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HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS
Box 2098, 550 02 Jönköping, Tel: 036-570 60 00, Fax: 036-570 60 10.

Ett nytt kapkoncept är här: 
Husqvarna K 650 Cut-n-Break.
K 650 Cut-n-Break erbjuder en unik metod, ”kapa och bryt 
loss”, som gör att du kan kapa så djupt som 400 mm i betong, 
tegel med flera material. Kapmaskinen är utrustad med två 
230 mm diamantklingor och ett brytverktyg. Detta nya, 

patenterade system kan användas i många olika tillämpningar 
till en mycket låg verktygskostnad. 
 Husqvarna K650 Cut-n-Break har varumärkets alla fördelar, 
nämligen effektivitet, användarvänlighet och pålitlighet.
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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 (SE)
Diamantentreprenörernes medlemslista (DK)
Mässkalender
Møde mellem den danske og den svensk brancheforening
HiB firar 20-års jubileum
Sidor att besöka på nätet (länktips)
Dasicon användartraff 2007
Smått & Gott
10-års jubileum för Betonghåltagaren
Avtalsfrågan är löst
Yrkesbevisutbildning
Mässresa till Bauma 2007
Turen til Bauma spoleret af kabinepersonalet i SAS
Årsmöte på Hillton i Köpenhamn
Kraftfull högfrekvent elsåg
Avstickare till Innsbrück
Jaha, då är man här igen
Ny Hilti-butik invigd
Byggmässan 2007
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
information@halgruppen.se
www.halgruppen.se

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
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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

Leverantörer, SE

EDT Eurodima AB
Graf 16, 563 93 GRÄNNA
Tel: 036-524 48 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

Husqvarna Constructions Products
Box 2098, 550 02 JÖNKÖPING
Tel: 036-570 60 23 Fax: 036-570 60 10

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-Ermator 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

Styrelse, SE

Ordförande
Calle Bendefors, A-Borrning
Tel: 0515-182 40 Fax 0515-196 86
calle@a-borrning.se

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

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

Ledamot
Tomas Fredriksson, SHC Håltagning AB
Tel: 011-12 39 30 Fax 011-10 31 78
tomas.fredriksson@shc-holemaking.se

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

Ledamot
Joakim Lenander, Nordisk Specialhåltagning
Tel: 0431-41 05 70
nsh@ektv.nu

Ledamot
Jonas Nors, Vätterstadens Betongborrning
Tel: 036-14 75 10  Fax: 036-14 75 11

Adjungerad sekreterare
Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier
Tel: 08-698 58 73 Fax 08-698 59 01
lars.sandstrom@bygg.org
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Medlemsliste Diamantentreprenörernes Brancheforening, DK Leverandörer, DK

Bestyrelse, DK

Mässkalender

Maskinexpo 2007, Barkaby flygfält
31 maj-2 juni 2007

World of Concrete 2007, Mexico City (Mexico)
21 juni 2007

Batimat 2007, Paris (Frankrike)
5-10 november 2007

ConExpo Asia 2007, Guanghou (Kina)
4-7 december 2007

World of Concrete 2008, Las Vegas (USA)
21-25 januari 2008

CSDA 2008 Convention, Las Vegas (USA)
4-8 mars 2008

ConExpo Con/Ag 2008, Las Vegas (USA)
11-15 mars 2008

Nordbygg 2008, Älvsjö (Stockholm)
1-4 april 2008

Bauma China 2008, Shanghai (Kina)
25-28 november 2008

Byggmaskiner 2009, Göteborg
Januari 2009

World of Concrete 2009, Las Vegas (USA)
6 februari 2009

Bauma 2010, München (Tyskland)
19-25 april 2010

Aalborg Diamantvaerktöj
Forårsvej 56A, ÖSTER SUNDBY
Tel: 98 15 91 00

A4 Severinsen
Peder Skrams Vej 33, 5220 ODENSE SÖ
Tel: 66 15 64 00
odense@4a.dk

Bröderne A&O Johansen A/S
Rörvang 3, 2620 ALBERTSLUND
Tel: 70 28 00 00
rin@ao.dk

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

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

Husqvarna Construction Products 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

Reca Danmark A/S
Snedkervej 9, 2630 TÅSTRUP
Tel: 70 23 80 33

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

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
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

Revisor
Palle Thomsen, Dansk Dia-Bor A/S
Tel: 70 2242 44 Fax: 86 29 14 48

Revisor
Kent Buchberg, KAPS I/S
Tel: 20 60 70 51 Fax: 58 26 60 09

Ekstern revisor
Dansk Byggeri
Tel: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 01

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

Alt Diamant A/S
Marielundvej 32C, 2730 HERLEV
Tel: 44 92 27 92
alt@alt-diamant.dk

B.S. Diamant-Teknik ApS
Hedevej 25, 4281 GÖRLEV SJ.
Tel: 58 85 43 73
bsdiamantteknik@mail.dk

Beton-Tegl A/S
Hagensvej 64, 9530 STÖVRING
Tel: 98 37 21 99
hjt@beton-tegl.dk

Brandt Diamant A/S
Praestevej 24, 4100 RINGSTED
Tel: 70 26 33 60
post@brandtdiamant.dk
www.brandtdiamant.dk

Brandt Diamant A/S, Falster afd.
Alstrup Strandvej 2B, 4840 NÖRRE ALSLEV
Tel: 70 26 33 60
post@brandtdiamant.dk
www.brandtdiamant.dk

Brandt Diamant A/S, Tåstrup afd.
Hörskaetten 20, 2630 TÅSTRUP
Tel: 70 26 33 60
post@brandtdiamant.dk
www.brandtdiamant.dk

Broholm Diamant A/S
St.Valbyvej 229, Gundsölille 4000 ROSKILDE
Tel: 46 78 75 32

Carl Nielsen Haderslev ApS
Åbenråvej 146, 6100 HADERSLEV
Tel: 74 53 03 11
www.cnaps.dk

Dansk-Dia-Bor A/S
Sören Nymarksvej 9, 8270 HÖJBJERG
Tel: 70 22 42 44
diabor@pbt.dk

Fa. Karen Herbst
Lynge Byvej 11, 4180 SORÖ
Tel: 57 82 11 45
karenhe@tiscali.dk

FK Entreprise A/S
Ebberupvej 1, 9220 ÅLBORG Ö
Tel: 98 15 28 99

Hansson & Knudsen A/S
Cikorievej 5, 5220 ODENSE SÖ
Tel: 66 12 08 10
info@hansson-knudsen.dk

Hans Storm A/S
Ellehaven 9, 5690 TOMMERUP
Tel: 63 76 61 00
info@hansstorm.dk

Herlev Diamanten ApS
St. Valbyvej 227, 4000 ROSKILDE
Tel: 40 15 37 37
lfm@sport.tdcadsl.dk

Hoffman A/S
Edwin Rahrs Vej 88, 8220 BRABRAND
Tel: 87 47 47 47
vest@hoffman.dk

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

KAPS I/S
Holbaekvej 72, 4200 SLAGELSE
Tel: 20 60 70 51
kaps@mail.dk

KBK POPP Diamantboring ApS
Kisserupvej 64, 4300 HOLBAEK
Tel: 43 45 00 22
info@kbkpopp.dk

Lars Bo Jörgensen Diamantboring
Fynshovedvej 604, 5390 MARTOFTE
Tel: 65 34 22 29

Michael Niemann Diamantboring og Liftudlej.
Kröjerup Overdrev 16, 4180 SORÖ
Tel: 57 82 12 69
post@m-niemann.dk

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

MT Höjgaard A/S, Bore-Skaere afdelning
Rördalsvej 81, 9220 ÅLBORG ÖST
Tel: 98 18 06 06
maaj@mthojgaard.dk

MT Höjgaard A/S
Lystrupsvej 50, 8240 RISSKOV
Tel: 87 46 88 88
info@mthojgaard.dk

Nordjysk Diamantboring og Skaering
Krabbesholmvej 3, 9400 NÖRRE SUNDBY

Odense Diamantskaering A/S
Cikorievej 86, 5220 ODENSE SÖ
Tel: 63 13 00 40
ods@odensediamantskaering.dk

Runge Service
Faergevej 76, 3600 FREDERIKSUND
Tel: 47 31 43 65
thomas@rungeservice.dk

Skanska Danmark A/S
Sivmosevaenget 4, 5260 ODENSE S
Tel: 70 13 20 20
skanska.danmark@skanska.dk

Skibby Entreprenörfirma A/S
Stationsvej 14, 4050 SKIBBY
Tel: 47 52 70 12
nln@skibby-entrepreneorfirma.dk

Slagelse Diamanten ApS
Hyllerupvej 46, 4200 SLAGELSE
Tel: 58 53 36 27
diamanten2000@mail.dk

TOTAL Diamanten ApS
Rugvaenget 33, 2630 TÅSTRUP
Tel: 43 71 43 04
totaldiamanten@total-diamanten.dk

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

Trekantens Diamantskaering ApS
Venusvej 4, 6000 KOLDING
Tel: 75 56 17 99
trekantensbeton@mail.tele.dk

Vejle Anlaeggsteknik
Sjaellandsgade 67, 7100 VEJLE
Tel: 75 72 03 11
fni@pumpelager.dk

Århus Diamantboring ApS
Marögelhöj 4, 8520 LYSTRUP
Tel: 86 74 16 99
info@aarhus-diamantboring.dk
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Sidor att besöka på nätet

IACDS
Internationella håltagarorganisationen
www.iacds.org

EDA
Europeiska demoleringsorganisationen
www.eda-demolition.com

CSDA
Amerikanska håltagarorganisationen
www.cdsa.org

UK Drilling & Sawing Association
Storbritanniens håltagarorganisation
www.drillandsaw.org.uk

Fachverband Bohren und Sägen
Tyska håltagarorganisationen
www.fachverband-bohren-saegen.de

HiB
Svenska håltagarorganisationen
www.haltagningsentreprenorerna.se

Diamantentreprenørernes Brancheforening
Danska håltagarorganisationen
www.diamantboring-skaering.dk

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

SSDL
Sveriges Slip & Diamantverktygsleverantörers Förening
www.ssdl.se

Bauma
Världens största byggmässa
www.bauma.de

World of Concrete
Amerikanarnas svar på Bauma
www.worldofconcrete.com

Batimat
Frankrikes största byggmässa
www.batimat.com

Møde mellem den danske og 
den svenske brancheforening
Op til generalforsamlingen hos Diaman-
tentreprenørerne var det på tale, om man 
skulle finde et alternativ til tidsskriftet for 
Hältagerne i Sverige, HiB-INFO. General-
forsamling besluttede, at man skal bevare 
tilknytning til HiB-INFO. Der blev dog også 
udtrykt ønske om, at der skal bringes mere 
stof  fra Danmark.

For at markere dette ønske, deltog en mindre 
delegation fra bestyrelsen i Danmark med 
bestyrelsen fra Sverige den 25. april i Kø-
benhavn. Den svenske forening var meget 
imødekommende overfor vores ønsker, som 
de modtog i en positiv ånd. Fremover vil jeg 
derfor være meget opmærksom på det, der 
sker i vores branche, for at bringe artikler 
og billeder, som kan være af  interesse for 
andre. Jeg alene gør det dog ikke. Jeg appel-
lerer derfor til alle medlemmer og leveran-
dører, om at bidrage til at vi får et godt og 
interessant blad.

Derfor – Hvis du får en særlig opgave – har 
jubilæum eller har fået en unik maskine, så 
ring for et møde, så jeg kan skrive og foto-
grafere til bladet. At lave et blad er ikke en 
enkeltmandsopgave. Har du en god idé, må 

du meget gerne kontakte mig. Det spiller 
ingen rolle, om det er i Gedser eller i Skagen. 
Diamantentreprenørernes Brancheforening 
er en landsdækkende forening.
Poul Andersen
Mob. 51 21 07 15
Mail pfan@os.dk

Säkrare affärer
Som småföretagare är det ett måste att veta 
hur ekonomin ser ut hos den man avser 
att inleda en affärsrelation med. Att man 
får betalt för varje utförd tjänst kan för 
många vara en fråga om överlevnad. När 
det gäller privatpersoner går det numera att 
få kostnadsfria upplysningar via internet. 
På www.ratsit.se kan man med en enkel 
sökning få koll på motpartens ekonomiska 
situation och genom det undvika kostsamma 
inkomstbortfall. Ett medlemskap på Ratsit 
är helt kostnadsfritt och ger fri tillgång till 
kreditupplysningstjänsten ”Small”. Som 
företagsmedlem får man tillgång till 50 
kostnadsfria upplysningar per vecka. För 
den som behöver mer omfattande uppgifter, 
som kan ligga till grund för starten av större 
och djupare relationer, finns betaltjänsterna 
”Medium” och ”Large”.
PATRIK SJÖGREN

Jerneviken som går in på sitt tolfte år som 
företag har uppdaterat sin hemsida rejält 
och har samtidigt passat på att lägga upp 
en webshop (när följer övriga företag i 
branschen efter?). Därmed går det att lägga 
in en order samtidigt som man tar del av 
sortimentet och dess priser. Initiativet är 
berömvärt och företaget skall ha all heder 
för sitt arbete. Dock vore det önskvärt om 
det gick att se aktuella rabatter när man ser 
priserna. Dessutom är det en aning irrite-
rande att en del sidor öppnas som PDF-fil, 
men som version 1 av den nya fräscha sidan 
tror vi garanterat att förbättringar kommer 
inom kort. Aktuell adress till hemsidan är 
www.jerneviken.se.
PATRIK SJÖGREN

Webshop

HiB-Info
Föreningens medlemsmatrikel kommer att 
skickas ut runt midsommar och kommer 
därmed att benämnas som HiB-Info 2007-
2. Nästa ”vanliga” HiB-Info utkommer i 
slutet av augusti och deadline för material 
är den 1 augusti.

HiB-Info

Redaktion, Sverige
Patrik Sjögren
p.sjogren@halgruppen.se

Lars Sandström
lars.sandstrom@bygg.org

Redaktion, Danmark
Poul Andersen
pfan@os.dk

Redaktionellt material
Redaktionen mottager tacksamt redaktionell text och foto 
som berör vår bransch. Det går även bra att inkomma 
med förslag till olika artiklar eller tema.

Annonsering
Att annonsera i HiB-Info är mycket värdefullt och 
framförallt "billigt". Kontakta respektive redaktion för 
prisuppgifter.

Det dags för jubileum och det är Sveriges 
framsida som gäller. Lördagen den 25 au-
gusti 2007 firar föreningen 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 installera er redan på fredagen!

Underhållning i världsklass väntar
Jubileumsfestligheterna startar lördagen den 

25 augusti kl. 16.00 med samling vid Stenpi-
ren i Göteborg. Här tar vi skärgårdsbåten till 
Särö där underhållning i världsklass väntar. 
Det är som vanligt ett begränsat antal plat-
ser så anmäl er per omgående till kansliet 
så fixar Lars Sandström resten. Ytterligare 
information finns  på föreningens hemsida, 
www.haltagningsentreprenorerna.se.
Väl mött i GöteborG!
MAGNUS JUTHAGE

HiB firar 20-årsjubileum
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Användare av dataprogrammet Da-
sicon har som tradition att träffas 
en gång om året. Alla företag som 
använder programmet kan delta i 
träffarna. Den första träffen ägde 
rum för två år sedan hos A-Borrning 
i Falköping och i fjol träffades man 
hos PP Såg och Borr i Gävle.
I år hade Arnessons Betongborrning AB 
och Caland AB tagit på sig värdskapet för 
arrangemanget, som genomfördes på Kils 
Hotell och Restaurang i Kil under eftermid-
dagen och kvällen fredagen den 30/3.

Senaste version av Dasicon
Den senaste versionen av programmet som 
distribuerades i slutet av 2006, innehöll ett 
antal nyheter som hade kommit som för-
slag på föregående träff. En genomgång 
av dessa gjordes. Eftersom alla inte hunnit 
prova det nya orderprogrammet gjordes en 
översiktlig information om vad som ingår, 
och erfarenheter från dem som hunnit an-
vända programmet en tid delgavs. Tyvärr 
kunde inte alla som använder det komma till 
träffen, men deras synpunkter skall inhäm-
tas på annat sätt. Det företag som  använt 
programmet längst är A-Borrning och deras 
erfarenheter presenterades.

Synpunkter och önskemål
Önskemål beträffande Kalkylprogrammet 
finns bl.a.  beträffande vissa utskrifter och 
kopplingar till andra dokument och mer 
stöd för rivningsarbeten (materialuppdel-
ning), samt synpunkter beträffande vissa 
beräkningar av uttransporter. Även beträf-
fande orderprogrammet noterades ett antal 
synpunkter i detaljutformningen som skall 
beaktas.

Fortsatt utveckling
Målsättningen som funnits att utveckla egna 
programmoduler även för fakturering och 
reskontra i framtiden är under omprövning. 
Så gott som alla användare har redan pro-
gram för detta.  Finns det i dessa program 
möjlighet att ta emot orderinformation från 
Dasicon kan det vara mer värt att komplet-
tera med funktioner för detta. Möjligheterna 
att använda handdatorer berördes. Notera-
des intresse för detta, eftersom det idag finns 
sådan utrustning som klarar tuffa miljöer, 
och medger trådlös överföring av data. 
Svensk Systemteknik undersöker vidare 
förutsättningar för detta.

Värdföretagen
I en frågestund fick värdföretagen berätta 
om sina verksamheter och inbjöd sedan till 
en gemensam måltid med god stämning. På 

Dasicon-användarträff 2007

allas vägnar vill vi framföra ett tack för ar-
rangemanget! Träffen var mycket lyckad på 
alla sätt och alla Dasiconanvändare kan nu 
se fram emot nästa års sammankomst som 
kommer att äga rum i Örebro genom att 
Håltagargruppen Guja AB står som värd.

Vad är egentligen Dasicon?
Dataprogrammet Dasicon har funnits på 
marknaden i fem år och använts för pris-
kalkylering av håltagnings- och rivningsar-
beten. Programmet har under det senaste 
halvåret utökats med ytterligare funktioner 
för beordring och prissättning av utförda 
arbeten. Hans Johansson på Svensk System-
teknik som marknadsför programmet har 
sedan november genomfört ett antal infor-
mationsträffar för intresserade som vill bilda 
sig en uppfattning om programmet. Under 
åren har man funnit att det är ett lämpligt 
sätt att marknadsföra programmet på detta 
sätt. Antalet deltagare är max. 10 per gång 
och det ger en bra kontakt samt tillfälle för 
att diskutera olika frågor säger Hans. Än så 
länge har man hunnit med fem träffar (Gö-
teborg, Linköping, Örebro, Löddeköpinge 
och nu senast Stockholm). Troligtvis kom-
mer det att bli fler träffar och än så länge 
är norr om Stockholm ett "outforskat 
område". Utöver detta skall det tilläggas att 
det inte är helt otänkbart att det kan bli åter-
besök på platser som tidigare blivit besökt.

Målsättningen mer programmet
Hans säger att de flesta verkar bli impone-
rade av att programmet är så genomtänkt 
som det är, även om vissa har svårt att 
släppa sina fasta prislistor. Man kan inte 
klandra någon för att använda fasta priser, 
men jag kan ju t.ex. rekommendera att 
använda Dasicon-Kalkyl för att kontrol-
lera att prislistan är up-to-date och verkli-

gen täcker alla de kostnader man har för 
slitage, maskin, personal, transport o.s.v. 
Utöver detta kan man möta på invändningar 
såsom praktiska synpunkter. Många är ju 
vana att ha en arbetsrapport i flera kopior 
som kan signeras av ansvarig på byggarbets-
platsen. Den dagrapport Dasicon-Order 
framställer är ett originalpapper, som i så fall 
måste kopieras, vilket kan vara svårt ute på 
ett bygge.  I sådana fall är det inget som hin-
drar att man använder sina nuvarande blan-
ketter så att man får en genomskriftskopia. 

Allmänna intresset
Många är intresserade, men har svårt att sätta 
av den tid som krävs för att komma igång. 
Beroende på vilken datavana man har och i 
vilken situation man befinner sig, krävs det 
olika ansträngning för att komma igång.  
Det finns 32 företag som använder Dasi-
con-Kalkyl och 4 som använder Dasicon-
Order.  Man räknar med fortsatt utveckling 
och stigande antal användare för vart år. 
Målsättning är att detta program skall bli 
branschens eget standardsystem och bidra 
till ökad lönsamhet för alla som använder 
det. Styrkan hos Dasicon är den förankring 
det har hos dom som använder program-
met. Tack vare detta kommer uppslag till 
förbättringar och vidareutveckling som gör 
att systemet ’lever’.
TEXT: PATRIK SJÖGREN

FOTO: HANS JOHANSSON

Calle Bendefors vid datorn!
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smått & gott

Ny säljare på Levanto
Fredrik Rundgren som tidigare arbetat som 
säljare för Jerneviken återfinns numera hos 

Förändringar på Levanto
Magnus Hagqvist (f.d Nilsson) fick den 2 
maj lämna sin tjänst som verkstadsansvarig i 
Göteborg. Jouni Pellikka kommer att ersätta 
Magnus samtidigt som han kommer att få 
hjälp av Mario Dinov.

Bli medlem i HiB
Företag som är verksamma inom håltag-
ningsbranschen är välkomna att inkomma 
med ansökan om medlemskap i förening-
en. Det finns många fördelar med att vara 
medlem i HiB. Bortsett från fina förmåner 
som t.ex. telefoniavtal får även medlems-
företag utbildningsbidrag för anställda som 
genomgår yrkesbevisutbildning. Ju fler vi 
är, desto starkare blir vi! Ansökningsblan-
kett 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 telefon 08-
698 58 73.

Ny säljare på Jerneviken
Torsten har arton års erfarenhet som be-

tonghåltagare och har 
under åren arbetat 
för fyraolika håltag-
ningsföretag och har 
ett bra kontaktnät 
inom branschen. 
Han har även arbetat 
som innesäljare och 
transportledare på 
uthyrningsföretag. I 
Torstens bil finns la-

ger med borr, klingor och maskintillbehör 
och hos Anders på Burlövs Borrmaskinser-
vice finns ett större hämtlager av Jernevikens 
vanligaste maskiner, maskintillbehör och 
förbrukningsartiklar. Hos Burlövs Borr-
maskinservice får du även maskinservice 
och omsättning av dina borr.

PrimeTech kapar kostnaderna
 -”Aldrig har jag haft en klinga som kör så 
snabbt och håller så länge”, är något som 
vi ofta får höra berättar Peter Logan, VD 
för Jack Midhage AB. Just när man trodde 
att nu kan inte det gå fortare att såga i 
betong så kommer det en ny teknik som 
omkullkastar alla 
tidigare teorier.  
Midhage har till-
sammans med 
sin tillverkare 
Ehwa Diamond 
Co i Sydkorea 
utvecklat en 
diamantklinga 
som de menar 
innebär att man får tänka om vid kalky-
lering av sågarbeten i fortsättningen. Den 
nya klingan, som kallas PrimeTech, har 
tagits fram efter omfattande forskning och 
tester i Korea och Sverige och lanseras nu 
på håltagarmarknaden. Men vägen hit har 
inte varit helt enkelt, säger Peter Logan. Den 
första innovationen - en ny, patenterad till-
verkningsteknik för diamantsegment – gav 
ensamt inte de fördelaktiga egenskaperna. 
För att få en klinga som överträffar allt 
annat krävde det nya segmentet också ett 
annat innehåll både beträffande diamanter 
och bindemedel. Resultatet har blivit en 
klinga som i testerna och hos kunderna 
visat enastående prestanda.

Husqvarna förvärvar King Concepts 
Husqvarna förvärvar det australiensiska 
företaget King Concepts, som utvecklar och 
tillverkar maskiner och förbrukningsverktyg 
för golv- och betongslipningsmarknade
n. King Concepts produktlinje omfattar 
slip- och polermaskiner för sten och 
betong, dammsugare samt relaterade 
diamantverktyg och förbrukningsvaror. 
Företaget har främst försäljning i USA 
och Australien. Antalet anställda är cirka 
15 och tillverkning sker i Melbourne, 
Australien. Verksamheten kommer att ingå 
i Husqvarnas affärssektor Construction 
Products. -King Concepts ger oss den 
erfarenhet, kunskap och produktprogram 
som vi behöver för att etablera oss i den 
växande betongslipningsmarknaden. 
Förvärvet kommer att stärka Husqvarnas 
ledande position som leverantör av 
maskiner och tillhörande diamantverktyg 
för byggindustrin. Synergier finns inom 
tillverkning och samordning av försäljning 
genom vårt globala distributionsnät, säger 
Anders Ströby, Chef  för Husqvarna 
Construction Products. Integrationen av 
King Concepts i Husqvarna Construction 
Products organisation startar omgående.

Ny smart borrmaskin
Bättre prestanda, lång livslängd, enklare 
underhåll och mycket god ergonomi. 
Husqvarnas nya handhållna borrmaskin 
DM 230 är utvecklad med ett tydligt 
användarfokus. -Med DM 230 har vi 
utvecklat en borrmaskin för den moderna 
användaren. Den är inte bara tekniskt 
avancerad utan ligger också ergonomiskt 
och designmässigt i absolut framkant, säger 
Lars Gustafsson, produktchef  på Husqvarna 

C o n s t r u c t i o n 
P r o d u c t s . 
Husqvarna DM 
230 bygger på 
helt ny elektronik 
som ger maskinen 
ökad tillförlitlighet 
och livslängd. 
En viktig teknisk 
nyhet är den 
p a t e n t s ö k t a 

trestegade vattenkylda växellådan, där 
vattnet leds genom spindelaxeln. Tack 
vare den extra kylningen minskar slitaget 
på växellådan och tätningarna. En annan 
nyhet är att DM 230 är uppbyggd i 
moduler; växellåda, motor, handtag, vilket 
underlättar underhåll och reparationer. -
För kunden innebär det snabbare service 
och bättre användarekonomi, säger Lars 
Gustafsson.

Nytt segment från Tyrolit
Utvecklingen fortsätter inom Tyrolit och 
företaget har 
nu släppt en ny 
produktserie 
som benämns 
som ”Premi-
um” samtidigt 
som tidigare 
produktserie benämns som ”Standard”. 
Tanken med Premium är att skärförmågan 
maximeras och tester har visat att dessa är 
40% snabbare. Utöver det hemliga receptet i 
segmentsblandningen har man valt att nyttja 
sig av fler segment, men avsevärt mindre 
storlek på segmenten. Konceptet gäller för 
både kärnborr och sågklingor.

70-års jubilerande 
Levanto som är 
Finlands ledande 
företag inom 
branschen. Med 
utgångspunkt från 
Göteborg är det 
tänkt att Fredrik 
skall bearbeta 
marknaden i södra 
Sverige.
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Danska motsvarigheten till HiB 
anordnade för andra året i rad 
en demodag där besökarna hade 
möjlighet att testköra maskinerna. 
De större leverantörerna inom 
branschen fanns på plats under 
"mässdagarna" 11-12 maj. Förutom 
gott om maskiner fanns det även 
en pölsevagn som bjöd på klassiska 
röda pölser och ett tält med fatöl 
och läsk. Vi kommer att återkomma 
med ett "danskt" reportage i HiB-
Info 2007-3, men tills dess bjuder vi 
på bilder från förra årets demodag.
TEXT: PATRIK SJÖGREN

FOTO: POUL ANDERSEN

Demodag i Fredericia
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Det var tänkt att en kurs skulle ha hållits i 
början av året, men pga. för få anmälda var 
föreningen tvungna att skjuta kursen fram 
i tiden. För att kursen skall gå att genom-
föra rent ekonomiskt måste det åtminstone 
vara 15 kursdeltagare. Nästa kurs är tänkt 
att hållas till hösten/vintern 2007 varför vi 
gärna ser att ni förhandsanmäler ert intresse 
till vårt kansli. Kom ihåg att det går bra att 
anmäla till kursen oavsett om företaget är 
medlem i HiB eller ej. Som medlem får man 
ett utbildningsbidrag vilket gör att kursen 
blir avsevärt ”billigare”.
PATRIK SJÖGREN

Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetarförbundet har kommit överens om 
ett avtal som skall gälla under de tre närmsta åren. Den utgående lönen kommer att ökas 
i tre steg och per den 24 april höjdes lönen med 3,20 kr per timme. Den 1 april 2008 höjs 
utgående lön på nytt med 3,20 kr per timme och den 1 april 2009 höjs den med ytterligare 
3,40 kr per timme. Grundlönen som ligger till grund för bl.a. helgdagsersättningen höjs 
med 8 kronor dvs. till 120 kr per timme.

Klämdagen i samband med nationaldagen blir inte längre ledig dag med betalning. Det kom-
mer i stället att bli ytterligare två dagars arbetstidsförkortning per år, en dag under 2008 och 
ytterligare en dag under 2009. Avtalet innehåller därmed totalt fyra extra lediga dagar.

För den som använder egen bil i tjänsten höjs ersättningen med 3 kr per mil, till 30 kro-
nor, för de första 1000 milen. För milen mellan 1000-2000 mil är ersättningen 26 kr per 
mil och för reser över 2000 mil är ersättningen 24 kr per mil. Utöver dessa förändringar i 
avtalen finns det fler förändringar, men dessa överlämnar vi till arbetsgivare och fack att 
informera om.
PATRIK SJÖGREN

Avtalsfrågan är löst Yrkesbevisutbildning

Anpassad branschförsäkring
HiB ingår har i samarbete med försäkringsmäklaren BRIM utarbetat ett försäkringsprogram 
för sina medlemmar. Försäkringsprogrammet innehåller företagsförsäkring, motorfordons-
försäkring samt försäkring som säkerhet (istället för bankgarantier).  Försäkringsskyddet 
är väsentligt bredare och premien generellt lägre än hos försäkringsbolagens standardpro-
dukter. Företagsförsäkringen omfattar bl a en garantitid intill 5 år om detta särskilt angivits 
i kontrakt. Dessutom ingår ersättning till skiljemännen vid rättsskyddstvist som avgörs 
genom skiljemannaförfarande. För närmare upplysningar ta kontakt med vårt kansli, Lars 
Sandström telefon 08-698 58 73.
PATRIK SJÖGREN

Personlig skyddsutrustning
Håltagnings- och rivningsbranschen är en 
bransch som arbetar i en tuff  miljö och att 
ta hänsyn till detta är av allas intresse. Därför 
är du som personal ute på fältet skyldig att 
använda den personliga skyddsutrustningen 
på rätt sätt och att vårda den väl. Utrustning-
en kan bestå av: andningsskydd, ögonskydd, 
hörselskydd, skyddshjälm, skyddshandskar, 
skyddsskor, säkerhetsbälte med lina, knä-
skydd m.m. Arbetsledningen ansvarar för 
att skyddsutrustning tillhandahålls.
PATRIK SJÖGREN



varumärke visade upp samma nyheter som 
vi fick se tidigare i våras på Byggmässan i 
Göteborg. Den nya handhållna tvillingka-
pen K650 upptäcktes av många besökare. 
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Mässresa till Bauma 2007
Årets upplaga av den tyska bygg-
mässan Bauma som var den 28:e 
i ordningen slog återigen nya re-
kord! Antalet besökare ökade med 
20% och siffran uppgick till 500.000 
som representerade 190 olika län-
der. 3.041 utställare delade på totalt 
180.000 m² inomhusyta och 360.000 
m² utomhusyta. Att Bauma är värl-
dens största byggmässa råder det 
alltså inget tvivel om.
I år fick vi se många utställare från Asien 
samt en hel del inhemska tyska leverantörer 
av diamantverktyg och maskiner. När det 
gäller produktnyheter fick vi se en del nytt 
om man jämför med senaste Bauma-mäss-
san där det mestadels var produktuppgra-
deringar.

Tyrolit var dominanten i A1-hallen
Välkända Tyrolit visade stolt upp sitt nya 
program av diamantverktyg och rent spon-
tant känns det även som att Tyrolit var 

Midhage. Givetvis fanns även företag som 
Weka och Cedima på plats.

Gemensam resa
HiB anordnade en gemensam resa för fören-
ingens medlemmar som utgick från Köpen-
hamn torsdagen den 26 april. Dessvärre kom 
en vild strejk bland SAS-personalen emellan 
och sällskapet på 70 personer fick finna sig i 
att åka buss ner till München. Bussen körde 
direkt till mässområdet och det var många 
i sällskapet som var på mässan för första 
gången. Att ”första-gången-besökarna” 
var imponerade över mässan behöver vi 
inte sticka under stol med! Många valde att 
besöka mässan även under lördagen samti-
digt som övriga valde att antingen besöka 
Innsbrück eller åka skidor på glaciären i 
Stubai.

Stärker gemenskapen
Att gemensamt genomföra en resa av detta 
slag stärker gemenskapen bland medlem-

marna och det är alltid intressant att få 
höra hur andra företag löser sina problem. 
Sällskapet bestod av allt från leverantörer 
till medlemsföretag från hela Sverige. En 
förhoppning man kan ha som deltagare på 
resan är att vi blir ännu fler som visar intresse 
för dessa mässresor då det är ett mycket 
positivt inslag i vardagen. Nästa Bauma ar-
rangeras om tre år, 19-25 april 2010.
TEXT OCH FOTO: PATRIK SJÖGREN

dominanten i A1-
hallen. Husqvarna 
som är ett av 
Sveriges starkaste 

Eurodima visade upp 
ett uppfräschat sorti-
ment av sina maskiner 
då de ändrat en hel på 
utseendet. Företaget 
visade även upp en 

ny bensindriven golvsåg av modell större. 
I övrigt fick vi se för oss välbekanta företag 
i de olika montrerna då Hilti som brukligt 
hade en stor monter till mindre montrar som 

Full fart i Husqvarnas utomhusmonter!
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Turen til BAUMA spoleret af kabinepersonalet i SAS
Diamantentreprenørernes Bran-
cheforening stod som arrangør af 
turen til BAUMA-messen i München 
- verdens største byggemesse. Der 
var samlet en pakke, som bestod af 
fly til München, bus til messehal-
lerne, hotel og en 3-retters menuet 
på hotellet fredag aften. Tæt på 30 
medlemmer og leverandører havde 
tilmeldt sig turen.
Uheldigvis faldt tidspunktet for turen sam-
men med det tidspunkt, hvor kabineperso-
nalet i SAS, arrogant tog 20-30.000 uskyldige 
personer som gidsler i en ulovlig overens-
komstmæssig strejke. Situationen tilspidsede, 
og vi måtte træffe et valg. Skulle vi vente og 
håbe på flyene igen kom på vingerne eller 
skulle vi vælge en alternativ rejsemåde?  Tog 
og hotelbus indgik i overvejelserne, men til 
sidst blev privatbiler valgt. Telefonerne 
glødede for at lave aftaler om samkørsel og 
planlægningen på hjemmevirksomheden 
måtte ændres, idet rejsetidspunktet måtte 
fremrykkes fra lørdag morgen til fredag 
aften. Man kører ikke over 1000 km. på 
en formiddag. Desværre fik det den konse-
kvens, at nogle desværre ikke så sig i stand 
til at deltage på turen under de ændrede fo-
rudsætninger. Sidst på eftermiddagen satte 
de fleste kursen sydpå. Mobilerne blev flit-
tigt brugt og GPSérne blev indstillet, så vi 
kunne mødtes på et hotel ca. 300 km. nord 
for München. Ved midnat sad vi og nød en 
tiltrængt, kold pilsner inden vi gik til ro.

Få nyheder på messen
Næste dag nåede vi endelig til messen. 
Værktøjer og maskiner til diamantentre-
prenørerne fyldte én hal. Alle de mærker 
vi kender i Danmark udstillede selvfølgelig, 
men der var også nogle navne, som vi aldrig 

havde set før. Tyskland har et kæmpestort 
hjemmemarked, som naturligvis appellerer 
til mange aktører, men det ses tydeligt, at 
Østen er stærkt repræsenteret med diaman-
tværktøj. Kendere af  markedet bemærkede, 
at der på visse østmaskiner, kun er minimale 
detaljer til forskel for de kendte europæiske 
maskiner. Dette er jo ikke et ukendt fæno-
men. Det var småt med nyheder. Det, som 
umiddelbart var den største nyhed, var en 
båndsav til sten. Jeg så maskinen i drift, og 
selv i granit skar den imponerende. En an-
den nyhed er Husqvarnas håndholdte sav 
med 2 parallelle klinger, som bevirker at man 
kan skære en dybde op til 400 mm med 230 
mm klinger.

Løftegrej i god udvikling
Diamantentreprenørerne er tilsyneladende 
blevet en aktør på markedet man regner 

med. Det er i hvert tilfælde glædeligt at se 
gode hjælpemidler specielt udviklet til vores 
fag. Portaler og løftegrej er blevet meget let-
tere og nemmere at arbejde med, og samtidig 
med er kapacitet øget.

Giganterne var også mødt op
På BAUMA udstilles også de helt store 
maskiner, og når man nu er der, skal man 
naturligvis lige rundt og »sparke dæk« på 
disse giganter. Jeg ser ikke lige umiddelbart, 
hvor diamantentreprenørerne skal bruge 
en kran, som løfter 1350 ton 235 meter op 
eller en dumper som laster 300 ton eller en 
graveskovl som kan rumme 34 kbm.  Men 
imponerende er de altså, disse gigantiske 
maskiner med bælter på 2 meters bredde 
eller hjul, som er 1 meter bredde og 3 meter 
høje.

Det sociale samvær er livskvalitet
Fredag aften fik vi på hotellet en udmærket 
middag. Nogle af  de svenske udstillere var 
også dukket op, ligesom andre, der ellers selv 
havde arrangeret turen til BAUMA. Humøret 
var højt og det sociale samvær blev dyrket i 
høj potens. En aften som denne har meget 
høj værdi. Det er en god øvelse at kunne 
spøge sammen og drille og moppe hinanden 
som kollegaer, selv om man næste dag igen 
er konkurrenter. Det har høj værdi. Der er 
heldigvis kun tre år til næste BAUMA.
TEXT OCH FOTO: POUL ANDERSEN

FOTO: PATRIK SJÖGREN

Niels Bille-Hansen får information om Eurodimas kärnborrmaskiner!
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Årsmöte på Hilton i Köpenhamn
Föreningens årsmöte hölls den 26 
april på Hilton Hotel i Köpenhamn 
och ett 70-tal personer från 24 före-
tag deltog under årsmötet. Utöver 
dessa 24 företag representerades 
ytterligare 10 företag via fullmak-
ter. Detta gjorde att årets upplaga 
av årsmötet var en av de mer välbe-
sökta i föreningens historia.
Föreningens ordförande Leif  Sjögren har i 
ett par år aviserat att han gärna trappade ner 
sitt arbete och detta öppnade upp för en ny 
ordförande. Calle Bendefors från A-Borr-
ning i Falköping valdes till föreningens nya 
ordförande. I och med att Calle Bendefors 
sedan tidigare suttit med i styrelsen valdes 
Leif  Sjögren som ledamot och hans rutin 
finns därmed kvar i styrelsen. ”Veteranerna” 
Magnus Juthage och Rickard Johansson var 
ej intresserade av omval varför årsmötet 
valde Jonas Nors från Wetterstadens Håltag-
ning i Huskvarna och Joakim Lenander till 
nya ledamöter i styrelsen. Tomas Fredriks-
son och Rickard Danielsson har ett år kvar 
på sitt mandat och sitter därmed kvar ännu 
ett år som ledamöter. Under förra årsmötet 

lemsföretag och styrelsen har under året 
genomfört åtta styrelsemöten. Förra årsmö-
tet hölls i Åre och höstmötet i Nice då man 
samtidigt arrangerade en uppskattad kurs i 
stresshantering. Under året har föreningens 
hemsida omarbetats och förbättrats. Fören-
ingen har deltagit i en mängd remiss- och 
utskottsarbeten exempelvis i framtagandet 
av ABT06. En branschanpassad wiresåg-
ningsutbildning har skapats och blev snabbt 
en succé. Kursen har genomförts under fulla 
hus vid två tillfällen och utbildningen kom-
mer att återupptas under hösten. Jan Lemos 
och Richard Danielsson representerade 
föreningen vid IACDS-årsmöte som hölls 
i Krakow. Kommande årsmöte för IACDS 
går av stapeln måndagen den 30 april varför 
vi ber om att återkomma om en rapport i 
kommande HiB-Info.

20-års jubileum
Det är nu 20 år sedan föreningen bildades på 
Hotel Karelia i Stockholm. Detta kommer 

föreningen att fira lördagen den 25 augusti 
och det gör vi ordentlige med underhållning, 
skärgård, västkust och respektive. Jubileums-
festligheterna startar kl.16.00 med samling 
på Stenpiren i Göteborg och härifrån tar vi 
skärgårdsbåten till Särö där underhållning i 
världsklass väntar. Mer information kommer 
att läggas ut på föreningens hemsida.

Gemensam mässresa
Efter genomfört årsmöte höll församlingen 
en gemensam lunch för att därefter tillsam-
mans genomföra en mässresa till München 
för att besöka byggmässan Bauma. Mässre-
san gav även tillfälle att besöka Innsbrück 
för en dags skidåkning på glaciären Stubai.
TEXT OCH FOTO: PATRIK SJÖGREN

valde man att utöka 
styrelsen med en 
ledamot, men i 
och med att Trotte 
Mårdberg valt att 
kliva av styrelse-
arbetet pga. tung 
arbetsbelastning 
valde årsmötet att 

återigen gå ner till ”normalt” antal ledamö-
ter i styrelsen. Valberedningen fick delvis ett 
helt nytt utseende då årsmötet valde Arne 
Holgersson från Tyrolit som ordförande i 
valberedningen. Till sin hjälp får han Mag-
nus Juthage och Tommy Hald.

102 medlemsföretag
Föreningen hade vid årsskiftet 102 med-

Från vänster: Lars Sandström, Arne Holgersson och Leif Sjögren.
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Kraftfull högfrekvent elsåg
Marknaden översvämmas av nya 
modeller av högfrekventa väggså-
gar och senaste tillskottet på mark-
naden är Tornado från Eurodima 
som är uppföljaren till Typhoon. 
Personligen vore det önskvärt om vi 
fick se en väggsåg i miniatyrformat, 
men till dess får vi hålla till godo 
med att företagen satsar på större 
väggsågar.
Hålgruppen fick en beställning av ett 
byggföretag i Skurup och uppdraget var 
att såga upp ett antal dörrhål i ett gammalt 
stall som skulle nyttjas av en hitflyttad tysk 
travtränare. Stallbyggnaden var åtminstone 
70 år gammal och delvis illa åtgången, men 
väggarna var rejäla med tjocklek upp till 50-
60 cm. Nederdelen av väggen bestod bl.a. av 
gammal sparsten medan övre delen bestod 
av putsat tegel. Tanken var att man skulle 
såga de stående snitten för att därefter riva 
ner den frisågade massorna med hjälp av en 
Bobcat. Att ett sådant håltagningsuppdrag 
krävde en väggsåg av större modell var det 
inget tvivel om. Med anledning av detta fick 
man möjlighet att provköra Eurodimas se-
naste högfrekventa väggsåg, Tornado sb320. 
Tillsammans med högfrekventomvandlaren 
Braxx control bc320 blev uppdraget inte allt-
för ansträngande.

Upp till Ø2000 mm sågklinga
Väggsågshuvudet utan motor väger 25,5 kg 
och motorn på 32 kW väger 10,3 kg vilket ger 
en totaltvikt på 35,8 kg. Sågdjupskapaciteten 
är 92 cm med en Ø2000 mm sågklinga. Med 
en ingångsklingar på Ø700 mm kan man 

såga 28 cm djupt. Högfrekvensomvandlaren 
som kan matas med 16-63A ström väger 57 
kg och är trots sin storlek lätt att hantera 
(600x400x1100 mm). Att köra väggsågen 
på 16A gick bra, men kapacitetsskillnaden 
mellan 16A och 32A var enormt stor var-

för 32A är att föredra 
om man tänker nyttja 
denna väggsåg. Tyvärr 
hade vi ingen möjlighet 
att prova med 63A, men 
vi kan ju bara gissa hur 
utfallet skulle bli.

Lättmonterad
I det stora hela är sågen 
lättmonterad och ma-
terialet känns gediget 
samtidigt som den var 
”lättsågad”. Sågrälsen är 
av lättviktstyp  och finns 
som standard i fyra olika 
längder (0.35 m, 0.65 
m, 1.30 m och 2.30 m). 
Den längsta sågrälsen 
på 2,3 meter väger 14 
kg. Väggsågshuvudet 
är demonterbart vilket 
gör att det inte blir allt-

för betungande att förflytta eller montera 
sågen. Fästbockarna eller klackarna som en 
del väljer att kalla det är små och lätta och 
gör så att monteringen blir stabil.
TEXT OCH FOTO: PATRIK SJÖGREN
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Avstickare till Innsbrück
I samband med den gemensamma 
mässresan till Bauma fanns det 
även möjlighet för en dagsutflykt 
till de österrikiska alperna. Ett 30-tal 
personer valde att åka med i bussen 
som styrde kosan mot Stubai där 
sällskapet fick möjlighet att prova 
på glaciäråkning på 3000 meters 
höjd.
Stubai ligger en timmes bussåkning från 
Innsbrück och är en populär skidort som 
endast har stängt en månad om året (au-
gusti). Toppstationen ligger på 3000 meters 
höjd och mellanstationen dit första liften 
går ligger på 2300 
meters höjd. På 
mellanstationen var 
det varmt och skönt 
med möjlighet till 
att få lite solbränna. 
De som valde att 
åka upp till topp-
stationen fick känna 
på lite kyla, men vad 
gör man inte för lite skidåkning.

"Det var som att köra i sorbet"
Efter att hyrt utrustning slängde grabbarna 
sig ut i de alpina backarna för att överglänsa 
varandra. För att citera en skidåkare från 
HiB, ”det var som att köra i sorbet”.  Snön 
var alltså mycket mjuk och en aning tung att 
åka i! Några incidenter såsom benbrott eller 
andra skador slapp vi denna gång och det 
var i stället idel positiva ordalag om denna 
utflykt. Vi fick se alltifrån en halvnaken Jonas 
Nors till en hippie Joakim Lenander.

Makalöst god sparrissoppa
När det började närma sig kväll samlade 
sällskapet ihop sig för bussresa tillbaks till 
det underbara hotellet som låg uppe i alperna 

i närheten av Innsbrück. Hotellet erbjöd allt 
från massage till bastubad med möjlighet 
att doppa sig i poolen. Underbar mat på 
kvällarna och det finns nog inte någon som 
kommer att glömma den makalöst goda 
sparrissoppan. Med denna resa i minnet och 
bilderna på näthinnan är det nog många som 
redan längtar till 2010…
TEXT OCH FOTO: PATRIK SJÖGREN

Utsikt från mittstationen som låg belägen på 2300 meters höjd.
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Många av er kommer säkert ihåg 
den där bångstyrige mannen från 
södern även kallad oraklet. Den 
tiden är som många vet över! Är nu 
sedan fem år tillbaka egen företa-
gare och som nyinvald styrelsele-
damot så tänkte jag ta detta forum 
i besittning för en presentation. Jag 
driver idag Nordisk Specialhåltag-
ning AB Ängelholm Skåne. Vi har 
idag 6 håltagare och 2 halva på 
kontoret. 
Jocke Lenander heter mannen som pockar 
på er uppmärksamhet. Såg solens ljus för 
första gången 1968 och resten får ni räkna 
ut själva. Har två stycken arvingar fast ingen 
av dom vill bli håltagare. Grabben ska bli 
kock och det är ju inte fel. Dottern ska bli 

Jaha, då är man här igen!

13-åring, då som cykelreparatör. Varje dag 
efter skolan och varje lördag (tyvärr en och 
annan skoldag med), men är man sugen på 
att jobba så kan inte ens en argsint rektor 
hålla en i öronen. Efter nian så började jag 
som maskinförare på ett lantbruk och sedan 
lumpen 1989/90. När man väl nyktrat till 
efter muckarfesten frågade en kollega (Micke 
Karlsson, som idag har Lemi Diamantborr 
AB) om jag inte ville börja som håltagare. 
Ja, hål har man ju alltid gillat så det var bara 
att hoppa på. 

Inte utan stolthet
Fick jobb på Berg och Betongborrning i 
Helsingborg. Med undantag från JFC så 
kommer alla företagare i nordvästra Skåne 
från den fi rman. Så det är inte utan stolt-

het att man får förtroendet att representera 
dessa i HiB. Ja, JFC med och så klart alla 
i hela landet! Efter konkursen 1992 så har 
man åkt runt på lite olika företag som Sta-
bilator och Hålgruppen.  Hade en liten tur 
på ett par år i restaurangbranschen 1992 
till 1995 .

Fullproppad med idéer
Nu undrar säkert vad denna pajasen kan 
tillföra HiB. Jag har alltid varit fullproppad 
av idéer som jag nu hoppas kunna göra verk-
lighet av, men framförallt så hoppas jag att 
jag kan föra fram dina idéer och att jag ska 
vara lyhörd för alla medlemmar. 
Från ett soligt Skåne, Jocke Lenander…
TEXT: JOAKIM LENANDER

FOTO: PATRIK SJÖGREN

prinsessa och ni får 
kolla om det slår in 
om så där 14 år. 
Har en underbar 
fru, så klart! Utan 
dom kommer vi 
inte långt.

Cykelreparatör
Började mitt yr-
kesliv redan som 
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Ny Hilti-butik invigd
Hilti har öppnat ännu en butik och 
denna gång var det Helsingborg 
som var platsen för ändamålet. 
Invigningen som hölls den 17-19 
april drog nästan 400 personer 
vilket visar vilket stort intresse det 
finns för denna typ av märkesbu-
tiker. Under invigningsdagarna var 
det utförsäljning av demo-maskiner 
och det bjöds på specialpriser på 
förbrukningsartiklar.
Besökarna bjöds på god mat från grillen till-
sammans med svalkande dricka. Sedan tidi-
gare har företaget åtta butiker i Sverige om 
man inte räknar in de företag som är ombud. 
De övriga orterna med egen Hilti-butik är 
Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, 
Sickla (Stockholm), Sundsvall, Uppsala och 
Örebro. Företaget valde ett strategiskt läge 
för butiken i Helsingborg då den ligger på 
ett företagstätt område där majoriteten av 
byggföretagen mer eller mindre passerar 
dagligen.

Lära känna kundernas behov
Att skapa nöjda kunder är Hiltis mål och 
genom direkt kundkontakt har företaget 
en möjlighet att uppnå detta och samti-
digt lära känna kundernas behov. Företag 
i ett flertal branscher såsom rörmontörer, 
smeder, snickare, elektriker och håltagare 
hittar i princip de förbrukningsartiklar som 
respektive område nyttjar. I butikerna visar 
företaget upp sina produkter som gör det 
lätt för användaren att snabbt hitta rätt 
produkt.

Stort sortiment
Sortimentet i butikerna är stort, men det 
som eventuellt ej finns i lager kan man efter 
beställning få dagen efter. Det går förståss 
även bra att lämna in uttjänta maskiner och 
verktyg för återvinning eller för vidare trans-
port till Arlöv för reparation. Helsingborgs-
butiken har öppet från kl.7.15 på morgonen 
till kl.16.00 på kvällen och har en totalyta på 
130 m² varav 90 m² är butiksyta. Butiken 
har en säljare samt tre säljare som är ute på 

fältet i Helsingborgsområdet. Utöver detta 
tillkommer Henrik Falk som är säljare med 
inriktning på håltagningsbranschen.

Unikt koncept
Hilti har ett unikt koncept när det gäller 
service och reparationer. Deras servicepaket 
består av tre olika delar och dessa är livstids 
tillverkningsgaranti, fria reparationer i två 
år samt att efter den kostnadsfria perioden 
införs automatiskt ett kostnadstak för alla 
reparationer under verktygets hela livstid. 
Dessutom lämnas det sex månaders repa-
rationsgaranti på hela verktyget. Lägg dess-
utom till fri upphämtning och med målsätt-
ning om att returnera verktyget inom tre till 

fem dagar. Hilti är i princip ensamma inom 
branschen att erbjuda detta koncept.
TEXT OCH FOTO: PATRIK SJÖGREN
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Byggmässan 2007
Årets upplaga av mässan Byggma-
skiner i Göteborg som arrangerades 
den 13-16 mars och slog återigen 
nytt rekord i antalet besökare. 11247 
besökare kom till mässan och det 
är nästan 800 mer än under 2005. 
Som tidigare arrangerades mässan 
tillsammans med Scanbygg. För 
håltagningsbranschen är Bygg-
maskiner mässan som räknas som 
”nummer 1” i Sverige.
Antalet utställare för hela mässan dvs. både 
Byggmaskiner och Scanbygg var cirka 190. 
När det gäller företag med anknytning till 
håltagningsbranschen fanns Hagby, Hilti, 
Husqvarna, Jerneviken, Midhage, Laholmar-
na, Levanto och Tyrolit. Utöver dessa fanns 
förstås även företag som DeWalt, Dustcon-
trol och Pullman-Ermartor på plats. Mässan 
satsade återigen på en ”Concrete Cutting 
Street” vilket innebar att man samlade alla 
leverantörer till håltagningsbranschen till ett 
och samma ställe i mässlokalen som totalt 
bestod av 8200 m².

Göteborgsposten imponerades
Tyrolit var ett av de företag på mässan som 
drog mest uppmärksamhet och detta då 
med deras makalöst stora sågklinga. Göte-
borgsposten var en av de som imponerades 
av detta vilket resulterade i att mässmontern 
hamnade på deras förstasida under torsda-
gen. Hagby visade bl.a. 
upp en produkt som 
lämpar sig väl för min-
dre håltagning i t.ex. 
kakel och klinkers. Med 
en modifierad ”fönster 
sugpropp” och miniatyr-
borr med fäste för vanlig borrmaskin är det 
numera rena leken att göra hål i t.ex. kakel. 
Förutom de klassiska håltagningsmaskinerna 
kunde besökarna i Hagbys monter även få 
mer information om Arix som är en ny ge-
neration av diamantverktyg som tillverkas 
av Shinhan Diamond från Korea.

Ny färg på maskinerna
Husqvarna som skiftat färg på sina maskiner 
till orange visade bl.a. upp en bensindriven 
K650 Cut-n-Break. Som tidigare bensin-

drivna maskiner från Husqvarna levereras 
maskiner med EasyStart (som minskar 
kraften som går att starta maskinen med 
50%) samt med Active Air Filtration (som 
ökar filterts livslängd med 3-5 gånger). Utö-
ver denna bensindrivna nyhet fick vi bl.a. 
se en ny serie borrmaskin och borrstativ. 
Midhage som samarbetar med sydkoreanska 
Ehwa Diamond har tagit fram ett nytt dia-
mantverktyg som man döpt till PrimeTech. 
Klingan skall enligt uppgift ha både längre 
livslängd och snabbare skärförmåga. Pri-
meTech finns både som torrkapklinga och 
som våtkapklinga samt i dimensioner upp 
till 1200 mm.

Lansering av nytt sortiment
DeWalt lanserade ett nytt sortiment av dia-
mantborrmaskiner för borrning av dimen-
sioner upp till 300 mm.  Tre borrmaskiner 
på 1705, 1910 samt 2500 watt visades upp 
liksom passande stativ som passar respektive 
maskin. Utöver detta finns det även tillbehör 

såsom vakuumfot, vakuumpump, vatten-
tryckpump och dammutsugningsadapter.

Nytt från Laholmarna
Finska Levanto visade upp ett imponerande 
utbud inom väggsågar och företaget som 
nyligen utökat sin personalstyrka i Sverige 
verkar satsa rejält under 2007. Vi fick även 
se Laholmarna som är företaget som stod 
bakom den numera kända ”Fotsågen”. 
Denna gång fick vi se en golvsåg med olika 
finesser och att både Roger och Bosse även 
arbetar ute på fältet som håltagare märks när 
man ser hur genomtänkt golvsågen är.
TEXT OCH FOTO: PATRIK SJÖGREN

Hans Johansson informerade om datorprogrammet Dasicon.
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DIAMANTENTREPRENÖRERNES BRANCHEFORENING
Bestyrelsesberetning 2006 for Diamantentreprenørernes Brancheforening
Året 2006 er gået godt og i Branchefore-
ningen ser vi tilbage på et år med stor aktivi-
tet. Foreningens medlemmer har i 2006 haft 
masser af  opgaver til udførsel, hele bygge 
og anlægsmarkedet har været præget af  stor 
aktivitet. Der har været gode muligheder for 
nye virksomheder ligesom de eksisterende 
virksomheder har kunnet konsolidere sig 
i 2006. Brancheforeningen har også løftet 
flere opgaver i løbet af  2006, Poul An-
dersen vores forretningsfører har arbejdet 
med tunge opgaver. Der er kommet flere 
nye medlemmer ind i foreningen således vi 
i da tæller 31 udførende virksomheder og 
12 leverandører.

Foreningen har i 2006 brugt mange kræfter 
på, at få medlemslisten i HiB-Info til at 
passe. Der er blevet sendt flere rettelser over 
til den svenske forening hen over foråret og 
sommeren, og i det tredje nummer af  HiB-
Info så anstrengelserne ud til at have båret 
frugt. Men desværre har vi nu set at sidste 
nummer af  HiB ikke lever op til det vi blev 
lovet. Derfor har sendt den svenske forening 
et brev og tilbageholdt en del af  beløbet som 
fakturaen lød på. Vi afventer stadig svar fra 
den svenske forening, men håber på en løs-
ning til alle parters tilfredshed.

Brancheuddannelsen er blevet gennem-
ført med et kursus i Ålborg om boring 
og håndholdt skæring med 12 deltagere. 
Uddannelsen har været forsøgt til Sjælland, 
hvor kurset skulle være afholdt på skolen i 
Audebo. Det lykkedes ikke at få holdet op 
at stå da Finn Richstein ikke kunne komme 
og undervise. Det er dog aftalt at skolen i 
Audebo vil sende en lærer med på næste 
kursus i Ålborg som “føl”, således at skolen 
i Audebo også vil kunne afvikle uddannelsen 
her på Sjælland.  

Det store arbejde som Poul har udført i 
forbindelse med Branche APV, ligger til-
gængelig for vores medlemmer på vores 
hjemmeside. Til at underbygge APV har 
foreningen i samarbejde med BAR lavet 
en Branchevejledningen for diamantboring 
og skæring, branchevejledningen ligger på 
nuværende tidspunkt til godkendelse hos AT 

(arbejdstilsynet). Den er blevet udarbejdet i 
samarbejde med BAR Byggeriets Arbejds-
miljø råd og repræsentanter fra 3F, Dansk 
Byggeri og brancheforeningen. Foreningen 
regner med at de rettelser som AT har vil 
være indarbejdet i branchevejledningen, 
således den senere på foråret vil blive sendt 
ud til virksomhederne.

Søren har været tovholder på Bauma-tu-
ren, som foreningen har arrangeret til den 
største bygge messe i Europa. Turen finder 
sted den 27. og 28. april 2007, hvor der er 
besøg på messen begge dage. Ydermere har 
foreningen arbejdet med en gentagelse af  
messen Fredericia, det er besluttet at afholde 
en messe den 11. maj 2007. I den forbindelse 
har den svenske forening kontaktet os, for 
at høre om mulighederne for at flytte mes-
sen til København, så det var lettere for de 
svenske hultagere at komme og se de udstil-
lede maskiner.

Foreningens mål for 2007 er en yderligere 
tilgang af  nye medlemmer, så vi kommer til 
at stå stærkere. Vi vil i den kommende tid 
blive presset fra flere sider, der stilles større 
og større på arbejdsmiljø området, vores 
medarbejdere må løfte mindre og krav til 
maskiner og sikkerheds udstyr bliver større. 
Desuden vil vi mærke et lønpres fra med-
arbejderne på grund af  den store aktivitet 
inden for branchen, dette gør at nogle med-
arbejdere vælger at starte selvstændigt.

Et andet mål er at vores uddannelse vil 
kunne afholdes på begge sider af  Store-
bælt, der skal arbejdes på, at kurserne kan 
afholdes både i Ålborg og i Audebo. I vores 
Branchevejledning har vi gjort opmærksom 
på vores uddannelse, og skal vi kunne leve 
op til ønsket om uddannet arbejdskraft må 

vi også være klar med kurserne. Vi regner 
med en yderligere præsentation af  Branche-
vejledningen på messen den 11. maj 2007. 
Den vil også blive lagt ud på foreningens 
hjemmeside, som en appetitvækker til 
virksomheder der endnu ikke er medlem 
af  foreningen. 

Hjemmesiden er blevet opdateret, og den 
har fået et nyt design på siden med mange 
gode menuer der gør den enkel at bruge. Alle 
medlemsvirksomheder kan logge sig på, og 
hente vores APV mm. Som i sikkert også 
har lagt mærke til er vores brevpapir blevet 
ændret, der er sat logo på og vi har fået egne 
kuverter til foreningens breve. Foreningens 
nye loge og profil udad til vil vi gerne takke 
Poul Andersen for, han har gennem året 
utrætteligt arbejdet på flere opgaver til stor 
gavn for foreningen. TAK for det flotte ar-
bejde Poul. Der skal også lyde en stor tak til 
Gitte Bryde for hendes arbejde som sekretær 
for os. Til slut vil jeg sige bestyrelsen tak 
for samarbejdet i 2006, vi har haft et godt 
og konstruktivt samarbejde, som jeg håber 
fortsætter i 2007, det har været en fornøjelse 
at arbejde sammen med jer. 

Tak for året 2007!
Niels Bille-Hansen
Formand
Diamantentreprenørernes
Brancheforening

Nils Bille-Hansen formand Diamantentreprenørernes Brancheforening.
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