhål-
landevis små ifråga om omsättning och antal 
anställda. De flesta länder har en ganska liten 
andel riktigt stora håltagningsföretag där an-
talet anställda är över 10 personer. Störst är 
den amerikanska med cirka 2300 företag. I 
Sverige är vi cirka 400 och med de ligger vi 
på ca 7-10 plats i världen omsättningsmäs-
sigt. Det finns naturligtvis svårigheter såväl 
inom IACDS som HiB´s styrelse att få in-
formation från medlemmarna vad man ska 
arbeta med inom organisationerna. Denna 
fråga är nog det vi just funderar mest över 
inom HiB´s styrelse har för avsikt att snarast 
försöka ta reda på detta på olika sätt.

Mer aktiva medlemmar
Jag tar även även tillfället iakt att försöka 
påverka dig som medlem att vara mer ak-
tiv, komma på de möten och aktiviteter vi 
ordnar. En förening blir inte bättre än vad 
medlemmarna dvs. du gör den till. Så var 
med och påverka såväl HiB som IACDS!
Rickard Danielsson
Håltagarna Borrteknik Sverige

ID 06:
Obligatorisk ID- och närvaro-
redovisning på byggarbetsplatsen
Genom föranmälan, obligatorisk 
legitimationsplikt och närvarore-
dovisning försvåras för obehöriga 
att vistas på byggarbetsplatsen.
Syftet med ID06 – Allmänna bestäm-
melser om legitimationsplikt och närvaro-
redovisning – är framför allt att försvåra 
svartarbete och ekonomisk brottslighet 
samt att stärka den sunda konkurrensen. 
 
ID06 innebär i korthet att

• u p p d r a g s t a g a r e n 
(underentreprenör/leverantör) 
är skyldig att i förväg skriftligen 
anmäla till uppdragsgivaren (ge-
neral-/totalentreprenör) namn 
och personnummer på dem som 
har rätt att vara på byggarbetsplat-
sen, 

• alla på byggarbetsplatsen är skyl-
diga att kunna visa giltig legitima-
tion, 

• alla på byggarbetsplatsen är skyl-

diga att bära synlig namnbricka 
e.dyl, 

• uppdragsgivaren är skyldig att 
dagligen föra närvaroförteckning 
(personalliggare) över alla som 
vistas på byggarbetsplatsen. När-
varoförteckningen ska arkiveras i 
minst två år efter entreprenadti-
dens utgång, 

• uppdragsgivaren har rätt att avvisa 
personer som inte föranmälts eller 
saknar legitimation, 

• uppdragsgivaren har rätt att kräva 
ett vite på 500 kr per person och 
dag i det fall anställd hos uppdrags-
tagare inte kan legitimera sig, 

• uppdragstagaren är skyldig att åbe-
ropa ID06 i avtal med eventuell 
underentreprenör.

ID06 har utarbetats  av Byggbranschen  i 
samverkan (BBIS);  Elektriska Installatörs- 

organisationen EIO, Glasbranschförening-
en, Maskinentreprenörerna,  Målaremästar-
na,  Plåtslageriernas  Riksförbund,  Sveriges 
Byggindustrier och VVS-Installatörerna.
Mer information går att få via internet, 
www.id06.se.
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Sandvik tillkännagav den 11 maj 
2006 att bolaget träffat en prelimi-
när överenskommelse med Asahi 
Industrial Diamond Co Ltd, Japan, 
om förvärv av Hagby-Asahi AB. 
En slutlig överenskommelse har 
undertecknats den 30 maj till en 
köpeskilling av 135 MSEK.
Hagby-Asahi kommer att konsolideras 
inom Sandvik Mining and Construction 
från 1 juli 2007. I samband med under-
tecknande av förvärvsavtalet underteck-
nades också ett långsiktigt leveransavtal för 
diamantborrkronor från Asahi till Sandvik 
Mining and Construction vilket ytterligare 
förstärker Sandviks produkterbjudande 
inom mineralprospektering.

Global industrikoncern
Sandvik är en global industrikoncern med 
avancerade produkter och en världsledande 
position inom utvalda områden - verktyg 
för metallbearbetning, maskiner och verk-
tyg för bergavverkning, rostfria material, 
special-legeringar, högtemperaturmaterial 
samt process- och sorteringssystem. Kon-

Sandvik slutför förvärvet av
svensk-japanska Hagby-Asahi

cernen har 39 000 anställda, representation 
i 130 länder och en omsättning på cirka 63 
000 MSEK. Sandvik Mining and Construc-
tion är ett affärsområde inom Sandvik-
koncernen och världsledande leverantör 
av maskiner, hårdmetallverktyg, service 
och tekniska lösningar för brytning av berg 
och mineraler inom gruv- och anläggnings-
industrin.

Mer än 10.600 anställda
Omsättningen är 20 600 MSEK och anta-
let anställda cirka 10 600. Hagby-Asahi AB 
grundades 1960 med namnet Hagby Bruk 

AB. Hagby-Asahi är idag en ledande leve-
rantör av diamantverktyg och diamantborr-
maskiner med tillbehör. Design, utveckling 
och tillverkning sker i Nora, Sverige, och 
produkterna säljs över hela världen.

Världens största tillverkare
Hagby-Asahi har en omsättning på cirka 
150 MSEK och har ungefär 100 anställda. 
Hagby-Asahi AB är ett helägt dotterbo-
lag till Asahi Diamond Industrial Ltd, 
Japan. Moderföretaget är världens största 
tillverkare av diamantvektyg med fabri-
ker i Japan och dotterföretag i Sydkorea, 
Taiwan, Sverige, Australien, Frankrike, 
Storbritannien och USA. Asahi Diamond 
Industrial Group har 1 600 anställda och 
en omsättning på ungefär 2 300 MSEK. 
Hagby-Asahi bytar namn till Sandvik Nora, 
men kommer i fortsättningen att arbeta 
under varumärket Hagby. Samarbetet med 
Asahi-gruppen kommer att fortsätta som 
tidigare.

Flygfoto över fabriken i Nora.
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Världens största byggmässa blir 
ännu större och fler utställare än 
någonsin kommer att deltaga. Över 
3000 utställare från mer än 48 länder 
fördelat på 540.000 m² kommer att 
deltaga på kommande Bauma som 
går av stapeln den 23-29 april 2007 
i München.
Bauma 2004 hade totalt 410.000 besökare 
som kom från 171 olika länder. När det gäl-
ler håltagningsbranschen är det egentligen 
den enda mässa man behöver besöka om 
man skall vara ärlig. HiB anordnade en resa 
under senaste Bauma och i samband med 
detta arrangerades årsmötet på Kastrups 
flygplats i Köpenhamn.

Årsmöte den 26 april
Kommande årsstämma kommer att hållas 
i samband med Bauma 2007. Årsmötet 
genomförs den 26 april kl. 09.00 på Hilton 
Hotel, Kastrup och kl. 14.15 lyfter planet 
till München! För er som var med 2004 
kan vi meddela att det är samma hotell och 
programmet blir i stort likadant! För mer 
information om vårt Hotel Sonnenresidenz 
Friedheim, www.friedheim.at. Kostnad flyg 
Kastrup- München t.o.r, transfer, del i dub-
belrum, helpension cirka 8000 kr. Hemresan 

Snart dags för Bauma igen...

Mässans huvudentré där det passerade 410.000 besökare under senaste Bauma.

Översiktsbild över mässområdet som är gigan-
tiskt, totalt 540.000 m².

sker söndagen den 29 april och vi landar 
på Kastrup 14.40. På hotell och flyg har vi 
bara 70 platser och det är först till kvarn 
som gäller. Anmälan görs till kansliet via 

epost lars.sandstrom@bygg.org alt. fax 
08-698 59 01.
Lars Sandström och Patrik Sjögren

Hilti är förstås en av utställare på Bauma.
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Stockholms Byggmästareförening bildar en egen 
arbetsgivare- och branschorganisation!
Stockholms Byggmästareförening 
beskriver idén om att starta en egen 
förening som en beredskapsåtgärd 
inför en extra stämma i Sveriges 
Byggindustrier (BI). Onsdagen den 
18 oktober blev det klart att Stock-
holms Byggmästareförening bildar 
en egen arbetsgivar- och bransch-
organisation vid sidan om Sveriges 
Byggindustrier.
Organisationen vänder sig i huvudsak 
till Stockholms Byggmästareförenings ca 
700 medlemsföretag men även företag 
utanför Stockholmsområdet är välkomna! 
Främst små och medelstora företag. 
Stockholmsmarknaden motsvarar ca 25-
30% av Sveriges totala byggmarknad så 
ett tillräckligt stort underlag verkar fin-
nas. Även om man på onsdagen beskrev 
sin idé om att starta en egen rikstäckande 
arbetsgivareförening som att det först och 
främst handlade om att öka trycket på BI 
i diskussionerna inför en extra stämma.
-Det ska ses som en beredskapsåtgärd 
som vi tyvärr nödgats till inför hotet att 
stå inför ett avtalslöst tillstånd, sade Jerker 
Wallin, ordförande i Stockholms Bygg-

mästarförening och styrelseledamot i BI.

Centraliserad verksamhet i BI
På en presskonferens beskrev styrelseleda-
möterna i Stockholmsföreningen den seg-
slitna konflikten som de små och medelstora 
företagens kamp mot de stora byggjättarna 
som driver på för en centraliserad verksam-
het i BI. Stockholms Byggmästareförening 
berättade att de har planerat in ett möte 
med Byggnads i början av november för att 
diskutera frågan om ett eget kollektivavtal, 
vid sidan av de rikstäckande avtalen med 
Byggnads och BI som parter. Ett sådant 
avtal kan bli billigare för arbetsgivarna som 
går med på grund av att den nya föreningen 
kommer att ha en lägre medlemsavgift än 
BI. I övrigt tror initiativtagarna inte att det 
blir så stora skillnader mellan de nu gällande 
avtalen och ett eventuellt nytt avtal med den 
nya arbetsgivareorganisationen som part.

700 byggföretag som medlemmar
De beslutsbefogenheter som BI centraliserat 
till huvudkontoret handlar bland annat om 
budget och ekonomi samt personalfrågor. 
Föreningen i Stockholm, som har 700 

byggföretag som medlemmar, omfattar 
också Södertälje och Gotland. Vid den 
omorganisation som genomfördes vid mil-
lennieskiftet försvann alla byggmästareför-
eningar utom just föreningen i Stockholm. 
Då genomfördes en medlemsomröstning i 
stockholmsföreningen där 75 procent av 
företagen, dock inget av de stora rikstäck-
ande företagen, röstade för att vara kvar som 
en egen förening. Nu har BI för avsikt att 
ändra i stadgarna så att det, enligt styrelsen 
i Stockholm, inte blir möjligt att ha kvar det 
samarbetsavtal som gällt sedan den förra 
omorganisationen. Om de nya stadgarna 
antas på BI:s extra stämma den 30 november 
kommer Stockholms Byggmästareförening 
att sätta sin nya arbetsgivareorganisation i 
sjön så att den kan verka som egen avtalspart 
från årsskiftet.
Källa: Sveriges Byggindustrier
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Husqvarna omsätter 27 miljarder 
om året och har 12000 anställda 
och introducerades på Stockholms 
fondbörs den 1 juli 2006. Företagets 
huvudkontor är beläget i Bryssel, 
men det svenska säljbolaget har 
kontor och fabrik i Jönköping. 
Skandinavien är en stark marknad 
för företaget som fram tills årsskif-
tet 2006/2007 saluför varumärke 
såsom Dimas och Partner.
Från årsskiftet kommer dessa två varumär-
ken att säljas under Husqvarna helt och hål-
let. Dimas grundades 1972 och 1987 köptes 
företaget av Electrolux. 1999 köpte företaget 
upp Promac som bl.a. tillverkade och sålde 
väggsågar. 2000 köpte företaget 50% av 
Manson som bl.a. tillverkade och sålde 
kärnborrmaskiner. Konkurrenten Diamant-
Boart köptes upp 2002 som i sin tur tidigare 
köpt upp Olssons Diamantverktyg.

Vi tittar lite närmare på en
av branschens leverantörer

Utställningsmonter under senaste Nordconmässan i Jönköping.

Succé direkt för räddningskapen
Partner kom med räddningskapen 1959 och 
det blev succé direkt då brandmännen på 
Bromma flygplats blev ”eld och lågor” över 
dess kapacitet. Därefter har kapen utvecklats 
mer och mer för att numera finnas i ett flertal 
varianter. Utveckling av Partners maskiner 

sker i Jonsered. Dimas har 11 huvudfabriker 
med 2000 anställda och omsätter 3 miljarder 
samt har försäljning i 70 länder. Produkt-
sortimentet omfattar diamantklingor, dia-
mantkärnborrar, diamantwires, väggsågar, 
golvsågar, borrmaskiner, bänk- och kakel-
sågar, handhållna kapmaskiner och andra 
maskiner för bygg- och stenbranschen.

Stockholms Fondbörs
I skrivande stund dvs. söndag 29/10 var de 

aktuella aktiekurserna som följer:
Electrolux A 146:00 kr
Electrolux B 129:50 kr
Husqvarna A 100:00 kr
Husqvarna B 91:00 kr
Patrik Sjögren

IACDS och CSDA uppskattar att an-
talet håltagningsföretag i världen är 
10.868 och att dessa företag omsät-
ter 9.972.000.000 dollar om året.
USA är förstås det största landet när det 
antalet håltagningsföretag därefter följer 
Tyskland, Japan och Kina. Sverige har 475 
håltagningsföretag med en marknad som är 
värd 1764 miljoner kronor. Ovanstående 
siffror kommer från 2004 och jämfört med 
förra mätningen som gjordes 1997 har 
antalet håltagningsföretag ökat med 48%. 
Till höger kan du se topp-10-listan över de 
länder med flest håltagningsföretag.

10.868 håltagningsföretag
1) USA  2.300
2) Tyskland 1.300
3) Japan  1.000
4) Kina  1.000
5) Spanien 800
6) Korea 730
7) Australien 615
8) Frankrike 500
9) Sverige 475
10) Holland 400
12) Kanada 350
12) Schweiz 320
13) Storbritanien 250
18) Danmark 100
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Våra kollegor dvs. amerikanska håltag-
ningsorganisationen, CSDA (Concrete 
Sawing & Drilling Association), har skickat 
en inbjudan till hela världens håltagnings-
entreprenörer där de erbjuds att deltaga 
på deras årsmöte. Årsmötet hålls på Maui, 
Hawaii, den 22-28 februari. Här ges sett rikt 
tillfälle att besöka  deras konvent, föredrag, 
utställningar mm allt i en fantastisk miljö. 
Vi kommer att bo på ön Maui, Hawaii, av 
många betraktat som paradiset på jorden. 
För att hämta hem lite grann av tidsskillna-
den (12 timmar) stannar vi på hemvägen till 
i New York. Avresa Arlanda den 22 februari 
hemkomst söndagen den 4 mars. Kostnad: 
flyg t or, boende med del i dubbelrum, trans-
fer m.m. cirka 25000 kr. Anmälan görs till 
kansliet via epost lars.sandstrom@bygg.org 
alt. fax 08-698 59 01.
Lars Sandström och Patrik Sjögren

CSDA
inbjuder 
till möte 
på Hawaii

World of Concrete
World of  Concrete är amerikanarnas svar 
på Bauma, men dessvärre är nyhetsfak-
torn något sämre än på Bauma. Bortsett 
från detta är det ändå en trevlig mässa 
som numera är stationerad i Las Vegas, 
Usa. Mässan som är den 33:e i ordningen 
kommer att arrangeras den 23-26 januari 
2007 och arrangörerna lovar att mässan 
skall bli större och bättre än någonsin.

HiB planerar att besöka mässan den 23-28 
januari, men pris är ännu ej "spikat". Vi be-
räknar dock cirka 7000 kronor per person för 
resa och del i dubbelrum. Anmälan görs till 
kansliet via epost lars.sandstrom@bygg.org 
alt. fax 08-698 59 01.
Lars Sandström och Patrik Sjögren
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AVS. HiB
Box 5054, 102 42 STOCKHOLM
SVERIGE BPOSTTIDNING


