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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
Dator & utbildning på köpet
HiB-Golfen 2007
Fortsatt medlemsras för a-kassan
Ingen stämning mot byggnads
Nedbrydning av Christiansborg
Smått & Gott
Midhage stärkta efter branden
Öppet hus på Jernevikens filial i Malmö
Debattinlägg, IACDS
Skaffa HiB-kort till dina anställda
Ordförande har ordet: Planera för framtiden!
Succé för Husqvarnas roadshow
Hilti firade 50 år i Sverige med turné
Demo-dag i Fredericia
Rullande håltagningsbutiker i Stockholm
Exylog - den automatiska körjournalen
20-års firande på Särö
Specialuppdrag för SKB
Virksomhedsportæt
Håltagning för konstverk i Kivik
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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

King Concrete AB
Box 3252, 550 03 JÖNKÖPING
Tel: 036-71 23 30 Fax: 036-71 23 65
info@kingconcrete.se
www.kingconcrete.se
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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

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
Carl-Johan 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
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

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

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.

Dator och utbildning på köpet
Mjukvaruföretaget Svensk Systemteknik 
som ligger bakom branschprogrammet 
Dasicon för entreprenörer inom håltag-
ning och rivning har tagit ett nytt grepp för 
att marknadsföra programmet. Företaget 
erbjuder nu en bärbar dator och en dags 
utbildning på köpet. Vi har frågat Hans 
Johansson som saluför Dasicon om varför 
man tagit till detta ”grepp”? -Bakgrunden 
är att vi sett hur svårt entreprenörerna har 
att bryta invanda mönster och ta sig tid till 
att pröva nya vägar att jobba. Tanken är 
därför att ’paketera’ programmet maximalt 
så att steget att komma igång underlättas så 
mycket som möjligt säger Hans. Hans fort-
sätter, priserna på bärbara datorer har också 
kommit ner i nivå, så att det ur ekonomisk 
synpunkt motsvarar andra kampanjerbju-
danden i form av rabatter och mässerbju-

danden och liknande som vi tidvis erbjudit. 
Vad gäller utbildningen så har vi tillbaka den 
tiden efteråt, eftersom vi får ännu kunnigare 
användare och det främjar utvecklingen.

Kunden slipper installera
Rent praktiskt går det till så att kunden be-
stämt sig så installerar företaget program-
met på en ny bärbar dator inklusive alla 
företagsuppgifter och licensnycklar som 
krävs. Därmed slipper kunden allt instal-
lationsarbete. Därefter bokar företaget in 
en dag som kunden kan komma till Svensk 
Systemteknik för utbildning och leverans. 
Utbildningen kan också omfatta praktiskt 
hjälp med att komma i gång med registrering 
av kundens egna uppgifter för kalkylering 
och prissättning. Kunden tar därefter med 
sin bärbara dator hem och fortsätter arbete 

med programmet. 12 månaders fri support 
ingår liksom uppgraderingar på program-
met. Om företaget kommer att fortsätta med 
denna kampanj efter hösten återstår att se. 
En utvärdering får avgöra om det blir något 
företaget kan fortsätta med. Avslutningsvis 
vill Hans berätta att det är positivt om det 
tillkommer fler användare av programmet 
då det blir en utökad bas både vad det gäller 
kompetens och ekonomi.
PATRIK SJÖGREN

HiB-Golfen 2007
HiB-Golfen 2007 spelades på Viksbergs fina 
golfbana i Södertälje den 18 september och 
vädret var soligt och fint. Tretton deltagare 
kämpade om Tyrolits vandringspris. Pris-
tagare blev Jonas Fredriksson (Rivpartner 
i Stockholm AB) vann på 34 poäng. Tät 
bakom kom Kurt Andersson (Rivpartner 
i Stockholm AB) på 33 poäng och på 
tredje plats kom Lars Eriksson (Håltagarna 
/Borrteknik AB) med 32 poäng. Kurt An-
dersson (Rivpartner i Stockholm AB) vann 
längsta drive och Clary Eriksson (Håltagarna 
/Borrteknik AB) vann närmast hål.

Fr.v: Kurt, Jonas och Lars.

Ingen stämning mot Byggnads
Ett antal byggnadsarbetare planerade att 
stämma Byggnads för att få tillbaka pengar 
som de betalat in i granskningsarvoden. Men 
de har nu beslutat sig för att det inte blir 
någon stämning. Advokat Jan Södergren 
var en av de advokater som drev målet om 
granskningsarvoden i Europadomstolen. 
De fem oorganiserade arbetstagarna fick 
rätt mot staten. Eftersom de valt att stå ut-

anför facket var det fel att göra avdrag för 
granskningsarvoden från deras löner. Röster 
höjdes från oorganiserade som ville kräva 
tillbaka pengar. Jan Södergren planerade en 
grupptalan mot Byggnads, som riskerade 
att bli stämda på över 300 miljoner. Men 
någon stämning blir det inte. Anledningen 
är att det saknas pengar, säger Jan Södergren 
till Ekot.

Fortsatt medlems-
ras för a-kassan
Under augusti lämnade 22489 personer 
landets a-kassor. Byggnads a-kassa tappade 
616 medlemmar och har på ett år förlorat 8 
procent av sitt medlemsantal. Inspektionen 
för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, konsta-
terar i sin senaste rapport att medlemsraset 
för Sveriges a-kassor fortsätter. I augusti 
valde 22 489 personer att lämna a-kassan 
och på drygt ett år har landets a-kassor 
tappat 347674 medlemmar. Fortfarande 
är närmare 3,5 miljon svenskar anslutna till 
någon a-kassa.
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Nedbrydning af
Christiansborg
Vil du tage nogle billeder og lave en 
artikel om noget skæring, der fore-
går på Christiansborg. Nogenlunde 
sådan sagde Niels Bille-Hansen, da 
han ringede mig op. Min første tanke 
var, om de autonome nu var gået 
i gang med at rive Christiansborg 
ned.
På baggrund af  den seneste tids begivenhe-
der i København, er man jo blevet vænnet til 
lidt af  hvert, og der skal efterhånden meget 
til at overraske én.  Men Christiansborg -  
”Højborgen for Dansk Demokrati” - det fik 
mig lige til at holde vejret et øjeblik.

"Simpel" bore-skæreopgave
Ved selvsyn kunne jeg dog konstatere, at helt 
så slemt, som først frygtet, stod det ikke til. 
Der var opstået et behov for at en eksiste-
rende elevator kunne gå helt ned i kælderen. 
Samtidig havde man fundet det ideelt, hvis 
man kunne komme ind i elevatoren fra én 
af  de hvælvinger, der findes mellem Hol-
mens Kanal og selve Slotspladsen. Opga-
ven bestod altså i at skære et dørhul og i at 
gennembryde dækket ned til kælderen. En 
yderst overkommelig opgave for en erfaren 
diamantskærer. Det enkle forsvandt, da man 
ved en prøveboring fandt ud af, at væggen 
var 133 cm tyk og bestod af  noget ubestem-
meligt materiale, og dækket varierede fra 45 
– 75 cm, fordi det lå i en hvælving.

Portrætter skal ubetinget bevares
En anden udfordring var det, da det blev 

Dækket gennembores langs væggen.

oplyst, at der under ingen omstændighed 
måtte ske skade på den tilstødende væg, 
idet der på denne var malet portrætter af  
alle tiders folketingsmedlemmer – direkte 
på væggen. Hvis de skulle repareres, skulle 
den kære entreprenør have en god forsikring 
eller en stor portion penge disponibel! For at 
tage spændingerne af   »portrætvæggen« blev 
der i gulvet boret en række sammenhæng-
ende huller i hele længden.  I hvælvingen, 
hvor der skulle være et dørhul, løstes opga-
ven med en treditionel wiresav.

Skoleeksempel på samarbejde
Opgaven giver et udmærket eksempel på det 

samarbejde, der nødvendigvis skal til, fordi 
en opgave som denne kræver specialister og 
specialværktøj.
Bjarne Dam var HE på opgaven. 
J.G. Entreprise var UE som nedriver. 
Höyer Diamant blev rekvireret som dia-
mantskærer.
MT Højgaard trådte til med en wiresav.
POUL ANDERSEN

Rækken af huller set nede fra.
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smått & gott

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 högfrekvent 
svärdsåg
Espada högfrekvens svärdsågen introduce-
rades på marknaden under augusti månad. 
Sågdjupet styrs av svärdets längd som finns 
i längerna: 38, 48 och 60 cm. Jerneviken 
satsar under introduktionen på versionen. 
med svärdlängd 48 cm. De som redan 
köpt Squantina sågen med frekvensbox 
kan även använda boxen till Espadan. Om 
någon undrar vad Espada betyder så är det 
en svärdfisk.

Skolor behöver 
renoveringar för 
miljarder
Boverkets inventering av 130 gymnasiesko-
lor, grundskolor och förskolor i 21 kom-
muner visar att det finns ett omfattande 
renoveringsbehov. Framför allt är det tak, 
fönster och fasader som måste renoveras. 
Renoveringsbehovet uppskattas till om-
kring 4,5 miljarder kronor de närmaste 
åren. För att komma till rätta med de mest 
akuta problemen krävs 950 miljoner kro-
nor, skriver Skolvärlden. Tillsammans med 
Energimyndigheten har Boverket också 
undersökt energianvändningen i landets 
skolor. Den visar att energianvändningen 
skulle kunna minskas med 20 procent 
utan att inomhusmiljön påverkas negativt. 
Kostnaden för det sammanlagda reparations 
och underhållsbehovet uppgår till cirka fem 
miljarder. Många skolor har problem med 
fukt, oftast i grunden. Klimat och luftkvalitet 
är andra vanliga problem.

Fortsatt optimism 
i KI-barometer
Konfidensindikatorn för byggindustrin 
stiger i KIs konjunkturbarometer som 
presenterades i dag. Företagens optimism 
tangerade åter igen högsta nivå. Orderin-
gång och byggande har ökat ytterligare och 
så gott som samtliga företag är nöjda med 
orderstockens storlek. Antalet anställda i 
byggbranschen har ökat betydligt och före-
tagens sysselsättningsplaner för de närmaste 
månaderna är fortsatt expansiva. Närmare 
60 procent av företagen planerar att utöka 
personalstyrkan. Men det ser bra ut även 
på andra håll. Detaljhandeln fortsätter växa. 
Läget i branschen är oförändrat bra och nio 
av tio företag är nöjda med försäljningssi-
tuationen. Detaljhandelsöretagen räknar 
med att försäljningen ökar ytterligare de 
närmaste månaderna. Efterfrågan till de 
privata tjänstenäringarna har ökat betydligt 
de senaste månaderna och närmare hälften 
av företagen redovisar efterfrågetillväxt 
och även industrikonjunkturen är fortsatt 
stark. När det gäller det konjunkturläget 
framöver är KI positiv. ”Den globala eko-
nomin fortsätter att växa starkt och det är 
troligt att den nuvarande turbulensen på 
finansmarknaderna klingar av och får små 
återverkningar på den svenska ekonomin. 
BNP-tillväxten i Sverige blir fortsatt hög 
och BNP ökar med 3,5 procent 2007, 3,8 
procent 2008 och 3,1 procent 2009”, skriver 
KI. Baksidan är inflationen som förväntas 
stiga relativt snabbt under det kommande 
halvåret och KI räknar med att Riksbanken 
fortsätter höja reporäntan. Konjunkturinsti-
tutets bedömning är att Riksbanken höjer 
reporäntan i två steg till 4,0 procent under 
hösten 2007.

Pensionsdags
Efter lång och trogen tjänst har Conny 
Wennergren på Tyrolit valt att gå i pension. 
1984 började Conny sin karriär inom bran-
schen genom att kånka runt i Norrland och 
sälja Partner-programmet.  Under de se-
naste tolv åren har han varit Tyrolit trogen. 
Det finns nog inte någon håltagare inom 
branschen som inte vet vem Conny är och 
det är en "glad skit" som lämnar oss till 
förmån för sin snickarboa och husbil. Har 
vi tur kanske vi får se honom på vägarna. 
Hur som helst, tack för alla trevliga stunder 
(och de har verkligen varit många) du har 
givit oss och njut av din ledighet. Vi kan 
bara hoppas att din ersättare blir hälften så 
trevlig och bra som du.

Omvänd moms
From. den 1 juli 2007 infördes omvänd 
moms för företag inom byggbranschen. 
Samtliga företag med SNI-kod 45 omfattas 
av de nya reglerna. I korthet innebär detta 
att byggföretag som utför byggtjänst åt annat 
byggföretag alltid skall fakturera utan moms. 
Detta gäller dock inte om det som utförs är 
en direkt tjänst som innefattar underhåll eller 
dylikt i en fastighet som ägs av kunden. En 
tumregel, är det utförande företaget tredje 
företaget i ledet skall det alltid faktureras 
utan moms. Givetvis är det en förutsätt-
ning att din kund är ett byggföretag med 
SNI-kod 45. Så länge du är tredje företaget 
i ledet spelar det ingen roll vem som är din 
beställares slutkund dvs. först i ledet. Med 
denna tumregel är det ganska lätt att göra 
rätt! Mer information kan du förståss få av 
skatteverket, www.skatteverket.se.

Conny Wennergren

Ny medlem i HiB
Vi hälsar King Concrete i Jönköping 
välkomna som ny medlem i föreningen. 
King Concrete är ett relativt nystartat fö-
retag och ägs av Jan Månsson och Henrik 
Andersson. Jan Månsson har förlutet som 
säljare på Olssons Diamantverktyg och 
Dimas.
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Midhage stärkta efter branden
-När jag såg förödelsen dagen efter branden 
trodde jag att allt var förlorat. Jag kunde ald-
rig föreställa mig att det skulle gå så fort att 
komma igång igen. Och att det skulle bli så 
bra! Jack Midhage AB drabbades i början av 
året av en omfattande brand i sin produk-
tionsanläggning i Göteborg. Stora delar av 
lokalerna blev förstörda och ett tag trodde 
man att maskinparken också hade gått åt. 
Hur branden uppstod är inte helt klart, bara 
att den började i lackeringsbåset.

Modern produktionslinje
-Vi hade bara några dagar före branden fått 
nya maskiner installerade, en ny sinterpress 
och en ny klingslip från Dr Fritsch, berättar 
Peter Pettersson, platschef  i Göteborg. Det 

var fruktansvärt innan vi kunde få konstate-
rat att all utrustning, utom den gamla klin-
glödmaskinen, hade klarat sig utan skador. 

personal, försäkringsbolag, saneringsbolag, 
ställde upp på ett mycket imponerande 
sätt.  -Vårt försäkringsbolag, If, har varit 
fantastiskt snabba och tillmötesgående, 
säger Peter. Vi kunde komma igång med 
produktionen rekordsnabbt, lokalerna är 
fräscha igen och utfallet efter branden blev 
långt bättre än jag vågade hoppas. Då vi 
också har fått en duktig medarbetare till i 
produktionen, Ersoy Elci, kan man säga att 
vi nu är starkare än någonsin.
MORGAN MIDHAGE

Klinglödmaskinen 
fick dock bytas ut och 
nu har vi därmed en 
helt ny, modern pro-
duktionslinje – något 
som verkligen har 
behövts för att klara 
den stora volymök-
ning som vi har upp-
levt hittills i år.

Rekordsnabbt renoveringsarbete
Renoveringsarbetet med lokalerna gick 
rekordsnabbt  tack vare att alla inblandade, 

Öppet hus på Jernevikens 
filial i Malmö
I våras arrangerade Jerneviken ett öppet hus 
på sin filial i Malmö. Filialen drivs av Anders 
på Burlövs Borrmaskinservice och på detta 
serviceställe utförs maskinreparationer och 
omsättning av borr. Utöver detta erbjöds 
förståss även ett mindre lager av borr och 
sågklingor. Under öppethus-dagen visades 
ett urval av företagets produkter
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Medlemsskapet i IACDS liknar tyvärr betalda 
semesterresor för delegaterna

Debattinlägg:

IACDS  är en global organisation för med-
lemsländer. Medlemsländer är bl.a. USA, 
England, Tyskland, Sverige, Schweiz, Öst-
errike, Japan och Ryssland. Sverige represen-
teras av HiB och årsavgiften som betalas till 
IACDS är ca. 18.000:-/år. Kostnaderna för 
de svenska delegaterna tillkommer och kan 
variera mellan 25.000-50.000:- beroende på 
vilken plats i världen mötena skall hållas. Vi 
medlemmar undrar vilket mervärde vi fått 

hittills och svaret på den frågan måste tyvärr 
besvaras med ingenting. Vad jag känner till 
så har dessutom aldrig någon avrapporte-
ring skett och alla medlemmar är självklart 
intresserade av vad som diskuteras på dessa 
möten.

En debatt eftersöks
En debatt eftersöks bland medlemmarna 
inom HiB om föreningen skall fortsätta 

eller avsluta medlemskapet inom IACDS. 
Medlemmarna måste ställa frågan om 
föreningen kan använda pengarna på ett 
förnuftigare sätt som ger bättre återbäring 
för medlemmarna. Jag välkomnar nya idéer 
och förslag eller projekt som alla medlem-
mar har nytta av.
OWE PERSSON
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Håltagningsentreprenörernainom Sveriges Byggindustrier

www.haltagningsentreprenorerna.se/hibkort

Giltigt t o m 2010-09-26 #99001590

Dummy AB

Testare

Anders Andersson010203

Skaffa HiB-kort till dina anställda
Under 2003 fattade Sveriges Bygg-
industriers styrelse beslut om att 
alla medarbetare som uppehåller 
sig på byggarbetsplatser bör bära 
synlig namnskylt med uppgift om 
bärarens namn och arbetsgivare.
Syftet är att härmed försvåra svartarbete, 
höja säkerheten samt förbättra branschens 
anseende. Håltagningsentreprenörerna har 
nu tagit fram ett eget fotoförsett behörig-
hetskort för föreningens medlemmar som 
innehåller information om den anställdes 
namn och arbetsgivare. Under 2006 beslu-
tade branschens aktörer om ett nytt avtal, 
ID06.  Mer att läsa om detta finner du på 
nätet, www.id06.se.  Att företagets medar-
betare bär någon form av ID är numera en 
självklarhet.

Administration för medlemmarna
I samarbete med IT-företaget Profundis 
har föreningen tagit fram ett webbverktyg 
för att medlemmarna snabbt och smidigt 

skall kunna ta fram och hantera korten. 
Som meldme har man också tillgång till ett 
komplett register med era aktiva kort och 
kan spärra kort vid behov.  Innan ni kan 
börja använda kortadministrationen måste 
ert företag aktiveras. Ni behöver då ge oss en 
högupplöst logotyp som skall finnas på kor-
ten (ungefär som när ni tar fram trycksaker), 
och vilka personer på företaget som skall 
ha behörighet att administrera korten. Om 
företagsnamnet på korten skall vara annat 

än vi har i matrikeln säg till. Skicka detta till 
webmaster@haltagningsentreprenorerna.se 
så kan ni sätta i gång direkt.

Hur korten fungerar
Varje kort tilldelas ett kortnummer. Med 
hjälp av detta så kan man kontrollera kortets 
uppgifter och giltighet i HiB:s centrala data-
bas. Kortnummer med formen #99xxxxxx 
är inte giltiga kort.

Planera för framtiden
Årsmötets omröstning med bl.a. 
fullmakter kom kanske till viss del 
som en överraskning och innebär 
en ganska stor förändring av HiB's 
styrelse, men resulterade till för-
ändring. Många ansåg att HiB var 
tvungen att förändras.
Framförallt måste våra medlemsföretag 
göras mer delaktiga i föreningens arbete. 
Nödvändiga och kontrollerade förändringar 
är mycket kontroversiella inom vissa grupper 
inom föreningen, men en majoritet av nya 
styrelsen står alltjämt bakom en förändrad 
agenda och jag hoppas att även intresset och 
viljan till utveckling även finns ute hos med-
lemmarna. Det är dags att växla fokus och 
istället för att till viss del skjuta över målen, 
nu verkligen träffa de prioriterade målen.       

Efter modeller från politiken
Det är inte bra att en liten klick personer 
bestämmer nästan allt. Intentionen med nya 
styrelsen och föreningen är att bli fullstän-
digt transparant och arbeta demokratiskt. 
Platta ut organisationen och arbeta mer 
efter modeller från politiken. Huvudregeln 
måste bli att sträva efter att få in olika typer 
av motioner från våra medlemmar som vi 
sedan tillsammans behandlar och beslutar 
om på vår kongress. Besluten som röstas 
fram där, kommer att ligga till grund för ett 
aktivt styrelsearbete. Först då har styrelsen 

mandat och verktyg att driva branchspeci-
fika frågor. 

Nutid och framtidsfrågor
Om det är så att vi inte får in några motioner 
kommer styrelsen själv att arbeta fram ett 
antal frågor med syfte att öka kunskapsni-
vån, säkerheten, arbetsmiljön och servicen 
till våra medlemsföretag och medarbetare. 
Med denna metod hoppas jag kunna skapa 
en vederhäftig arbetsordning i föreningen. 
Styrelsen måste kunna jobba med nutid och 
framtidsfrågor i lugn och ro. Så låt oss alla 
lära av det förflutna, så att nuet blir bättre än 
det förflutna och att vi hjälps åt att planera 
för framtiden. Vi vill nog alla att framtiden 
ska bli bättre än nuet.
CARL-JOHAN BENDEFORS

Ålder:  41 år
Familj:  Fru Britt-Marie 42, Barnen Anna 15, Elin 12, Sara 4,5
Bor:  Villa i Falköping. (400 meter till arbetet).
Gör:  VD och ägare av A-borrning i Falköping AB
Bakgrund: Grundskola, Gymnasiet 2 årig verkstadsmekanisk.
  Arbete som industrisvetsare och byggsmed fram till mitten på 1989
  Egenföretagare övertog 1989 A-borrning, var i produktionen fram till 1997.
  Sedan 1998 heltid inom administration i företaget.
Fritidisintresse: Familjen, musik, motorsport och Harley Davidson.
Specialintresse: Förenkla produktionen i A-borrning och företagandet genom att datorstyra  
  och konsekvent systematisera verksamheten.
Motto:  Ignorera ”Jante” lagen.
Drivkraft: Ständigt förbättra mina färdigheter och kunskaper i entreprenörskap

Ordförande har ordet:
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Succé för Husqvarnas roadshow
Intresset för nya produkter inom 
byggindustrin är stort. Det kan 
Husqvarna Construction Products 
konstatera efter en mycket 
välbesökt roadshow. Under tre 
veckor har Husqvarna Construction 
Products stora lastbil, fylld med 
produkter för byggindustrin, 
rullat genom Sverige och lockat 
både håltagare, byggjobbare 
och andra entreprenörer och 
uthyrningsföretag att ta del av 
produktnyheter och testköra 
maskiner.
–Roadshowen är som en komprimerad 
minimässa där vi kommer till besökarna 
istället för tvärtom. För kunden är det 
ett smidigt sätt att uppdatera sig på 
produktnyheter, ställa frågor och få tips 
av våra säljare, säger Hans Lück, chef  
för Husqvarna Construction Products 
svenska säljbolag. Showen består av 
Husqvarnas breda produktsortiment 
för byggindustrin: golvsågar,vägg- och 
vajersågar, kapmaskiner, borrutrustning, 
maskiner för ytbehandling och, förstås, 
diamantverktyg. I Sverige blev det totalt 
15 stopp under tre veckor där besökarna 
fick chansen att provköra, testa och känna 
på Husqvarnakänslan i allt ifrån smidiga 
kapmaskiner till enorma golvsågar. Ett 
dragplåster var det nya sortimentet inom 
golvslipningsmaskiner.

Utrustade med "Dual Drive"
–Maskinerna är utrustade med ”Dual 

Drive”, en teknik som bygger på ett 
dubbelt motorsystem utan växellåda och 
remkonstruktion vilket gör dem otroligt 
starka och effektiva. Marknaden för 
slipning av betonggolv har växt mycket de 
senaste åren och det känns väldigt roligt att 
kunna erbjuda våra kunder även denna typ 
av produkter, säger Hans Lück. En annan 
publikmagnet var den nya kapvagnen, KV 
750, specialdesignad för storsäljaren K 750. 
Vagnen är framtagen med största fokus på 
användarvänlighet och ergonomi. –Den 
är utrustad med snabbfästen för enkel 
montering utan några verktyg. Och den kan 
ställas in för höger- och vänstersvängar, 

vilket gör arbetet oerhört mycket smidigare 
för användaren som slipper lyfta bakhjulen, 
berättar Hans Lück.

Drar vidare i Europa
–En viktig nyhet i årets roadshow är vårt 
nya varumärke Husqvarna, som ersätter 
de tidigare Dimas och Partner. Det har 
gått förvånansvärt snabbt för det nya 
varumärket att sätta sig, de allra flesta 
uppskattar att vi nu har ett ”ansikte” utåt, 
säger Hans Lück. Husqvarnas roadshow 
drar nu vidare ut i Europa och kommer 
pågå under Husqvarnas roadshow drar nu 
vidare ut i Europa och kommer pågå under 
hela 2008. –Det här har blivit ett etablerat 
sätt för oss att nå ut till våra kunder. Detta 
var tredje gången vi kör det här konceptet 
i Sverige, allt pekar på att vi kommer 
tillbaka.

Den nya kapvagnen från Husqvarna monteras 
med snabbfästen.
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I år firar Hilti 50 år som företag i 
Sverige och detta firades bl.a ge-
nom att företaget packade en 16 
meter lång lastbil full med det se-
naste företaget hade att erbjuda.
Inuti lastbilen fanns en 60 kvm Hilti-butik 
proppad med erbjudanden och utanför hade 
det byggts miljöer där man kunde testa 
verktygen och lösningar under verklighets-
liknande förhållanden.  Dessutom var grillen 
tänd och laddad för en riktig festmåltid.

Rullande utställning
Det blev med andra ord en rullande ut-
ställning med deras produkter. Givetvis 
demonstrerades maskinerna och det fanns 
möjlighet att prova utvalda nyheter. Ända 
sedan bröderna Hilti 1948 presenterade sitt 
unika bultpistolsystem och 16 år senare kom 
med den första borrhammaren i sitt slag har 
Hilti jobbat fokuserat mot att ta fram nya, 
effektiva verktyg som också är sköna att 
jobba med. Hilti har funnits i Sverige sedan 
1957 och är sedan länge den mest älskade 
leverantören av professionella byggverktyg 
på marknaden.

Allra senaste innovationerna
Med på jubileumslastbilen fanns några av 
de allra senaste innovationerna. De nya 
sladdlösa borrskruvdragarna på nya batte-
riplattformen Hilti Lithium CPC, som med 
låg vikt ger högre vridmoment och längre 

Hilti firade 50-år med
en turné i Sverige

livslängd. Med samma batteriteknologi drivs 
även den nya 36 V cirkelsågen WSC 70 
A36, en batteridriven cirkelsåg med samma 
kapacitet som en traditionell cirkelsåg. De 
nya nya kombihammarna med mycket låga 
vibrationer visades upp samt den nya famil-
jen med avståndsmästare, där Hilti utökat 
sortimentet med en mycket robust och enkel 
avståndsmätare, PD4. 

30 städer under hösten
Med lastbilen följer också deras lokala Hilti-
säljare och dessutom fanns deras tekniker på 

plats för att kunna diskutera både maskiner 
och applikationer. Hilti Roadtour besökte 
30 svenska städer under hösten.
PATRIK SJÖGREN

Demo-dag i Fredericia
Diamantentreprenørerne Brancheforening 
har igen i år holdt ,brugernes egen udstilling, 
demo-dag i Fredericia. Det er forbeholdt 
foreningens leverandører, at udstille deres 
maskiner og værktøjer på denne demo-dag. 
Naturligvis kan de ikke hamle op med den 
netop afholdte Bauma-messe i München, 
men demo-dagen er nu alligevel et godt sted 
at vise det grej, vi anvender i Danmark.

Maskinerne kan ses i brug
Igen i år kunne værktøjet ses i brug, da 
udstillingen er lagt et sted, hvor lidt støj 
og støv ikke kan genere naboerne. Netop 
det, at maskinerne kan ses i brug, er af  
flere medlemmer fremhævet som et po-
sitivt element, idet det ikke er normalt på 
traditionelle udstillinger. Det er af  enkelte 

blevet kritiseret, at demo-dagen blev holdt 
på en hverdag.  Vi skal altid være lydhøre 
overfor kritik, og derfor forsøgte vi i år at 
lægge arrangementet over 2 dage. Det viste 
sig dog, at der om lørdagen kun var et meget 
begrænset besøg. Det bekræfter bestyrelsens 
opfattelse af, at de fleste ser sig i stand til at 
trække medarbejderne ud af  produktionen 
en enkelt dag.

Der ligger et socialt aspekt i
at tage medarbejderne med
Man skal ikke undervurdere det aspekt, at 
demo-dagen åbner mulighed for udbygge 
det sociale sammenhold, som er meget 
vigtigt i en moderne virksomhed. Flere 
firmaer havde også benyttet sig af  denne 
mulighed, ved at arrangere fælles transport. 

Det er en almindelig opfattelse, at den dags 
manglende produktion nok skal komme igen 
måske endda i mange fold.

Småt med de revolution-
erende nyheder
Der var ingen revolutionære nyheder på 
udstillingen. Det kan tyde på, at branchen 
netop nu er i en fase, hvor værktøj og ma-
skiner er tæt på det optimale, til brug i Dan-
mark. Nyhederne ligger nu i en udvikling og 
forfinelse af  f.eks. sekmenter, så disse bliver 
mere effektive eller klingernes udformning, 
så disse f.eks. støver – eller støjer mindre. 
Arbejdsmiljøet spiller en stadig større rolle 
i hele byggebranchen.
POUL ANDERSEN

Hilti on the road!
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Rullande håltagnings-
butiker i Stockholm
Ja, du läste rätt, Stockholm har fått en rullande håltagningsbutik 
i Stockholm. Deras affärsfilosofi är enkel! Den har en butik som 
bas och flera servicebilar som rullar runt i Stockholm med ett bas-
sortiment. Det innebär att håltagarna nu har fått mobila butiker 
överallt i Stockholm och deras affärsidé är service och tillgäng-
lighet. Som kund behöver du inte åka till håltagningsbutiken i 
och med att den kommer till dig och din arbetsplats. Du sparar 
dyrbar tid, slipper åka iväg, kanske missa en bra parkeringsplats 
och slipper  även  onödigt köande etc. 

Rullande butiker med bassortiment
Fler och fler professionella håltagare väljer Profscon (som 
företaget heter), den nya generationens butik som servar hål-
tagarna direkt på deras arbetsplatser. Hur är det möjligt? Jo 
företaget har flera rullande butiker i Stockholmstrafiken hela 
tiden. Detta borgar för att kunna ge maximal service åt den 
enskilde håltagaren direkt ute på arbetsplatsen. Han ringer 
till företaget som sedan dirigerar närmsta bil till honom. Med bas-
sortimenten  bestående av borrkronor, sågklingor, expander, tejp, 
plast, förlängare, antifriktionsring, drillguide, bilmaskiner, tigerså-
gar mm kan företaget erbjuda sina kunder snabbare service. 

Öppnar även serviceverkstad
Deras butik ligger i Vällingby där man har lite mer att välja på 
om det skulle fattas i någon av bilarna. I juli 2007 öppnade 
Stockholms nyaste håltagarbutik samt deras rullande ”butiker”. 
Under september 2007 öppnar företaget även en serviceverk-
stad. Proffscon är återförsäljare åt Jerneviken och Scanmaskin 
i Stockholm samt i Mälardalen.  Företaget arbetar med kända 
varumärken såsom Weka, Dr Bender, Scanmaskin, Hilti, Milw-
aukee, Flex och Bosch. Storsäljare är den enda av SP godkända 
lyftbalk i aluminium (vikt 16 kg x 3 och lyfter upp till 2 ton) samt 
högfrekvenshandsågen (sågdjup 18 cm).
PATRIK SJÖGREN

Jerneviken slår rekord!
Över 80st MIRWA-stativ sålda i år

Vill du också äga succé-stativet? Ring oss!

Borrstativet ANGELICA �ny version�
Ring så berättar vi mer...

Pssst. �DRILLGUIDE� åter i lager..

Nya ANGELICA -
nu med pelarstöd

BBM 33L extra
220V med marknadens bästa
vridmoment.
Otroliga 260nm.
Klarar 450mm:s borr.

EBL 33
230V ingående effekt 2300W.
Marknadens starkaste maskin i
förhållande till vikt.
Endast 6,5 kg.
Klarar 225mm:s borr.

Antifriktionskoppling
VARFÖR har inte marknaden
upptäckt detta utmärkta hjälp-
medel? Den sparar tid.

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

MIRWA borrstativ

Foto från sommarens 
wiresågkurs
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ExyLog - den automatiska körjournalen!
Som vi skrev om i ett tidigare 
nummer av HiB-Info, så är det av 
många skäl oerhört viktigt att det 
förs körjournal i era servicebilar. 
Ofta tas bilarna hem på kvällarna 
och då är det föraren som måste 
kunna bevisa att han inte använder 
bilen privat.
Det system vi skrev om tidigare var ett 
system som via GPRS konstant kunde 
tala om vart varje bil befinner sig. Det kan 
i och för sig vara bra, men för många av 
er medlemmar så blev det helt enkelt för 
mycket information till en allt för hög 
kostnad per månad. Det rörde sig om 
både en investering i startavgift samt en 
månadsavgift per bil.

Ett bra alternativ
På marknaden finns ett mycket bra 
alternativ till ovan nämnt system. Det är 
en svenskutvecklad och svensktillverkad 
produkt. ExyLog har funnits några år, men 
har nu kommit ner i ett mycket förmånligt 
pris. Med ExyLog i bilen behöver föraren 
inte göra någonting annat än att köra bil. 
Det är oftast så att problemet med att 
skriva körjournal är just att man inte har tid 
att skriva eller att man helt enkelt glömmer 
bort.

ExyLog - GPS baserad
När bilen startas blir ExyLog strömsatt och 
börjar genast att aktivt söka sin position 
med hjälp av GPS. Föraren kan starta sin 
resa omgående utan att vänta på att GPS-
mottagaren får kontakt med satelliterna. 
Detta beror på att det finns ett minne 
i loggboxen, som bevarar bilens sista 
position, så att journalen alltd redovisar 

samma start- som stopp-punkt.

Körjournalen skapas
Efter ca. en månads körning börjar det 
bli aktuellt attt lämna in sin körjournal. 
Då är det bara att ta in det minneskort 
som sitter i loggboxen och byta till ett 
annat minneskort för nästa månad. Det 
minneskort som innehåller förra månadens 
körningar placeras i en kontorsenhet för 
avläsning. I datorn finns en programvara 
som hanterar de loggade filerna i boxen. 
När de är överförda till datorn så finns 
det naturligtvis redigeringsmöjligheter. Det 
kan ju vara så att någon resa har loggats fel 
t.ex. kanske en resa loggats som privat som 
skulle ha varit tjänste o s v. I programvaran 
kan varje företag komplettera de 
automatiska adresserna med att lägga upp 
sina egna kunder/leverantörer som besöks 
regebundet. Enkelt både i bilen och på 
kontoret!

Om bilen parkeras hemma
Skatteverket kan vid en ev. revision begära 
in körjournaler på samtliga fordon i 

företaget. Om det då fattas körjournal, 
eller om den är bristfällig så förutsätter 
Skatteverket att de mil som inte finns 
redovisade är privata. Det är alltså föraren 
som måste kunna bevisa att bilen enbart 
körts i tjänsten. Kan inte föraren det, så 
blir han eftertaxerad med förmånsvärde 
på både bilen och drivmedlet på de körda 
milen. Det är många som går i tron att 
företaget betalar de förmånerna om det 
skulle inträffa, men det går inte eftersom 
det då blir ytterligare en förmån.

Priset för ExyLog
Ett s.k. baspaket bestående av ExyLog 
loggbox och GPS-antenn kostar 2580 
kronor. Väljer man att köra med hjälp 
av minneskort så kostar de 259 kronor 
per styck. För företaget återstår att köpa 
in en programvara, som beroende på 
detaljeringsnivå ligger på 500 eller 100 
kronor. Väljer man den för 1000 kronor så
tillkommer en kartlicens som är 350 kronor 
per bil och år. Då får man sina körjournaler 
på gatunummernivå. Inget tillkommer!
PATRIK SJÖGREN
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20-års firande 
på Särö
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�Handske� 32 amp. Spindeleffekt 7,37 kW.
�Handske� 16 amp. Spindeleffekt 6,70 kW.
Max sågdjup: 40cm med 900mm:s klinga.

Weka högfrekvens såg
11 kW med 7 varvtal

PRISBOMB! 129.000:-

Basutrustning:
� Väggsåg tvådelad
� Klingskydd
� Räls 2,18 m
� 2 st monteringsbockar
� Manöverhandtag

Väggsågen levereras med
en transportlåda.

7 varvtal:
1200, 1300, 1400,
1500, 1600, 1700
och 1800
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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
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Specialuppdrag för SKB
Som håltagare kan man råka ut för 
de mest konstiga uppdrag. I bland är 
det ena märkligare än det andra och 
det kan vara uppdrag som man vet 
att det inte finns någon maskinell 
utrustning som klarar uppdraget. 
Dock man man med lite finurlighet 
och djäklar anamma ändå finna en 
lösning.
Kjell på Smålands Betonghåltagning fick i 
uppdrag av SKB att såga i en tunnel med en 
diameter på 1850 mm och 15 meter in för 
en ”pluggdörr” som skall verka för eventuell 
slutförvaring av kärnbränsle 220 meter ner 
i berget. Sonny Pettersson på Tyrolit fick i 
uppdrag av Kjell att ta fram räls och fixturer 
för att kunna utföra detta specialuppdrag. 
Med hjälp av Hydrostress kunde man till-
verka en specialräls för ändamålet. Det skulle 
kunna gå att såga i en sluten cirkel med en 
diameter om 1850 mm samt att enkelt flytta 
rälsen bakåt mot fixturen.

Ner till nivå -220 meter
Tommy Bergenholt och Sonny kom till 
Äspö (som ligger vackert ute vid kusten 
utanför Oskarshamn) med alla detaljer och 
maskindelar som Sonny tillverkat för att 
möta Micke Gustavsson som är håltagare 
på Smålands Betonghåltagning och som 
jobbat mycket på Äspö. Micke körde ner 
all utrustning som behövdes och man tog 
hissen ner till nivå –220 meter. Man kan ta 
sig med bil och hiss längst ner till nivå – 450 

Tommy Bergenholt och Sonny Pettersson.

meter. Väl på plats väntade provmontering 
av delar och genomgång för hur detta skulle 
utföras. Därefter började man att bära in räls 
och fixtur in i tunneln. Montering, justering, 
svetsning och slipning så var det klart för att 
såga det första snittet. Det gick utmärkt och 
man flyttade till nästa snitt och det gick som 
tänkt med gängstängerna. Nu såg man att 
det fungerade och då överlämnade Tommy 

och Sonny det återstående till Micke som 
fick fortsätta att såga.

Inget är omöjligt
Som håltagare får man som sagt vara med 
om en del märkliga specialuppdrag och ännu 
verkar det inte som att något är omöjligt.
TEXT: PATRIK SJÖGREN

FOTO: SONNY PETTERSSON & TOMMY BERGENHOLT
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Virksomhedsportræt
På en dejlig dag sidst i maj skulle 
jeg besøge Dansk Dia-Bor A/S. Jeg 
havde aftale med afdelingsleder 
Kim Nielsen om at lave et virksom-
hedsportræt til HiB-Iinfo. Dansk 
Dia-Bor A/S har hovedadresse på 
Søren Nymarks Vej 9 i Højbjerg og 
afdelingskontor på Knud Højgårds 
Vej 16 i Vejle, hvorfra Kim Nielsen 
leder firmaet.
Adressen var umiddelbar ikke let at finde, 
men sådan er det jo i nye industrikvarterer, 
når udvidelsen af  industrigrunde er sket i 
et tempo, hvor byrådet ikke har været på 
forkant med planlægningen. Når man så 
er der, er man overrasket over, hvor tæt 
man egentlig er ved bykernen i Vejle. Nu er 
Dansk Dia-Bor A/S ikke en butik, som kun-
derne nødvendigvis skal opsøge. Opgaverne 
er jo, hvor kunderne har deres behov. Når 
ordren er i hus, dukker en montør fra firmaet 
op til aftalt tid i en veludstyret montørbil 
med alt nødvendigt materiel til såvel boring 
som skæring i beton.

Veluddannede montører
og nyeste grej
Kim Nielsen påpeger, at alt materiel udskif-
tes løbende, og at alle montører er uddannet 
til at kunne løse alle opgaver, som de bliver 
stillet over for. Derved undgår man unødig 
transportomkostninger og montøren er 
hurtigere færdig med arbejdet. »Man skal 
være effektiv for at kunne tjene penge i 
dag« siger Kim Nielsen ogfortsætter » Pri-
serne på boring og skæring er slet ikke fulgt 
med udviklingen«  Han har baggrund for at 
kunne udtale sig. Han har været i branchen 
i mange år. 

Alt for mange nye starter op
Kim Nielsen mener at årsagen til dette bl.a. 
skyldes, at mange nye firmaer starter op. 
Det er nemt selv uden særlig meget kend-
skab og meget lidt erfaring samt helt uden 
den økonomiske baggrund og indsigt. Han 
nævner lidt ærgerligt, at branchens leveran-
dører desværre ikke er uden skyld i dette. 
Leverandørerne har travlt med at »hjælpe« 

nye aktører i gang. De leverer en komplet 
pakke bestående af  såvel maskiner som 
bor og klinger, som den nye kunde herefter 
betaler ved hjælp af  langtidsleasing. Det er 
helt misforstået politik, mener Kim Nielsen. 
I stedet for burde de tilgodese eksisterende 
virksomheder. Der bliver jo ikke flere opga-
ver, fordi der bliver flere udførende. Derfor 
vil leverandørerne heller ikke kunne sælge 
mere forbrugsgods. Tværtimod trykker de 
priserne helt urimeligt. Han er ikke bange 
for konkurrence, men »de nye som sættes i 
gang, skal ikke stilles bedre, end de eksiste-
rende firmaer«, udtaler Kim Nielsen.

Dårlig idé at konkurrere på prisen
Kim Nielsen har markante holdninger, og 
han tør fremsige dem. Det lægger han ikke 
skjul på. Han vil ikke spilde kræfter og penge 
på licitationer og store projekter, for det har 
vist sig gang på gang at de store projekter 
er pint så langt ned i pris, at man skal - som 
man siger - »have penge med hjemmefra«. 
Desuden er udbudsmaterialet meget dårlig, 
og Kim Nielsen vil ikke konkurrere på 
priserne hellere på kvalitet samt et godt 
tillidsforhold til kunderne.

Pioner i branchen
Dansk Dia-Bor A/S er en af  pionererne, 
idet firmaet har sit oprindelige udspring 
fra Murerlaugets Hejseværker bedre kendt 
under navnet MH Materiel, der var ejet af  
Københavns Murerlaug. Midt i 60’erne ud-
viklede MH Materiel og firmaet Hoff  og Co. 
konceptet Boring og Skæring i beton samt 
i andre stenmaterialer. I 1989 blev MH ma-
teriel solgt. Bore– og skæreafdelingen blev 
købt af  KE Diamantskæring ved Kjeld El-
linghaus, som dog efter en kort periode vi-
deresolgte firmaet til sin afdelingsleder - den 
i flere henseender så kendte Egon Jørgensen, 
der efter nogle år måtte kapitulere og lukke 
virksomheden. I mellemtiden havde SH dia-
mantskæring fra Kjellerup startet en afdeling 

i Vejle med John Nielsen som afdelingsleder. 
I 1992 købte firmaet Palle B. Thomsen A/S 
Vejle afdelingen. Palle B. Thomsen forlangte, 
at afdelingsleder John Nielsen skulle følge 
med. Ejeren af  SH diamantskæring frarå-
dede dette, idet han syntes, John Nielsen 
var helt umulig. Helt umulig har han nu 
ikke været – i hvert tilfælde ikke til at drive 
virksomhed.  Firmaet voksede og gik ind 
i en stabil periode, ikke mindst fordi den 
nødvendige kapital nu var til stede. Firmaet 
voksede støt og i december 1992 blev Kim 
Nielsen (søn af  afdelingsleder John Niel-
sen) ansat som konsulent og udviklingen 
fortsatte. I 1994 blev firmaet hentet til en 
opgave i Horsens. Et Fransk firma havde 
erhvervet en fiskefoderfabrik, der skulle 
ombygges og udvides. Dansk Dia-Bor A/S 
udførte opgaven tilfredsstillende, hvilket re-
sulterede i, at da samme hovedentreprenør 
skulle udføre en tilsvarende opgave i Nord-
norge, blev Dansk Dia-Bor A/S rekvireret.  
2 montører samt 3 tons materiel blev sendt 
derop i 5 uger, til opgaven var løst.

Generationsskifte
John og Kim Nielsen havde nu efterhånden 
arbejdet sammen i ca. 15 år, så i 2001 blev 
de enige med Palle B. Thomsen om at fore-
tage et generationsskifte i ledelsen af  Dansk 
Dia-Bor A/S. John Nielsen blev konsulent 
og Kim Nielsen blev afdelingsleder. I 2003 
gik John Nielsen på pension. Firmaet har 
fortsat udviklingen. Både i 2005 og i 2006 
blev firmaet udnævnt til GAZELLE virk-
somhed. Med stigende ordretilgang tegner 
fremtiden sig lyst. Ledelsen planlægger 
derfor at udvide firmaet, dels ved naturlig 
tilgang, og dels ved at fusionere med andre 
firmaer i branchen Dansk Dia-Bor A/S be-
skæftiger P.T. 14 veluddannede montører 
samt 1 kontorassistent
POUL ANDERSEN
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Håltagning för konstverk i Kivik
På sluttningarna strax söder om 
Kivik vid Lilla Stenshuvud arrang-
erade man i somras en sann konst-
händelse. Detta föranlede att Chris-
ter Zakos på Österlen Håltagning i 
Skåne fick ett märkligt uppdrag då 
han skulle borra ut mängderar av 
hål i varierande dimensioner i en 
nygjutna betongkuber.
Kivik Art Centre är tänkt att bli ett nytt 
centrum för samtidskonst på Österlen och 
den norska arkitektgruppen Snöhetta fick 
äran att skapa det platsspecifika projektet. 
Snöhetta har bl.a. varit med och tagit fram 
det nya biblioteket i Alexandria, konsthallen 
i Lillehammer och operan i Oslo.

Stora kuber i ljusgrå betong
För att komma till konstverket var man 
tvungen att promenera fem minuter från 
Bergdala gård och på vägen kan man njuta 
av den vackra naturen samt den makalösa 
utsikten över Hanöbukten. Vad arkitekterna 
har gjort är att på skilda ställen placera ut 
stora kuber i ljusgrå betong som var öppen 
på båda sidor, som bildar rum att stiga in i el-
ler ett slags ramar kring utsnitt av landskapet. 
En del betongkuber hade ett svart draperi 
som man fick gå igenom och då blev det 
som en kameralåda där man inifrån tittade ut 

på den grönskade naturen. Betongväggarna begränsade sikten och 
utgör ett beskärningsverktyg, kuben är den kamera som presenterar 
verkligheten för oss.
TEXT; PATRIK SJÖGREN

FOTO: FREDRIK JÖNSSON



Sågning med nästintill 
obegränsat kapdjup.
Husqvarna CS 2512 utgör tillsammans med hydraulaggregatet 
PP 455 E, en kraftfull och lättanvänd wiresåg. Sågen klarar 
mycket stora jobb, men även mindre tack vare att den är så 
kompakt och mobil. Det finns i princip ingen gräns för hur 

djupt den kan såga och bullernivåerna har reducerats avsevärt.
 Vi erbjuder dessutom ett wiresortiment med hög prestanda 
och produktlivslängd för armerad betong, abrasiva material 
och stål.

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