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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's Miljöpris 2007
Smått & Gott
Lansering av ny programmodul
Konsten att köpa sig själv
Arbetsgivaravgifter oroar småföretagare
BI öppnar lokalkontor i Stockholm
Två byggförbund i Sverige
Al-Amoudi sålde Peabaktier
Problem vid håltagnng
Affes hörna
Vajersåg från Tyrolit viktig i renovering av gasterminal
Betonghål i Uppsala ingår numera i "Alliansen"
Välbesökt "Öppet Hus" hos Dimas i Malmö
Dags för ny Byggmaskiner-mässa i Göteborg
Årsmöte på Hilton Hotell
Information från den danska håltagningsföreningen
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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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HiB’s medlemslista över leverantörer, SE

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, SE

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

Bestyrelse, DK Sidor att besöka på nätet

HiB's miljöpris 2007
I samband med årets Byggmaskin-
mässa i Göteborg den 13-16 mars 
2007  kommer Håltagningentrepre-
nörerna att dela ut HiB's Miljöpris. 
Priset delas ut vartannat år och skall 
gå till den leverantör eller tillverkare 
som bidragit till utvecklingen av vår 
bransch bästa arbetsmiljöprodukt.
Pristagaren utses i samråd mellan 
HiB's styrelse och dess medlem-
mar.
Priset består av tre delar där vinnaren får: 
presentera sin produkt på föreningens 
årsmöte den 26 april, får på föreningens 
bekostnad följa med på ett internationellt 
mässbesök, Bauma 2007 (allt till ett värde 
av ca. 7500 kr) samt 3 st. fria halvsidors an-
nonser i branschens ledande håltagningstid-
ning, HiB-Info.

Förbättrar håltagarens arbetsmiljö
Detta är ett sätt för oss entreprenörer att 
uppmuntra våra leverantörer och tillverkare 
till att skapa och ta fram arbetsmiljövänliga 
produkter.  På detta sätt uppmuntrar vi 
leverantörer och tillverkare att hela tiden 
förbättra håltagarens arbetsmiljö. Dessutom 
bidrar vi genom annonseringen i branschens 

ledande håltagningstidning att få våra med-
lemsföretag att köpa produkten.

Bäst bidragit till att förbättra
Vilken produkt anser du bäst ha bidragit till 
att förbättra håltagarens arbetsmiljö (pro-
dukten bör inte vara äldre än två år)? Sänd 
in Ditt förslag antingen på fax eller mail till 
HiB’s kansli. Förslaget vill vi ha senast ons-
dagen den 24 februari 2007.

Tidigare pristagare
Owe Persson och Jerneviken fick Miljö-
priset 2005 för framställande av godkända 
(CE-märkta samt SP-provade) bockar och 
balkar. Jens Sperens och SpeDat fick Miljö-
priset 2003 för sin automatiska borrmatare 
Joker.
Lars Sandström

Fax 08-698 59 00
Epost lars.sandstrom@bygg.org.

Jens Sperens, stolt pristagare 2003.

Mässkalender

Formand
Nils Bille-Hansen, MT Höjgaard A/S
Tel: 43 76 55 66 Fax: 43 76 55 50

Nästformand
Hans Jörn Thomsen, Beton-Tegl A/S
Tel: 98 37 21 99 Fax: 98 37 23 86

Kasserer
Thomas Runge, Runge Service
Tel: 47 31 43 65 Fax: 47 31 73 65

Bestyrelsesmedlem
Jeanette Brandt, Brandt Diamant A/S
Prästevej 24, 4100 RINGSTED
Tel: 70 26 33 60 Fax: 57 67 33 83

Bestyrelsesmedlem
Lars Poulsen, Hoffman A/S
Tel: 87 47 47 47 Fax: 87 47 47 87

Bestyrelsesmedlem
Sören Pedersen, Hilti Danmark A/S
Tel: 44 88 80 00 Fax: 44 88 80 04

Bestyrelsesmedlem
Henning Hansen, Slagelse Diamanten ApS
Tel: 58 53 36 27 Fax: 58 50 09 11

Bestyrelsesmedlem
Kaj Andersen, Diatool ApS
Tel: 75 65 45 77 Fax: 75 65 79 70

Forretningsförer
Poul Andersen
Tel: 51 21 07 15 Fax: 54 85 70 63

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 2007, Barkaby flygfält
31 maj-2 juni 2007

IACDS
Internationella håltagarorganisationen
www.iacds.org

CSDA
Amerikanska håltagarorganisationen
www.cdsa.org

HiB
Svenska håltagarorganisationen
www.haltagningsentreprenorerna.se

Diamantentreprenørernes Brancheforening
Danska håltagarorganisationen
www.diamantboring-skaering.dk

Sveriges Byggindustrier
Organisation för Sveriges bygg & anläggare
www.bygg.org
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HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS
Box 2098, 550 02 Jönköping, Tel: 036-570 60 00, Fax: 035-570 60 10.

Nytt namn, ny färg. 
Samma produkter,  samma 
människor.
På senare tid har vi stärkt vår ställning genom 
att förvärva fl era starka varumärken. Detta har 
dock gett oss en fragmenterad varumärkes-
ställning jämfört med att ha ett enda starkt 
varumärke med ett enhetligt produktutbud 
i samma färg. Därför går nu Partner och 

 Dimas samman under varumärket Husqvarna 
och alla våra produkter blir orange. Härmed 
inleds en ny era i branschen. 
 Under varumärket Husqvarna kommer 
du naturligtvis att ha kontakt med samma 
människor som tidigare. Vi kommer att använda 
vår globala erfarenhet, kompetens, forskning 
och branschkunskap för att erbjuda dig 
 effektivare produkter och bättre service än 
 någon annan.

Partner och Dimas 
blir Husqvarna.
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smått & gott

Midhage investerar och söker 
personal till produktionen
Jack Midhage AB´s bolag för tillverkning av 
diamantverktyg i Göteborg, Jack Midhage 
Diamond Production AB, investerar i ny 
produktionsutrustning. Den höga efterfrå-
gan ställer krav på förbättrad produktions-
kapacitet och man installerar därför nya 
maskiner från Dr Fritsch, sinterpress och 
klingslip. Dessutom söker man förstärk-
ning på produktionssidan och annonserar 
efter verkstadsteknisk kunnig personal till 
fabriken i Göteborg.

Ny säljare hos Husqvarna
Husqvarna Construction Products har 
fr.o.m. den 6 november anställt Fredrik 
Gustavsson som ny säljare över områden 
Småland, Blekinge och delar av Västra Gö-
taland. Fredrik kommer närmast från Stena 
Metall koncernen där Fredriks uppgift har 
varit att sälja renhållningssystem.  Som säl-
jare för Husqvarna Construction Products 
kommer han att sälja vårt sortiment av 
diamantverktyg och maskiner avsedda för 
våra kunder inom håltagning, anläggning 
och uthyrning. 

Tyrolit nyanställer
Tyrolit har anställt 
en ny säljare på 
västa Sverige samt 
Skåne och han heter 
Tommy Bergenholt 
och är 44 år Tommy 
har under 25 år 
varit egen företa-
gare inom såg och 
betonghåltagnings-
branchen.

PullmanErmator får avtal med 
uthyrningsföretaget Ramirent
I hård konkurrens med andra leverantö-
rer har PullmanErmator fått ett viktigt 
kontrakt med Ramirent, som är Nordens 
största kedja för uthyrning av bygg- och 
anläggningsutrustningar.  -Vi har förut job-
bat med både Pullman och Ermator, och 
när de nu har gått ihop, har de ett komplett 
sortiment och blir därmed en ännu mer 
intressant leverantör för oss, säger Mikael 
Kämpe som är inköpschef  på Ramirents 
huvudkontor i Helsingfors. -Pullman Er-
mator har varit aggressiva i sin marknads-
föring och det har gjort intryck på oss. Vi 
vill ju jobba med starka varumärken även 
mot våra kunder. -Hög kvalitet och leve-
ranssäkerhet  är självklarheter för oss och 
även där uppfyller PullmanErmator våra 
höga krav.  -Vi är oerhört glada att vi kun-
nat behålla och utveckla samarbetet med 
Ramirent, efter vår sammanslagning, säger 
Fredrik Åkermark som är försäljningschef  
på PullmanErmator. -Att få leverera till 
dem är ju förstås en fjäder i hatten för hela 
företaget avslutar Fredrik.

Lansering av nytt varumärke
Husqvarna Construction Products, som in-
går i den nyligen börsnoterade Husqvarna-
koncernen, väljer nu att samla sina varumär-
ken under ett enda gemensamt varumärke: 
Husqvarna. Dimas, Partner och Target fasas 
därför ut med start början 2007. –Genom att 
fokusera på ett enda varumärke, Husqvarna, 
kan vi tydligt visa vår styrka på marknaden, 
och av alla upplevas som ett starkt, globalt 
varumärke. Våra styrkor har historiskt sett 
varit produktutveckling, global distribution 
samt service och support. När vi nu inves-
terar alla våra resurser i ett enda varumärke 
blir vi ännu starkare på dessa punkter, säger 
Anders Ströby, VD Husqvarna Construction 
Products. Lanseringen av Husqvarna kom-
mer att genomföras samtidigt i hela världen 
och inleds med reklamkampanjen ”Do you 
see the difference” i början av 2007. Från 
och med årsskiftet kommer produkterna 
att bära den nya logotypen och levereras i 
Husqvarnafärgerna orange och grått. Un-
der första året kommer dock viss dubbelb-
randing att ske. Allt för att göra övergången 
så smidig som möjligt för kunderna. Genom 
bytet till ett varumärke, Husqvarna, kom-
mer vi att synas mer, få en tydligare profil 
och uppfattas som ett företag. Våra kunder 
får bättre service och support och vi kan 
erbjuda fler nya produkter, säger Anders 
Ströby. Varumärket för stenindustrin, 
Diamant Boart, kommer däremot inte att 
förändras. -Diamant Boart är vårt starka 
globala varumärke för stenverksamheten 
inom Husqvarna Construction Products, 
som är en helt separat business med egna 
kunder och försäljningsorganisationer. Det 
är av yttersta vikt att vi behåller varumärket 
Diamant Boart för denna verksamhet, av-
slutar Anders Ströby.

Ny yrkesbeviskurs
Det finns platser kvar för deltagare på för-
eningens yrkesbeviskurs som går av staplen 
den 15-19 januari. Kursen kommer att hål-
las i Jönköpingstrakten och kursavgiften är 
9000 kronor för medlemsföretag och 18000 
kronor för icke medlmesföretag. Anmälan 
per omgående till föreningens kansli.

Omvänd moms
Regeringen har beslutat att de nya reglerna 
för omvänd skattskyldighet mellan byggfö-
retag skall träda i kraft och börja gälla från 
och med den 1 juli 2007. Reglerna påverkar 
byggföretagens administrativa rutiner varför 
det är viktigt att göra sina förberedelser i god 
tid. Byggföreningarna runt om i landet för-
bereder informationsdagar om detta så gå in 
på www.bygg.org och anmäl er redan nu.

Uppdatering av adressregister
HiB-Info genomför en uppdatering av 
adressregister över mottagare av HiB-Info. 
Detta innebär att samtliga mottagare utom 
de danska (som får sina tidningar via sin för-
ening) skall inkomma med nytt önskemål om 
mottagande av HiB-Info. Det största skälet 
till denna uppdatering är att vårt register 
består av 3 olika databaserade register samt 
2 olika pappersbaserade register. Vårt nya 
register kommer framöver att databaseras 
på ett och samma ställe. Att det dessutom 
finns de som flyttat eller lagt ner sitt företag 
vittnar även de återsända tidningarna.

20-års jubileum
Föreningen firar 20 år och firar detta på 
Blomstermåla som ligger på Särö (2 mil 
sydväst om Göteborg). Festligheterna äger 
rum lördagen den 25 augusti och din anmä-
lan bör inkomma till föreningens kansli per 
omgående då platserna är begränsade.

Bli medlem i HiB
Företag som är verksamma inom håltag-
ningsbranschen är välkomna att inkomma 
med ansökan om medlemskap i fören-
ingen. Ju fler vi är, desto starkare blir vi! 
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.



10     HIB-INFO

031-742 85 00
Fax 031-52 29 60

Kontakt, Johan Brandén: 0709-63 40 92

Prova vår webshop, ansök 
om konto samt beställ en 
kampanjvara så får du en 

varselväst på köpet.

shop.prevex.se

Lansering av ny programmodul
Svensk Systemteknik i Götene har 
under de senaste 5 åren gjort sig 
känt inom branschen som leve-
rantör av programvara, anpassad 
speciellt för håltagnings- och riv-
ningsentreprenörer.  Programmen 
är utvecklade i nära samarbete med 
branschen. Deras första program, 
Dasicon – Kalkyl, har idag ett 30-tal 
användare bland de mer namnkun-
niga entreprenörerna i branschen. 
Dessa deltar även aktivt i vidareut-
vecklingen av programvaran, bl.a. 
genom årliga sammankomster.
Programmet effektiviserar priskalkylering 
och anbudssammanställning genom sin 
dynamiska tidsberäkning och automatiska 
prissättning av alla ingående kostnader. 
Det sammanställer anbudsutskrifter och 
mängdsammanställningar, med uppgift om 
tider, kostnader, avfallsmängder m.m.  Ett 
idag väl beprövat program som har etablerat 
sig väl på marknaden.

Program för både stora och små 
Nu släpps ett nytt program i serien, Dasi-
con – Order, som effektiviserar det dagliga 
arbetet från beställning till debitering. Pro-

grammet lämpar sig både för stora och små 
entreprenörer, och oavsett om det är arbe-
ten på löpande räkning eller mot fast pris. 
Programmet används för Arbetsbeordring, 
Rapportering och Prissättning av utförda 
arbeten och framställning av debiterings-
underlag och uppföljningar. Det skriver 
ut Arbetsorder och Dagrapportsblanketter 
för återrapporteringen av utfört arbete.  Ar-
betsorderblanketten beskriver arbetet som 
skall utföras och valfritt antal Dagrapporter 
används för återrapportering av förbrukade 
resurser. Vid inrapportering prissätter pro-
grammet verktygsslitage, arbetstid, maskin-
tid, resor och övriga kostnader. I systemet 
finns därefter ett färdigt debiteringsunderlag 
för fakturering samt ett flertal sammanställ-
ningar för efterkalkyler.

Mer stabil och konsekvent
Priserna kan vara generella, eller anpassade 
för respektive kund inom respektive kost-
nadsslag. Underlag för debitering skapas, 
och gjord fakturering kan noteras. Statistik 
och uppföljning ger överblick över arbets-
beläggning och möjlighet till bevakning av 
att arbeten blir utförda och debiterade Pro-
grammen för Kalkylering resp. Order kan 

användas tillsammans, eller enskild modul 
separat. -Vi har lagt ned mycket arbete på att 
få programmet så väl utformat som möjligt, 
och tycker vi har lyckats bra, säger Hans Jo-
hansson på Svensk Systemteknik AB. Precis 
som Kalkylprogrammet gjort, kommer även 
detta program bidra till en mer stabil och 
konsekvent prissättning, och inte minst, att 
alla timmar verkligen blir debiterade avslutar 
Hans. Han hoppas många kommer att ta 
tillfället att titta närmare på programmet, 
via hemsidan eller genom att beställa en 
egen demoinstallation för påseende. Det 
finns också möjlighet att få en introduktion 
i systemet vid någon av de informationsträf-
far som Hans genomför. Dessa arrangeras 
fortlöpande på olika orter, beroende på 
intresse. Under hösten har sådana träffar 
arrangerats i Göteborg, Linköping och 
Örebro, och varit välbesökta och givande 
för alla medverkande.
Patrik Sjögren
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Vill du även i fortsättningen få HiB-Info i brevlådan
eller vill du få fler exemplar till företaget?
Då är det hög tid att du fyller i nedanstående talong. Annars missar Du nästa nummer! Vårt 
adressregister börjar bi gammalt och ligger spritt på olika listor. Vi har därför beslutat att fasa ut 
det gamla registret och ersätta det med ett nytt som är enklare att hantera. Det innebär att Ni 
mycket snart inte kommer att få någon HiB-Info om Ni inte fyller i nedanstående talong. Gäller 
ej danskar som får tidningen via sin förening.
 
För Dig som privatperson innebär det följande:
Sänd namn och adress dit HiB-Info skall skickas till kansliet.

För Dig som företagare innebär det följande:
Sänd antal tidningar som önskas samt företagets adress till kansliet.

Ja tack, sänd tidningen till
Privatperson:
Namn: …….............................………………………………………………… 
Adress: ………………...........................……………………………………… 
Postadress: ………………………....................………………………………
 
Företagets namn och adress:
Namn: …………………………............................………….………………… 
Adress: ……….…………………..........................…………………………… 
Postadress: ……………………....................…………………………………

Antal tidningar: ……………..............……………….………………………....

Inskickas till:
HiB:s kansli
Lars Sandström
Box 5054
102 22 STOCKHOLM 
Tel 08-698 58 73
Fax 08-698 59 00
Epost lars.sandstrom@bygg.org

OBS! Det går även bra att skicka dina 
uppgifter via epost.
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Konsten att köpa sig själv
I slutet av november blev jag upp-
ringd av ett av våra medlemsföre-
tag som frågade mig om jag vis-
ste varför någon ville betala flera 
hundratusen kronor för hans .se 
adress? Jag lät frågan gå vidare 
till Dick Malmlund säkerhetschef 
på Svensk Handel som kände igen 
mönstret från kriminell verksamhet 
och jag tycker att det här är något 
att skriva om i HiB-Info.
Affärsscenariot är som följer: någon/några 
personer ringer under några dagar och erbju-
der pengar för din internetadress .se.  I det 
här fallet fördes konversationen på engelska 
och med össtatsbrytning. Dessa ”ryssar el-
ler balter” säger sig ha lyssnat runt i bygg-
branschen i Sverige och funnit att just ditt 
företag har ett gott renommé och eftersom 
dom är på väg in på den svenska marknaden 
så vill dom ha din .se adress. De erbjuder 
50 000,- Du tackar vänligt, men bestämt nej. 
Samtalen fortsätter och erbjudandet hamnar 
så småningom runt en kvarts miljon kronor. 
Du tackar fortfarande nej och får till svar: 
-Du Anders, det här är ingen bra lösning 
för vare sig dig eller mig. Det var i detta läge 
vår entreprenör ringde mig för att höra om 

jag visste något om detta och om jag visste 
hur man skulle tolka det han nyss sagt, som 
hot, eller? 

Attraktiv adress
Efter ytterligare ett par veckor ringer en re-
presentant från företaget System Solutions 
och säger att man fått förfrågan från ett före-
tag som vill teckna sig för alla dina .adresser 
förutom .se och frågar om det stämmer att 
dessa adresser är till salu! Han frågar också 
om du är medveten om att du verkar ha en 
mycket attraktiv adress. Det är därför han 
ringer till dig, som en kompis, han tycker att 
han vill berätta det för dig innan han säljer 
adresserna. Under mellantiden har okända 
personer ringt och berättar att man läst och 
hört talas om ditt företag på nätet.  I det här 
fallet säger Anders att. –Ja, han tänker inte 
köpa dom i alla fall och så berättar han om 
vad som hänt. System Solution meddelar att 
jasså är det så, ja då är man inte intresserad 
av att göra en affär, men meddelar samtidigt 
att man ju inte kan garantera att någon annan 
inte köper dessa attraktiva adresser.

Bondfångeri
Nu väntar Anders bara på samtalet från 

System Solution där man erbjuder honom 
ett bra pris så att han kan köpa sig själv! 
Han erbjuds att för endast säg 2.000:-/st. 
köpa alla .com, .nu, .eu mm adresser som 
finns, för säg totalpriset 30.000:-. Å då äger 
han ju allt och behöver inte heller få sådana 
här erbjudanden som man givetvis får när 
man har ett attraktivt bolag på en attraktiv 
marknad! Ett nytt sätt av bondfångeri helt 
enkelt! Vore det inte lukrativt så skulle ju inte 
så många människor vara inblandade!
Lars Sandström

Fotnot:
De som vill komma i kontakt med Svensk 
Handel kan besöka deras hemsida på in-
ternet, www.svenskhandel.se alternativt 
ringa till deras huvudkontor 08-762 77 00.

När det gäller internetskojare går det att få 
mer information via nedanstående internet-
sida. Där belyser man just det problem som 
en av våra medlemsföretag råkat ut för.
www.iis.se/oseriosaforetag.shtml

Två byggförbund 
i Sverige
Under ett extra styrelsemöte som hölls tisda-
gen den 5 december beslutade Stockholms 
Byggmästareföreningn att föreningen skulle 
bilda ett nytt rikstäckande arbetsgivarför-
bund vid namn Byggförbundet i Sverige. 
Den 1 januari 2007 skall föreningen vara i 
funktion och det innebär att samtliga före-
tag i Stockholms Byggmästareförening au-
tomatiskt kollektivansluts till det nystartade 
Byggförbundet. Orsaken till detta förfarande 
är att Stockholms Byggmästareföreningen 
tillsammans med byggmästareföreningarna 
Gotland och Södertälje inte kunde komma 
överens med Sveriges Byggindustri när det 
gällde lokalt självstyre. Mer om detta fanns 
att läsa om i HiB-Info 2006-2.
Patrik Sjögren

Al-Amoudi sålde Peabaktier
Mohammed Al-Amoudi har alldeles nyligen 
sålt 13,8 miljoner aktier i byggföretaget Peab. 
Detta innebär att Mohammed Al-Amoudi 
efter försäljningen har 5,8% av kapitalet och 
2,9% av rösterna i Peab. Bröderna Mats och 
Erik Paulsson har ökat sitt aktieinnehav och 
därmed också sitt inflytande. Allt enligt DN 
Ekonomi.
Patrik Sjögren

Arbetsgivaravgifter oroar småföretagare
De svenska småföretagen där bl.a. majorite-
ten av håltagningsföretagen tillhör anser att 
nivån på arbetsgivaravgifterna samt ansvaret 
för de anställdas sjuklön är de största proble-
men för att driva och utveckla sitt företag. I 
en undersökning som Företagarförbundet 
låtit Gallup göra framgår detta tydligt. Så 
mycket som 82% anser att den höga nivån av 
arbetsgivaravgifterna är ett hinder för deras 
företag och 78% anser att medfinansieringen 
av sjuklönen som ett problem. Att den nya 
regeringen i praktiken höjer arbetsgivar-

avgiften för småföretagen genom att den 
generella sänkningen på fem procentenheter 
tas bort är obegripligt. -I princip blir det en 
18%-ig höjning för småföretagen säger Fö-
retagarförbundets ordförande Per Lidström. 
Att de största problemen för småföretagen 
är styrda av myndigheterna och politikerna 
borde vara en klar signal till vår regering. 
Sänk arbetsgivaravgiften, ta bort medfi-
nansieringen av sjuklönen och förenkla 
regelverket.
Patrik Sjögren

BI öppnar lokalkontor i Stockholm
BI’s styrelse har beslutat att bilda en ny 
region för BI-medlemmar i Stockholm, 
Södertälje och Gotland samt att BI har 
personal som går i pension vilket gör att 
Sveriges Byggindustrier söker personal så-
som arbetsrättsjurister och löneförhandlare 
till ett nytt kansli som öppnar den 1 januari. 
Att BI väljer att öppna ett nytt regionkon-
tor beror på sprickan mellan Stockholms 
Byggmästareförening och Sveriges Bygg-
industrier. Regionskontoret kommer från 
början att skötas av befintlig BI-personal. 
När det gäller utträdesblanketter till BI så 
har några sådana inte börjat komma in till 

BI ännu. Företag som begär utträde ur BI 
resp. BF före årsskiftet har sex månaders 
uppsägningstid. Även om sprickan är ett 
faktum är båda parter enligt uppgift intres-
serade av ett samarbetsavtal, om den andra 
parten tar initiativet. BI’s styrelse har beslutat 
att beakta ett förslag till avtal om ett sådant 
inkommer från BF dock förekommer inga 
kontakter i den frågan och lär inte göra det 
före årsskiftet.
Patrik Sjögren
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Problem vid håltagning

Som håltagare kan man ställas inför många problem och i synnerhet när beställaren är en privat 
kund eller enskild näringsidkare.

Som håltagningsentreprenörer in-
träffar det titt som tätt att man råkar 
borra eller såga itu en dold installa-
tion som fanns i väggen/valvet. Att 
detta tillhör vardagen inom håltag-
ningsbranschen rådet det nog inget 
tvivel om. Dessvärre innebär att det 
ibland en del problem i efterhand 
om beställaren dvs. kunden var 
en privatperson eller enskild nä-
ringsidkare. Byggföretag är fullt 
medvetna om att de ansvarar för 
utsättningen dvs. var håltagningen 
skall utföras. Privatpersoner eller 
enskilda näringsidkare har inte 
samma förståelse och förstår inte 
att vi som håltagningsentreprenör 
inte kan ställas ansvariga för t.ex. 
en avborrad elkabel som fanns dold 
i väggen.
Att håltagaren i fråga informerar beställaren 
om att en dold installation avkapats och ev. 
är behjälplig med att bila fram ändarna av 
t.ex. elkabeln borde vara självklart för en 
seriös håltagningsentreprenör. I normala 
fall är den avkapade elkabeln historia för 
håltagaren efter att beställaren informerats 
och ändarna frambilade så att elektrikern 
kunnat reparera elkabeln. Om beställaren 
var en privatperson eller enskild näringsid-
kare behöver det inte vara slut här. I sådana 
fall är det stor risk att håltagaren anses vara 
ersättningskyldig och krävs i efterhand på er-
sättning för de kostnader som den avkapade 
elkabeln medförde. Vid varje sådant tillfälle 
får man som arbetsledare och placering på 
kontoret bemöta upprörda kunder som 
dessvärre alltför ofta är riktigt beska i orden. 
Att försöka förklara för den upprörda kun-
den att vi som håltagare inte kan ställas som 
ansvarig för den avkapade elkabeln känns 
ibland som ett hopplöst projekt. Oavsett 
om man informerat om detta vid tillfället 
för beställning samt att personalen som 
utför håltagningen på plats gör detsamma 
uppkommer problemet ändå.

Helt orimligt
Det faller i sin egen orimlighet att vi som 
håltagare kan ställas som ansvarig för en 
avkapad elkabel som fanns dold i väggen. 
Motiveringen är lång, men kan jag skall ändå 
försöka mig på en kort motivering. När en 
kund kontaktar håltagningsentreprenören 
för att få till stånd en håltagning för t.ex. 
en köksfläkt som motsvarar maximalt 1,5 
timmes arbete och för en kostnad om 2000 
kronor inkl. moms går det inte att begära 
att den utförande parten skall ombesörja 
ett omfattande undersökningsarbete. Detta 
omfattande undersökningsarbete skulle då 

t.ex. innebära att arbetsledaren först och 
främst gör ett arbetsplatsbesök samt därefter 
införskaffar underlag i form av ritningar och 
andra handlingar som kan bekräfta att det 
inte finns någon dold installationen i väg-
gen på den position som beställaren valt 
för håltagningen. Nu skall vi dock vara fullt 
medvetna om att de olika arbetsgrupperna 
såsom ventilation, elektricitet och vvs ofta 
väljer att lägga sina installationer på annat 
sätt än vad som framgår av de ritningar och 
handlingar som finns att tillgå. Alltså finns 
det fortfarande en viss risk kvar även om 
man kontrollerat de ritningar och handlingar 
som finns tillgängliga. För att minska risken 
för att bli ålagd alltför stora kostnader vid 
en ev. avkapad dold installation återstår det 
då att ombesörja för en försäkring som 
kan träda in och bekosta de utgifter en 
sådan avkapning skulle innebära. En sådan 
försäkring hade säkert inte varit billig med 
tanke på premie och självrisk. Dessa ökade 
kostnader måste ju beställaren betala och är 
det då rimligt att en håltagning som skulle 
kosta 2000 kronor helt plötsligt kostar t.ex. 
4000 kronor. Det är förstås helt orimligt!

Skyldighet att avråda
Som fackmän har man en skyldighet att av-
råda en lekman dvs. privat kund eller enskild 
näringsidkare om arbetet som kunden vill 
ha utfört ej är lämplig att utföra av något 

skäl eller om kostnaden för håltagningen är 
orimligt hög i förhållandevis till vad kunden 
får utfört. Detta framgår klart och tydligt av 
konsumentjänstlagen, men är självklart för 
alla som anser sig vara seriösa företagare. 
Om håltagaren som varit på plats varit 
oaktsam eller inte uppmärksammat en ut-
anpåliggande installation är saken en annan, 
men i de fall det rör sig om en dold instal-
lation kommer jag personligen att strida till 
slutet för att hävda att det faller i sin egen 
orimlighet att vi som utförande part är inte 
är ansvariga. Många håltagningsföretag har 
råkat ut för samma problem, men i de flesta 
fall förstår kunden till slut att håltagaren ej 
kunnat ställas ansvarig. Vid något tillfälle har 
det gått vidare ända till domstol och i dessa 
fall har det dömts till håltagarens fördel. Allt 
borde därmed vara frid och fröjd med detta 
prejudikat från domstolen, eller? Problemen 
med upprörda kunder och beskar ord kvar-
står som kan förstöra en hel arbetsvecka. 
Frågan är om det inte vore aktuellt med att 
sätta samman en mindre broschyr som för-
klarar varför det är orimligt att vi ställs som 
ansvariga samt kortare referat från avtal och 
lagtexter? Denna broschyr kunde därefter 
medlemsföretagen beställa från föreningen 
och ha som underlag när nästa upprörda 
kund ringer!
Patrik Sjögren
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Affes hörna
Vem är egentligen Affe? Jo, jag som 
skriver… Hörna, man måste ju bo 
någonstans. En tisdag vid sju-tiden 
på kvällen låg jag och läste HiB-Info 
samt hade precis lagt in en ny prilla. 
Jag mådde helt enkelt väldigt bra 
efter en arbetsam dag. Efter att ha 
bläddrat igenom tidningen läste jag 
en artikel om att det behövdes fler 
intressanta artiklar från fotfolket i 
branschen. Nu tänkte jag att här 
skall det skrivas!
Om vad då? Jo, om mitt underbara liv som 
håltagare. Varför blev jag håltagare? Det 
började vid köksbordet som så mycket an-
nat i livet. När jag var ung, någon gång på 
60-talet, hade jag avslutat min utbildning i 
grundskolan och världen låg utanför dörren. 
Då frågade jag farsgubben om han hade nå-
got förslag på vad jag skulle utbilda mig till. 
Svaret från farsgubben blev att utbilda dig 
till håltagare. När det är goda tider så finnes 
det gott om arbetstillfällen inom byggbran-
schen och när det är sämre tider så skapas 
beredskapsarbeten med byggarbeten. Så re-
sonerade erfarna yrkesarbetare på den tiden. 
Skall man arbeta inom byggbranschen får 
man inte ha tummen mitt i handen minns 
jag att farsgubben sa och det förstod jag. 
Det hade förmodligen blivit problem att 
hantera en bilningshammare med tummen 
mitt i handen. Nu hade jag inte detta varför 
jobbet passade utmärkt.

Funnit drömyrket
Jag fick jobb direkt som håltagare där jag 
varje dag fick såga, borra och riva sänder så 
mycket som jag bara orkade. Därmed hade 
jag funnit drömyrket och ju mer jag orkade 
förstöra desto mer erkänd samt omtyckt 
var jag av arbetsgivare och beställare. Jag 
fick förmånen att arbeta med nyutvecklade 
maskiner som kunde såga och borra med 
diamantverktyg. Mina äldre arbetskolleger 
som var fullvuxna och välbyggda grovarbe-

tare utförde i början av deras karriär sina 
håltagningsarbeten med tryckluftsdrivna 
borr/bilningsmaskiner. Nu kom en ny tid 
med ny teknik då vi jobbade med välbyggda 
borrmaskiner typ BK10 vars maskinpaket 
vägde ca. 100 kg. Det var omöjligt att bränna 
en sådan motor när man skulle borra ett 
Ø100 mm hål i väggen. Väggsåg av typen 
järnhästen vägde också runt 100 kg och 
var lättskött samt lätt att arbeta med. Med 
golvsågarna var det detsamma då de vägde 
så pass mycket för att hålla nere sågklingan 
i golvet. Diamantverktygen var vid denna 
tid nyutvecklade och jag kallar denna tid i 
branschen för stenåldern. Efteråt och fram 
till nutid har diamantverktygen som ni kän-
ner till utvecklats med mjukare bindemedel 
och jämnare fraktioner av diamantpulver i 
skärsegmentet.

Mitt val som håltagare var rätt
Att jämföra med tidigare kolleger i bran-

schen hade man uppfunnet namnet arbets-
miljö. Jag blev utrustad med gul overall som 
var prydligt dekorerad med firmanamnet på 
ryggen för att visa vem man tillhörde. Gröna 
gummistövlar som isolerade från vatten och 
krypström som ev. kunde uppkomma på gol-
vet när man jobbade med eldrivna motorer. 
Hjälm med hörselskydd om någon hackspett 
fanns i närheten som gillade min träskalle. 
Mitt val som håltagare var rätt! Det fanns 
fortfarande gott om arbetstillfällen i bran-
schen. I dag arbetar jag som kvalificerad 
håltagare med en utvecklad högteknologisk 
maskinpark. Datastyrda maskiner som tän-
ker ut den bästa effekten för jobbet. Snabb-
skärande verktyg och en arbetsmiljölag som 
min arbetsgivare tar ansvar för varje dag. 
Det är kul att borra, såga och bila sönder 
byggkonstruktioner varje dag. Lev länge och 
ha kul på jobbet, hälsningar Affe.

Personen på bilden är inte Affe, men bilden visar en håltagare som trivs med sitt yrkesval!
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Vajersåg från Tyrolit viktig i
renovering av gasterminal

Operatörer från den engelska håltagaren "Drill Cut" använde båtar för att komma åt att vajersåga 
de 450 betongpålarna.

Majoriteten av pålarna sågades så högt upp 
som möjligt, vid vattenytan, med hjälp av minik-
ranar försedda med personkorgar.

Håltagningsentreprenören ”Drill 
Cut” i England genomförde för 
en tid sedan ett av sina svåraste 
uppdrag. Det handlade om demon-
tering av en pir som tillhörde för 
detta Esso oljeraffinaderi i Milford 
Haven i södra Wales, England. För 
arbetet använde man sig av en dia-
mantvajer från Tyrolit och vajersåg 
från Hydrostress.
Arbetet genomfördes dygnet runt med två 
team som vardera arbetade i 12-timmars-
skift. Totalt kapades 450 betongpålar som 
vardera mätte 740 mm i diameter. Betong-
pålarna höll upp två av fyra förtöjningsom-
råden på piren.

Stor hänsyn till tidvattnet
Det största problemet för ”Drill Cut” var 
att man måste ta hänsyn till tidvattnet. Vid 
flod steg vatten med hela 7,3 m och pålarna 
var då helt under vattenytan. Pålarna måste 
därför sågas så högt upp som möjligt för att 
den tajta tidsramen skulle innehållas. Opera-
törerna fick därför arbeta stående i små kor-

gar som sänktes ner till arbetsplatsen med 
hjälp av minikranar och från båtar för att 
klara av att vajersåga i vattenytan. ”Drill Cut” 
köpte två extra kraftaggregat och tre nya 
vajersågar av typen SK-B för att genomföra 
jobbet. SK-B är Tyrolit/Hydrostress minsta 
såg, den har en låg vikt och är enkel att arbeta 
med för en eller max två man.

Hög vajerhastighet
”Drill Cut” använde Tyrolits elektropläte-
rade BSG 3 diamantvajer på 10 mm med 
40 diamantkulor/m för att såga den med-
elarmerade betongen och en BSG 1 för att 
såga den kraftigt stålarmerade betongen. 

Den höga vajerhastigheten på 20 m/sek 
garanterade att tidsramen innehölls och vid 
ett skift klarade man att såga hela 16 pålar 
under ett 12-timmarsskift.

En förankringspåle lyfts bort efter att stödpe-
larna under den sågats bort med vajersågar.
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Uppsala Betonghål som grundades av 
Gunnar Sandberg 1972 såldes under 
sommaren till ett alliansföretag som bil-
dats av Håltagarna Borrteknik Sverige 
AB och PP Såg & Borr AB. Företaget 
sysselsätter 40 personer och kommer 
att drivas vidare som tidigare under 
ledning av Stefan Sandberg som har 
arbetsledarna Anders Nunstedt och 
Mikael Lundkvist till sin hjälp.
På kontoret finns Ursula Kombrecht i 
receptionen som sköter om löner och di-
verse administration samt Bo Sandberg som 
ansvarar för bokföringen. Kontoret ligger 
centralt beläget i Uppsala och utför arbeten 
såväl vid nybyggnation som vid rot-arbeten. 
Bortsett från ren håltagning och rivning ut-
för även företaget blästring och slipning av 
golv, mattrivning samt stenspräckning. Re-
ferensobjekten är många och företaget har 
utfört håltagning på diverse objekt såsom 
Forsmark, Holmens Bruk, Sickla Galleria, 
Nya Polishuset i Uppsala, H-Centrum m.fl. 
Ett mycket intressant håltagningsobjekt 
var när företaget utförde håltagning för en 
6,5 meter lång gångtunnel genom berget i 
Landsort. Maximal felmarginal som tilläts 
var 200 mm och håltagningen utfördes 
med hjälp av vajersåg samt noggranna 
mätningar.

Utför även rivning
Även rivning utförs inom företaget och un-
der vintern 2003/2004 var företaget i allra 

H-Centrum i Uppsala har pågått 
i två år och beräknas vara fär-
digt under våren 2007.

Betonghål i Uppsala ingår
numera i ”Alliansen”

Kontor, verkstad och förråd är centralt belaget på Danmarksgatan i Uppsala.

högsta grad delaktig i rivningsentreprenaden 
vid Kemikum i Uppsala. Fastigheten som 
består av fyra våningar om sammanlagt 
9000 m² med kraftiga tegelväggar där man 
avlägsnade merparten av innerväggarna, 
sänkte golv, tog upp hål för ventilation, öpp-
nade upp för trappor och hiss samt borrade 
3000 hål för värme och ventilation. Entre-
prenadtiden för arbetet på Kemikum var 

blir lättare att ha god sorteringsordning på 
avfallet samt att transporterna blir smidigare. 
Företaget disponerar även en egen tipp där 
man kan omhänderta att avfall som inte är 
miljöfarligt. Miljöfarligt avfall transporteras 
direkt till kommunens anläggningar.

Större resurser
När företaget numera ingår i ”Allianshål-
tagarna” skapas goda förutsättningar och 
större resurser finns att tillgå då företaget 
representeras på sju lokalkontor i Sverige. 
Under senaste redovisade bokslutsår om-
satte Uppsala Betonghål drygt 28 miljoner. 
Alliansen i sin helhet beräknas omsätta 140 
miljoner om året. Denna omsättningsnivå 
placerar utan tvekan alliansen bland de allra 
största i Europa. Rickard Danielsson som 
är ägare och VD för Håltagarna Borrteknik 

fem månader. För 
att kunna vara mer 
konkurrenskraftig 
vid framförallt 
rivningsobjekt 
har företaget 
tillgång till egna 
lastbilar varav en 
lastväxlare. Detta 
innebär att det 

säger att hans målsättning 
är att vara bland de ledande 
inom branschen i kvalita-
tiva termer. Med alliansen 
som grund skapas resurser 
för de områden som bran-
schen varit mindre bra 
på och då tänker Richard 
mest på utbildning och 
arbetsmiljöfrågor.
Text och foto:
Patrik Sjögren
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Borr: Dimension:
Borr 1 41
Borr 2 52
Borr 3 62
Borr 4 72 /82 / 92 *
Borr 5 102
Borr 6 112
Borr 7 127 / 132 *
Borr 8 161
Borr 9 181
Borr 10 210
* Välj EN av dimensionerna.

Jerneviken Maskin AB � Tagenevägen 1 � 422 59 Hisings Backa
Tel: 031-52 01 16 � Fax: 031-52 90 50 � info@jerneviken.se � www.jerneviken.se

NU 10.500:-Borren som skär

15% snabbare!
För 10st TURBO-LILA borr, inkl. bärhandtag.

Jerneviken Maskin AB � Tagenevägen 1 � 422 59 Hisings Backa
Tel: 031-52 01 16 � Fax: 031-52 90 50 � info@jerneviken.se � www.jerneviken.se

Jämför Weka 32 med Dr Benders BBM maskiner.

Segmenthöjd: 9,5 mm

Weka 32 BBM 33 extra BBM 33L extra BBM 33LL extra
Effekt watt: 3000 W 3300 W 3300 W 3300 W
Belastad varvtal: 230/480/720 240/620/1100 180/430/750 155/375/650
Rek. borrdim. 350 mm 400 mm 450 mm 470 mm
Vikt: 11,9 kg 13,2 kg 13,2 kg 13,2 kg
Slirkoppling utlöser: 180 Nm 220 Nm 260 Nm 260 Nm
Lagervara: Ja Nej Ja Nej

BORRKLIPPETBORRKLIPPET

Marknadens bästa borrmaskiner!
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Välbesökt ”Öppet hus” hos Dimas i Malmö

Dimas asfaltsågar framför en av säljbussarna.

Martin Larsson demonstrerar Gyrot och Auto-
feeder för Christer Szakos.

Gyrot och Autofeedern väckte stort intresse, Lars Nilsson, Fredrik Jönsson och Anders Nilsson.

Torsdagen den 26 oktober anordnade Dimas 
ett öppet hus för sina kunder i företagets 
filial i Malmö. Intresset var stort och anta-
let besökare av håltagare, markentreprenörer 
och uthyrare var stort. Martin Larsson kom 
från Jonsered och demonstrerade möjlighe-
terna med Gyrot och Autofeedern. Patrik 
Ekblad fanns på plats från utvecklingsavdel-
ningen och informerade om det arbete som 
Dimas lägger på diamantsidan. Jens Fritiofs-
son förevisade Partners stora sortiment för 
anläggarna. Värdarna Fredrik Jönsson och 
Göran Pripp såg till att gästerna förplägades 
med ärtsoppa och pannkakor samt kunde 
summera ett lyckat och välbesökt ”Öppet 
hus”.
Text och foto: Göran Pripp

Jens Fritiofsson demonstrerar en bänksåg för en av besökarna.
Lite prat om en vattenuppsamlare!
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Dags för Byggmaskiner-
mässan i Göteborg
Den 13-16 mars 2007 blir det lite tys-
tare på Sveriges byggen. Då arrang-
eras nämligen Byggmaskiner 2007 
på Svenska Mässan i Göteborg. 
En klassiker när det gäller maski-
ner och utrustning som används i 
byggbranschen.
Här köper man allt som har med verktyg, 
maskiner och hjälpmedel att göra. Hål-
tagarna har, precis som förra gången, en 
framträdande plats. Mässan är också en 
självklar mötesplats för den svenska ren-
talbranschen. Hit kommer inköpare och 
beslutsfattare som söker tillverkare och 
leverantörer av maskiner och utrustning till 
sina uthyrningsdepåer. Och eftersom Scan-
Bygg arrangeras samtidigt, kommer även 
byggbranschens mest betydelsefulla aktörer 
att vara här. Byggmaskiner/ScanBygg 2005 
besöktes av 3122 olika företag. Hela 89 pro-
cent av fackbesökarna uppgav att de tyckte 
evenemanget var bra eller mycket bra.

Tyrolit
Tyrolit AB kommer att visa flera nyheter 
på verktygssidan som gör att du som kund 
kan arbeta effektivare. Företaget kommer 
även att visa ett utökat maskinprogram 
från Hydrostress.

Husqvarna Construction Products
Den viktigaste uppgifter under Byggmaskins 
mässan är att implementera vårt nya varu-
märke Husqvarna. På senare tid har vi stärkt 
vår ställning genom att förvärva flera starka 
varumärken. Detta har dock gett en frag-
menterad varumärkesställning jämfört med 
att ha ett enda varumärke med ett enhetligt 
produktutbud i samma färg.  Därför går nu 
Partner och Dimas samman under varumär-
ket Husqvarna och alla våra produkter blir 
orange. Härmed inleds en ny era i branschen 
Under varumärket Husqvarna kommer du 
som kund att ha kontakt med samma män-
niskor som tidigare.  Vi kommer att använda 
vår globala erfarenhet kompetens, forskning 

och branschkunskap för att erbjuda dig som 
kund effektivare produkter och service.

Jack Midhage
Midhage kommer att visa flera nyheter 
med den senaste tekniska utvecklingen 
inom verktygssidan. Dessutom har vi på 
senare tid breddat maskinprogrammet och 
visar utvalda maskiner från såväl nya som 
väletablerade kvalitetstillverkare för att 
kunna erbjuda bästa lösningen för varje 
användningsområde.

Jerneviken
Jerneviken kommer att visa upp modifie-
ringar på vårt EVA-stativ samt visa upp vårt 
nykonstruerade MIRWA borrstativ med 
tillbehör. Vidare kommer vi att visa upp en 
ny högfrekvensväggsåg, samt modifieringar 
som slätsågningadapter och slätsågnings-
skydd till vår Squantina handsåg. Intressant 
produkt för byggföretag är introduktion av 
vårt “Microdrill system” för borrning i kakel 
och klinker i badrum.

Hagby
Vi har visar nyheter på verktygssidan och 
maskinsidan såsom golvsågar, golvslipar, 
borrmaskiner m.m.

Medlemmar i SSDL
Nämnda företag är medlemmar i SSDL 
Sveriges diamant och slipmaterialsleveran-

törer. En central uppgift för SSDL är att i 
god tid sprida information och kunskap om 
förändringar i branschen. För användare av 
slipprodukter gäller det främst information 
om förändringar inom säkerhetsområdet, 
där SSDL lägger ner ett omfattande arbete. 
SSDL medverkar aktivt i utformande och 
fastställande av nya säkerhetsstandarder och 
verkar därmed för en säkrare användning av 
slipprodukter. För SSDL’s medlemmar kan 
det handla om utvecklingen på marknaden, 
avtalsfrågor eller sådant som rör lagar och 
standardiseringar. Medlemsföretagen har ge-
nom föreningens agerande möjlighet att pla-
nera sin verksamhet på ett sätt som stärker 
deras konkurrenskraft. Föreningens starka 
position, bland annat som remissinstans för 
myndigheter och departement, gör också att 
vi kan vara med att påverka innan beslut fat-
tas. Målet är att våra medlemmar ska ha stor 
nytta av SSDL i sin dagliga verksamhet vilket 
i sin tur kommer användare av slipprodukter 
tillgodo, samtidigt som vi medverkar till att 
skapa en långsiktigt positiv utveckling för 
branschen i sin helhet. SSDL är medlem i 
den europeiska organisationen leverantörer 
av slip- och diamantverktyg FEPA. FEPA 
borgar för att du som användare endast får 
produkter som är tillverkade för att uppnå 
största möjliga säkerhet för användaren. 
Välkomna att besöka våra montrar!
Text och foto: Svenska Mässan, SSDL samt 
leverantörsföreningen inom HiB.
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Information om HiB's stämma
När: Torsdagen den 26 april 2007 kl 10.00 
Var: Hilton Hotel, Kastrup, Köpenhamn.
Hotellet ligger i direkt anslutning till utrikesterminalen.

Vad:
Årsmötesförhandlingarna inkl:

- information om föreningen
- information från leverantören
- Sveriges Byggindustrier kontra Byggförbundet
    i Sverige AB
- Förhoppningsvis de branschspecifika tilläggen
    ABU-04 Hål mm

Kl. 14.00 efter stämman åker vi till München för Bauma-
mässan. Hemkomst söndagen den 29 april 2007.
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DIAMANTENTREPRENÖRERNES BRANCHEFORENING
Diamantentreprenørerne har den-
ne sommer haft meget travlt. Alt 
mandskab og materiel er i gang. 
Der er endog eksempler på, nogle 
firmaer har måttet takke nej til opga-
ver, fordi de ikke har haft mandskab 
til at udføre opgaverne.
Det vil i den forbindelse være relevant at 
pege på muligheden for at få uddannet nye 
medarbejdere. Mange medlemmer vil gerne 
sende medarbejdere på kursus. Dog har det 
været en hindring for nogle, at kurset bliver 
afviklet i Aalborg. Vi har derfor indgået en 
aftale med EUC Nordvestsjælland, således at 
der nu bliver et kursusforløb i Audebo. Der 
vil blive udsendt særskilt kursusindbydelse.

Branchevejledning
Sommeren er også brugt til at arbejde på 
en »Branchevejledning«. Vi har beskrevet 
arbejdssituationer og fotograferet alle ty-
per maskiner og mange problemstillinger. 
Arbejdet er nu overdraget BAR-BA (Bran-
chearbejdsmiljørådet for Bygge Anlæg), som 
nu skal lave lay-out og lave tegninger mm. Vi 
forventer, at den færdige Branchevejledning 
for Diamantentreprenører er klar umiddel-
bar efter nytår.

Hjemmesiden
Over sommeren er der også arbejdet med 

at få en ny hjemmeside for Diamantentre-
prenørerne.  Dette har vist sig at være en 
proces, som man ikke bare afslutter. Nye 
ideer popper op og velmenende mennesker 
giver gode råd. Sent i forløbet smadrede 
et lyn min computer, og mange timers 
arbejde gik tabt.  Vi har nu besluttet, at 
sende hjemmesiden i luften, således som 
den foreligger nu. Den er ufærdig, men vil 
vedvarende blive udbygget. Alle medlem-
mer er meget velkommen til at give gode 
råd, så hjemmesiden kan blive indbydende 
og oplysende. Alle medlemmer vil pr. post 
få tilsende et medlemslok-in. Under denne 
menu vil medlemmerne få mulighed for at 
rette egne oplysninger, herunder også lave 
link til egne hjemmesider.  Der er indlagt 
en branchespecifik APV, da Arbejdstilsynet 
starter screening af  alle virksomheder ved 
nytårsskiftet.  Hvis du vil undgå at blive ind-
placeret i »Rød zone« skal du som minimum 
have en sikkerhedsorganisation og en APV. 
Læs mere under Diamantentreprenørernes 
»egenindsats« under »Arbejdsmiljø«

Demo-dag
Der vil igen blive arrangeret DEMO-DAG 
i 2007. Datoen er fastsat til fredag den 11. 
maj kl. 12:00 – 18:00 og lørdag den 12. maj 
09:00 – 13:00. Stedet vil igen blive Frederi-
cia. Der vil blive opstillet et større telt. Det 

bemærkelsesværdige ved disse Demo-dage 
er, at der er mulighed for at se maskinerne 
i drift. Pladsen ligger tilstrækkeligt afsides, 
så lidt støj og støv ikke er en hindring. Der 
er opstillet vægelementer og udlagt beton-
bjælker, så operatørerne får de nødvendige 
udfordringer. Det er Diamantentreprenører-
nes Brancheforenings egne medlemmer, der 
er udstillere.

BAUMA-Messe
Som det fremgår af  det udsendte brev til alle 
medlemmer, arrangerer bestyrelsen en tur 
for medlemmerne til BAUMA i München i 
2007 (nærmere herom senere).

Generalforsamling 2007
Datoen for Gereralforsamlingen i Dia-
mantentreprenørernes Brancheforening er 
fastsat til den 30. marts 2007. For nærmere 
oplysninger om ovenstående, kan henven-
delse rettes til Poul Andersen på mob. 
51210715 eller mail pfan@os.dk.
Poul Andersen

Subscriber information
Please fill in your contactinformation if you still want to
recive HiB-Info.
Company .............................................................................
Reader .................................................................................
Adress .................................................................................
Zip code ...............................................................................
City .......................................................................................
Country ................................................................................
E-mail ....................................................................................

Send it to:
By letter: HiB, Box 5054, 102 42 Stockholm, Sweden
By e-mail: lars.sandstrom@bygg.org
By fax: +46 8 698 59 01
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