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HiB’s medlemslista över håltagare

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

ALE-Betongborrning AB
Hildedalsgatan 140, 417 05 GÖTEBORG
Tel: 0520-66 21 50  Fax: 031-22 76 00
alebetongborrning@telia.com
www.alebetongborrning.se

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

King Concrete AB
Box 3252, 550 03 JÖNKÖPING
Tel: 036-71 23 30 Fax: 036-71 23 65
janne@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
Åvägen 3C, 435 44 MÖLNLYCKE
Tel: 031-52 01 10  Fax: 031-88 55 60

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

Void AB
Box 5053, 781 05 BORLÄNGE
Tel: 0243-151 60  Fax: 0243-876 88
anders.a@voidab.se
www.voidab.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

Wermlands Håltagningsservice AB
Bruksgatan 4, 664 40 SLOTTSBRON
Tel: 0555-300 00
info@wermlandshaltagningsservice.com

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

Leverantörer

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

Prevex AB
Backa Bergsögata 3, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-742 85 00 Fax: 031-52 29 60

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

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

Styrelse

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

Ledamot
Anders Andersson, Void AB
Tel: 0243-151 60  Fax: 0243-876 88

Ledamot
Peter Bäckström, PB:s Håltagning AB
Tel: 021-83 00 78  Fax: 021-83 00 78

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

Österlen Håltagning AB
Vallby 1054, 276 56 HAMMENHÖG
Tel: 0705-25 60 87  Fax: 0414-321 83
christer.szakos@simris.nu
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Sidor att besöka på nätet

Mässkalender

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

Byggmaskiner 2009, Göteborg
20-23 januari 2009

World of Concrete 2009, Las Vegas (USA)
3-6 februari 2009

Intermat 2009, Paris (Frankrike)
20-29 april 2009

Nordbygg 2010, Stockholm
23-26 mars 2010

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

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

Redaktion

Redaktion
Patrik Sjögren
p.sjogren@halgruppen.se

Lars Sandström
lars.sandstrom@bygg.org

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.

HiB-Info utkommer 4 gånger per år varav 1 utgivning är 
en medlemsmatrikel. Tidningen går ut till alla medlem-
mare i föreningen, övriga håltagare i Sverige, alla bygg-
mästarföreningar i Sverige samt andra intressenter.

Kontakta vår kansli för mer information:
Lars Sandström
Tel: 08-698 58 73
Fax 08-698 59 01
lars.sandstrom@bygg.org

Uppdatera dina uppgifter

Stämmer dina företagsuppgifter?
Om inte dina företagsuppgifter stämmer med det som 
redovisas i våra listor i HiB-Info ber vi dig att kontakta 
vårt kansli. Vi reserverar oss för ev. felaktigheter i vår lista. 
Aktuella och korrekta uppgifter bör finnas på föreningarnas 
hemsidor, se gärna där!

Vad är bäst med 
håltagningsyrket?

Magnus Waldefors,
Borrmästar’n.
Jobbet är fritt och jag får chans att be-
söka olika arbetsställen. Jag ställs för 
många utmaningar och man får samti-
digt vara delaktig i att lösa problem på 
arbetsplatsen. Yrket är inom en liten 
nisch och man utför ett unikt arbete.

Jan Månsson,
King Concrete.
Friheten är det bästa med håltagnings-
yrket och det oavsett som anställd eller 
egen företagare. Ingen dag är den andra 
lik såsom att varje håltagningsuppdrag 
ej är det andra likt. Stor variation! 
Massor med roliga jobb och tekniska 
lösningar förgyller vardagen.

Annonsera

Företagsinformation, produktnyheter, nyanställda..
Sänd gärna ditt företags pressrelse till oss för publice-
ring. Vi ser gärna att texten skickas som oformaterad 
textfil och högupplöst jpg-fil. Om ni sänder en färdig 
PDF-fil ser vi helst att man bifogar bild separat för att 
möjligera publicering.

Pressrelease kan beröra en företagsnyhet, nyanställning, 
produktnyhet, jubileum av något slag, arbetsplatsrepor-
tage m.m. Bättre att skicka i väg för mycket än för lite!

Sänd din information till:
Patrik Sjögren
p.sjogren@halgruppen.se

Pressrelease o.dyl
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DemExpo, nytt 
mässkoncept!
Svenska Mässan satsar på ett nytt koncept och den 
20-23 januari 2009 sjösätts DemExpo på Svenska Mäss-
san i Göteborg. DemExpo kommer att vara en renodlad 
mässa och mötesplats för den nordiska demolerings-
branschen. Byggmaskinermässan i Göteborg har 
pågått sedan 1980-talet och efter att ha provat grepp 
såsom "Concrete Cutting Street" väljer man att gå ett 
steg längre.
Tidpunkten på året för mässan har växlat och nu provar man i början 
på året då branschen traditonellt har mindre att göra. Utställare på 
DemExpo kommer att få en egen yta så att branschens leverantörer 
blir samlade på samma yta. Förhoppningen för mässarrangörerna 
är att samla nordens alla leverantörer av lätt och tung rivnings-

Demo Village
Man kommer att kunna 
ta del av visningar 
av maskiner som är i 
gång dvs. rena demon-
strationer. Utöver detta 
fi nns det även plats för 
en "Lounge" där utstäl-
larna kan bjuda på mat 
och anordna kundträf-
far efter att mässan 
stängt för dagen. Mäss-
sarrangörerna kommer 
att ge utställarna till-
fälle att själv utforma 
"Demo Village" på det 
sätt som dom anser 
passa dom bäst.

Kvarstår
När det gäller mässorna Byggmaskiner och Scanbuild kommer dessa 
förståss att kvarstå. Båda mässorna är starka och kommer inte att 
förlora sin inriktning. Den uppskattade delen "Power Tool Street" 
fi nns kvar. Maskinuthyrningsföretagen är en stor andel av besökarna 
på mässan Byggmaskiner varför man kört hårt på den mässan.

Drygt 11.000 besökare 2007
Byggmässan 2007 drog totalt 11.247 besökare  och 4% av dessa 
kom från utlandet. Öppettiderna kommer att vara tisdag-torsdag 
kl.9-17och fredag kl.9-15.
PATRIK SJÖGREN

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

Världsnyhet!

Reningsverk
för slamvattnet på bygget

Introduktionspris

129 000:-

Gäller t.o.m 1/1-09

Nyhet! EDITKLINGAN 
Golv- och väggsågs-klingor. Sortiment färdigt under hösten.

Nyhet! Ringsågsklinga
400 mm med 3 styrspår
Kanske det är en ny såg på gång?

Svart Blå Grön Gul
Asfalt  Tegel  Standard  Prefab

  Mjuk betong  betong  betong

Succén fortsätter 
Cobraklingor 125-500 mm

Positionerade diamanter 

utrustning såsom 
rivningsrobotar till 
tunga grävmaskiner. 
Givetvis kommer 
man även att locka 
med leverantörer 
av diamantverktyg, 

håltagningsmaskiner och golvbehandlingsmaskiner. Mässans pro-
jektledare Stefan Sundqvist är förväntansfull och säger att det känns 
mycket spännande. Han säger även att han uppfattat det som att det 
saknas en renodlad mötesplats för den här del av branschen.
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Tävling i håltagning
Under 2008 anordnas den första 
internationella håltagartävlingen 
(Cutting-Pro Competition) och den 
anordnas av Tyrolit. Finalisterna 
från Norden, Frankrike, Spanien, 
Schweiz, Storbritannien och Italien 
är klara. Dock är inte finalisten från 
Tyskland  klar än då deras final sker 
i början av oktober. Finalen går av 
stapeln i slutet av januari 2009!
För Sveriges del har deltävlingar hållits i 
både Stockholm och Göteborg där Joakim 
Lenander visade sig vara snabbast. Norden-
finalen gick av stapeln i Göteborg i mitten 
av september och där visade det sig att en 
dansk vann med en svensk som både tvåa 
och trea. Tävlingen är uppdelad i tre olika 
moment som är borrning, väggsågning och 
handkapning. Dagens tävling inleddes med 
en genomgång av regler och framförallt 
påminnelse om säkerheten för deltagarna. 
Därefter fick deltagarna som var 17 stycken 
dra varsin lott för att avgöra sitt startnum-
mer. Man tävlade två och två för att få lite 
mer tävlingsnerver och för att tävlingen inte 
skulle dra ut allt för mycket på tiden.

Moment 1, väggsågning
Dagens första tävlingsmoment var vägg-
sågning och det var bara för deltagarna att 
intaga sin plats och sätta i gång att såga ett 
snitt i ett betongblock. Räls, bockar, såghu-
vud och skydd var på plats och förmonterat 
att funktionärerna. Val av teknik var många 
och en del valde att såga ett styrsnitt som inte 
var alltför djupt samtidigt som en del valde 
att såga avsevärt djupare. All deltagare hade 
samma förutsättningar med samma antal ar-
meringsjärn och placering av dessa. Någon 
körde fast efter att ha pressat för hårt och 
någon fibblade med fjärrkontrollen, men de 
med tävlingsnerverna i behåll kunde enkelt 
såga och fick till slut en tid som var ett par 
minuter kortare än den sämst placerade.

Moment 2, väggborrning
Inför det första tävlingsmomentet lottade 
man startordningen, men nu bestämdes 
startordning efter hur man placerat sig i 

moment 1. De sämst placerade fick starta 
först och de bäst placerade startade sist. 
Till skillnad mot moment 1 fick deltagarna 
själv montera utrustningen om man bortser 
från expandern som var förberedd. I detta 
tävlingsmoment skilde det inte så mycket 
tid på själva borrningen utan här var det 
monteringen som var utslagsgivande.

Moment 3, sågning med handkap
Tävlingens sista moment bestod i att såga 
ett cementrör med en bensindriven handkap 
och även i detta tävlingsmoment bestäm-
des startordning av vilken placering man 
hade fått efter väggsågningen och vägg-
borrningen. Cementrören låg på plats och 
deltagarna behövde bara starta handkapen 
för att därefter kapa cementrören från två 
håll. Någon hade problem med att få i gång 
den samtidigt som någon var lite väl för-
siktigt. Detta tävlingsmoment var en snabb 
historia och den bästa tiden låg strax under 
30 sekunder..

Prisutdelning
Samtliga deltagarna fick en trevlig ryggsäck, 
men vinnaren fick en 32” plasma-tv samt 

att företaget som deltagaren arbetar för fick 
en check på 15.000:- att handla verktyg för. 
Även tvåan och trean fick fina priser och 
checkar till sina företag. Både ettan och tvåan 
kommer att deltaga i den stora finalen nere i 
Österrike varför vi håller tummarna för de 
båda. Tävlingen var i övrigt lyckad och ett 
trevligt inslag i en håltagares vardag. Enligt 
Arne Holgersson kommer tävlingen att åter-
komma redan nästa år och låt mig gissa att 
antalet deltagare blir större än detta år.
PATRIK SJÖGREN

Fr.v: Cris Lundström, Kim Lundbaeck och Conny Svanborg.
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smått & gott
Husqvarna lanserar ny 
kapmaskin för djupsåg-
ning inomhus
För två år sedan lanserade företaget den ben-
sindrivna versionen av K650 Cut’n’break-
sågen. Nu kommer den eldrivna versionen 
som man valt att kalla K3000 Cut’n’break. 
Därmed kan man numera även inomhus t.ex. 
slätsåga upp till 400 mm djupt och det utan 
att använda en dyr kedjesåg. Maskinen gör 
sig bäst där man inte får nyttja förbisågning! 
Som andra eldrivna kapar från Husqvarna är 
maskinen utrustad med överbelastningskydd 
och mjukstart.
PATRIK SJÖGREN

Smart torrkap
från Hilti
Med en Ø300 mm torrkapklinga lyckas 
den nya torrkapen från Hilti såga hela 120 
mm djupt. Dessutom går det i princip att 
kapa i vilket material som helst. Torrkapen 
är designad för att möjliggöra en  bekväm 
arbetsställning och framförallt säkert hand-
havande. Motorn är på 2600 watt och i 
kombination med ”Hilti Smart Power” an-
passar den sig automatiskt till motståndet i 
det material man kapar i. Vikten ligger under 
10 kg och med adapter för marknadens olika 
torrsugar är det en maskin som utför det 
arbete man förväntar sig.
PATRIK SJÖGREN

Medlemstappet fort-
sätter för Byggnads
Sedan årsskiftet har Byggnads tappat ca. 
2600 medlemmar och fackförbundet har 
nu 83100 medlemmar.Under juli och augusti 
valde nästan 200 medlemmar att avsäga sitt 
medlemskap.
PATRIK SJÖGREN

Skall det få gå 
till så här?
Vem som helst kan åtaga sig vilket rivning 
och håltagningsarbete som helst! Visst låter 
det konstigt om man tar hänsyn till de risker 
som finns inom yrket? I ”Byggnadsarbeta-
ren” kunde man läsa om en byggnadsarbe-
tare i Gävle som överlevde med nöd och 
näppe när 9 ton betong rasade över honom. 
Detta sedan han och en kollega rev en vägg 
som de inte visste var bärande. Byggnads-
arbetaren litade på de nya ritningar som var 
framtagna för huset som var från 1927 och 
trodde inte att den tjocka tegelväggen skulle 
vara bärande. Vem bär ansvaret och vem får 
står för kostnaderna? I detta fall resulterade 
det bara i materiella skador, men vad hade 
detta resulterat i om någon avlidit. Ett liv går 
aldrig att sätta ett pris på, men i slutändan är 
det försäkringsbolaget som får betala vilket i 
sin tur drabbar alla som är med och betalar 
premier.
PATRIK SJÖGREN

Profilera ditt företag 
på vår hemsida
Nu kan föreningens medlemmar profilera sig 
genom att lägga upp företagets logotype och 
utökad information såsom foto på arbetsle-
dare eller varför inte företagets specialiteter. 
Det kostar 300:- och all hantering sköts via 
föreningens hemsida, www.hibinfo.se.
PATRIK SJÖGREN

Världsnyhet, golvsåg 
med 4-hjulsdrift
Jerneviken har lanserat ett världsnyhet 
och det är en golvsåg med fyrhjulsdrift. 
Utöver detta finns det 8 förinställda varvtal 
anpassade för Ø600-1200 mm sågklingor. 
Höjning och sänkning av sågdjupet görs 
via en joystick! Ytterligare finesser är t.ex. 
strecklaser för att hjälpa till att sågklingan på 
markeringen i golvet. Golvsågen kan dess-
utom snurras runt sin axel likt en Bobcat. 
Uppskattat bruttopris enligt Jerneviken är 
150.000:-
PATRIK SJÖGREN

Nya våtsugar från 
Dustcontrol
Dustcontrol har kommit med nya våtsugar 
för håltagningsbranschen. Den nya designen 
gör våtsugarna smalare och mer kompakta 
samt att chassit även är ergonomiskt utfor-
mat. Med större hjul än tidigare är det också 
lättare att transportera våtsugan i trappor 
och över trösklar. Evakueringspumpen 
stänger av sig automatiskt efter fyra minu-
ter och även sugmotorn stänger av sig själv 
när inte någon vätska sugits upp de senaste 
fem minuterna. Våtsugen finns i tre storlekar 
25, 50 och 75.
PATRIK SJÖGREN

Ny leverantör 
inom branschen
Göran Hagmyr, med lång erfarenhet från 
Olssons Diamantverktyg, har med israeliska 
tillverkaren Toolgal skapat ett företag som är 
helt inriktat på försäljning av diamantverktyg. 
Företagets namn som är ”Ingenjörsfirman 
Karl G. Hagmyr AB” kommer att arbete 
med hela Sverige som marknad även om 
kontoret är beläget i småländska Hjo. Just 
nu håller man för tillfället på att bygga upp 
ett lager av standardprodukter. för borrnng, 
sågning och slipning. Utöver detta är också 
tanken att företaget skall komplettera med 
smarta tillbehör såsom vattenuppsamlare 
och borrförlängare. –Jag är säker på att det 
finns utrymme för en mindre och specialise-
rad leverantör inom branschen säger Göran 
som också menar på att man kommer att 
arbeta nära sina kunder med stort kunnande 
och snabba leveranser. Med tanke på att an-
talet leverantör blivit färre under senare år 
är det glädjande att det finns entreprenörer 
som tror på branschen.
PATRIK SJÖGREN

Danska föreningen gör 
ett eget medlemsblad
Den danska motsvarigheten till HiB som un-
der senare år deltagit med artiklar i HiB-Info 
har valt att producera ett eget medlemsblad 
framöver. Detta betyder att vi numera har 
plats för mer eget material. Därmed tackar 
vi för den här tiden och önskar de lycka till 
framöver.
PATRIK SJÖGREN

Ny generation av 
Squantina-såg
Högfrekventhandsågen Squantina från Dr 
Bender har haft en del problem med att 
elektroniken tagit stryk ute på bygget och 
då främst när byggströmmen ej varit stabil. 
Därför har Jerneviken nu valt att sänka 
sin marginal på reservdelar och meddelar 
samtidigt att efter nyår kommer en ny och 
förbättrad generation av Squantina-sågen.
PATRIK SJÖGREN
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Levanto, finsk
jätte i Stockholm!

Janne Nordqvist på plats bakom skrivbordet i Stockholm.

Rauno Hekkala är den som
sköter in och utleveranser av verktyg.

Finska diamantverktygsleveran-
tören Levanto är utan tvekan en 
av de största leverantörerna inom 
branschen i Finland. Levanto grun-
dades redan 1937 och är därmed 
ett av det äldsta företaget inom 
branschen i Norden. Sedan ett an-
tal år tillbaks finns företaget även 
etablerat i Sverige med filial i både 
Stockholm och Göteborg.
Förutom försäljning i Finland och Sverige 
finns även företaget i Danmark, Ryssland 
och Estland. I filialen i Göteborg belägen 
Backa Bergögatan och i Stockholm är det 
Jenny Lindsgata som gäller. Vi har besökt 
stockholmskontoret och där är Janne Nord-
qvist ansvarig säljare sedan sju år tillbaks. På 
verkstaden och lagret hittar vi Rauno Hek-
kala som nu går in på sitt femte år inom 
företaget. Rauno säger att man bestyckar 
samtliga borrkronor själv och att man har 
ett komplett lager av borr och klingor. Lo-
kalerna som företaget återfinns i är samma 
lokaler som Olssons Diamantverktyg nytt-
jade innan de flyttade till nya för att därefter 
bli uppköpta av dåvarande Dimas.

Många kunder uppåt landet
Janne säger att man får fler och fler kunder 
med arbetsområde i norra delarna av landet. 
Kunderna ringer in och samma dag går en 
leverans i väg och kunden har sina borr 
redan dagen efter. Stockholms håltagare 
kommer gärna in och hämtar borr direkt 
på plats, men Janne säger att det lika ofta 
händer att man även kör ut och levererar på 
arbetsplatsen. Håltagarna börjar bli bättre på 
att planera vilket gör att dessa utryckningar 

blivt något färre med åren säger Rauno. 
Ett 10-tal håltagare kommer vara dag och 
hämtar borren själv.

Levanto representerar Arix
När Hagby köptes upp av Husqvarna tap-
pade tillverkaren av diamantverktyget Arix 
en stor marknad och för att försäkra sig om 
sin försäljning i både Finland och Sverige 
valde tillverkaren att sluta avtal med Le-
vanto om försäljning i Finland och Sverige. 
Hemligheten med Arix är att diamanterna i 
segmentet är positionerade vilket innebär att 
verktyget skär optimalt hela tiden samt att 
livslängden blir mycket lång. Många kopior 
har kommit under senare år, men Arix får 

anses vara originalet.

Cobra, en storsäljare
En av företagets storsäljare är den schwei-
ziska elsågen Cobra. Man har sedan lanse-
ringen sålt ett 20-tal sådana sågar i Sverige 
och fördelen med sågen är att den är trots sin 
lilla storlek en mycket stor kapacitet. Både 
sågräls och fästbockar är rejäla vilket garan-
terar ett bra fäste samt hållbarhet. Levanto i 
Stockholm är även återförsäljare av våtsugar 
från Pullman och Swix samt handmaskiner 
från Bosch.
PATRIK SJÖGREN
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JCH Machines & Tools AB är ett nytt 
säljbolag som samdrivs av Jernevi-
ken, Centraction och Hamatic. Före-
taget startades i samband med att 
Hagby köptes upp av Husqvarna i 
våras. Nu har företaget siktet in-
ställt på att erövra den svenska 
marknaden!
Jerneviken har mer än 35 års erfarenhet 
som leverantör till håltagningsbranschen 
och företagets roll i JCH är att tillföra 
kunskap om verktyg för golvbehandling. 
Centraction som utvecklar och tillverkar 
centraldammsugarsystem har mer än 25 års 
i branschen vilket innebär att företaget tillför 
sin kunskap för stofthantering. Hamatic som 
snart har 18 år i branschen som tillverkare 
av maskiner för golvbehandling tillför den 
sista länken.

Floorman 400 är storsäljaren
Fredrik Nilsson som tidigare arbetat hos 
Ajour Trading och även tyska ISI är före-
tagets ansikte utåt sett. Storsäljaren är golv-
behandlingsmaskinen Floorman 400 som 
nu även finns med en högfrekvent motor. 
Fördelen med en högfrekvent motor är att 
man får ett varvtalsområde mellan 300-1400 
varv/min. Listpris för en Floorman 400 är 
56.000:-, men är förståss beroende på val 
av tillbehör och slipverktyg. Fredrik säger 
att företaget arbetar på att sänka prisbilden 
inom branschen vilket förståss är positivt.

Bakgrund
Samarbetet mellan Hamatic som tagit fram 
maskinen och Sandvik-Hagby sades upp den 
14 december 2007. Varumärket Floormate 
ägs av Sandvik-Hagby, men slipmaskinerna 

Ny aktör på golvslipsmarknaden

Fredrik Nilsson tillsammans med storsäljaren Floorman 400.

som sålts av företaget har varit Hamatics 
produkter och utvecklats av Hamtic i Gimo 
som efter avtalets uppsägning ändrat pro-
duktnamnet till Floorman.

Två sorters verktyg
Inom produktområdet slipskålar och po-
lerskivor har utvecklingen gått framåt och 
numera finns det två sorters verktyg, hårda 
och flytande. Hårda är avsedda för att slipa 
bort förhöjningar och flytande för hålor. 
Flytande är plastinbakade diamanter som 
sitter på en mjuk rondell. För att underlätta 
för den som utför slipar eller polerar samt 

Enkelt handhavande vid nyte av verktyg!

för att förbättra säkerheten har man tagit 
fram ett fäst man kallar ”keyhole”, se bil-
derna. Givetvis finns även ett vanligt 3-håls 
skruvfäste för de som föredrar detta.

Stort sortiment
JCh säljer slip och polerverktyg till de flesta 
maskiner i branschen förutom Floorman-
maskinerna och torrsugar. Med stor kun-
skap och rutin från branschen går det att 
få många bra tips oavsett om man har för 
avsikt att slipa bort flytspackel eller polera 
ett stengolv.
PATRIK SJÖGREN
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Expansivt företag ser
positivt på framtiden
Betongborrar’n i Sollentuna ser 
positivt på framtiden och är inne 
i ett expansivt läge där man för 
längesedan vuxit ur sina lokaler. 
Stockholm är fortfarande ett mark-
nad inom byggbranschen och före-
taget ser ingen avmattning då man 
i dagsläget inte har personal så att 
man hinner med alla beställningar 
som kommer in.
Företaget ägs gemensamt av Hans Pet-
tersson, Anders och Maria Jäderholm och 
grundades 1997. Antalet anställd uppgår till 
45 och företaget omsätter ca. 47 miljoner. 
Förutom bolaget i Sollentuna är företaget 
även delägare i Betongborrar’n i Mälardalen. 
Under förra året startade man upp ett sys-
terbolag, BBS Riv & Sanering, som numera 
har 33 anställda. Maskinparken är stor och 
innefattar bl.a. Brokk 40, Brokk 90, Brokk 
180, Bobcat S70, Bobcat S130, minigrävare 
samt kompaktlastare från Avant. Företags-
gruppens total omsättning uppgår till ca. 120 
miljoner och har 108 anställda.

Maskinparken
Maskinparken uppdateras kontinuerligt och 
senast köpte man in något större maskiner 
såsom högfrekvent elsåg från Tractive samt 
Hiltis lilla wiresåg. Företaget har även planer 
på att investera i större wiresåg. När vi var 
på plats hade företaget precis satt samman 
ett flertal borrutrustningar som bestod av 
kombistämp från Husqvarna och borrma-
skin från Hilti. Vi såg även ett par Cobra-
väggsågar från Levanto och Magnus Engvall 
intygade om att det är en liten såg med stor 
kapacitet. När det gäller diamantverktyg be-
styckar man dessa till stor del själv och detta 
med ett bra resultat. För att garantera ett väl 
utfört arbete vid rivning och sanering har 

man egen utrustning för  t.ex. PCB-sanering 
samt man kan provtrycka utrustningen för 
masker. Detta för att säkerställa arbetarnas 
arbetsmiljö!

Kunderna
Företagets största kunder är JM, Skanska, 
Peab, Veidekke m.fl. och i dagarna har man 
precis avslutat en wiresågning i Eskilstuna 
där man sågade på ett fundament på en bro. 
Arbetet gjordes under stor tidspress på 72 
timmar och totalt skulle det sågas 150 m² 
samt lite kringarbeten. Större projekt av 
dignitet är kv. Oxen, kv. Bocken samt kv. 
Päronet och Bocken och Päronet utfördes 
tillsammans med sitt systerbolag BBS Riv 
& Sanering.

Certifiering
Betongborrar’n arbetar enligt Stockholms 
Byggmästareförenings produktcertife-

ringsystem kallat B9K och innefattar allt 
från kvalitét till arbetsmiljö. Detta gör att 
företaget kan uppfylla kundernas krav på 
certifiering samtidigt som företaget kan 
arbeta effektivare och leverera en bättre 
produkt. Utöver detta är även företaget 
med i HiB förståss!

Nytänkande
Att ha i gång ett företag inom byggbran-
schen i Stockholmsområdet är inte lätt 
när det gäller logistik och arbetsplanering. 
Resor och transporter är både kostsamt och 
tidskrävande. Med anledning av detta har 
företaget inlett en projekt där man utrustar 
personalen med små handdatorer i ficktel-
efonsformat. Arbetsorder går ut till hålta-
garen som är ute på fältet och håltagaren 
skickar tillbaks vad han utfört hos kunden. 
På så sätt underlättar man för hanteringen 
av fakturor och underlag samtidigt som hål-
tagaren slipper onödiga resor till och från 
kontoret. Ytterligare en fördel med systemet 
är att all inmatad arbetstid går direkt in i 
systemet för löner.
PATRIK SJÖGREN

Timo Salo bakom disken på förrådet i Spånga.
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Jack Midhage AB
fortsätter att växa
För att klara den fortsatta expansi-
onen har Jack Midhage AB utökat 
sin säljorganisation. Sedan en tid 
tillbaka arbetar Jan Sjöholm som 
säljare på distrikt syd.
Syftet med rekryteringen är att komplettera 
befintlig säljorganisation på distriktet. Där-
för kommer Jan i första hand att ha fokus 
på håltagare och rivningsföretag. Med 20 års 
erfarenhet från håltagningsbranschen, både 
som håltagare och som säljare, är vi över-
tygade om att Jan kommer att vara en stor 
tillgång då Jack Midhage AB utvecklar sitt 
nya affärskoncept mot betonghåltagnings-
branschen. Jan Sjöholm kommer närmast 
från en tjänst som säljare på Hagby.
JOAKIM LINDFORS Jan Sjöholm, ny säljare hos Midhage.
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Edit, ny klinga 
hos Jerneviken
Allt fler tillverkare kommer med lös-
ningar på positionerade diamanter i 
segment för sågning.
Jerneviken var tidigare återförsäljare för 
klingor från Arix, men försäljningsrätten 
gick vidare till Hagby och sedermera Le-
vanto. Nu har Jerneviken tagit upp kampen 
igen och släpper nu klingan "Edit". Segmen-
ten är 10 mm höga och har givit mycket bra 
resultat i tester som företaget gjort. Klingor 
med positionerade diamanter är i regel dy-
rare än "vanliga" klingor, men livslängden 
och avverkningen är bättre.
PATRIK SJÖGREN

Sågklingan Edit med positionerade diamanter!

Deadline för kommande HiB-Info
är den 28 november 2008.
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Leverantör som
är mitt i smeten!
Maskinfirma Bo Lamm har mer el-
ler mindre sina lokaler mitt i smeten 
och som icke stockholmare kunde 
jag aldrig tro att man skulle hitta 
en diamantverktygsleverantör mitt 
i Stockholm. Trots detta var det 
lätt att hitta dit och med parkering 
precis utanför ingången börjar man 
förstå att ett 50-tal kunder hittar hit 
dagligen.
Bosse har många år i branschen och före-
taget har nästintill blivit en självklart bland 
Stockholms håltagare. Hos Bosse och Sverre 
på Karlbergsvägen 68 kan man i princip få 
tag i allt som en håltagare behöver och före-
taget omsätter nästan 5 miljoner. Detta har 
många upptäckt och är inte Bosse ute på vä-
garna för att levererar direkt till kund tar han 
och Sverre emot kunderna i butiken. Butiken 
fick sig en uppfräschning för ett par år sedan 
och med en härlig fikahörna förstår man att 
det lätt går att känna sig som hemma.

Hyr även ut
Ibland händer det att man är en golvsåg 
kort eller att ens egen kärnborrmaskin lagt 
av. Då är det helt perfekt att det går att hyra 
en maskin i stället för att köpa en ny eller 

Sverre som verkar trivas bra bakom disken!

helt enkelt stå utan. Under vårt besök kom 
en håltagare in och pratade maskinval för 
ett kommande jobb vilket slutade med att 
han valde att hyra en golvsåg. Bortsett från 
maskiner finns det förståss även diamant-
verktyg att båda köpa och hyra. Tyrolit är 
det största varumärket som finns att tillgå i 
butiken, men det finns även ringsågar från 
Husqvarna. Utöver att bara sälja diverse ut-
rustning går det även bra att lämna in sina 
maskiner för service eller reparation. Det 
mesta görs på plats, men större eller mer 
komplicerade reparationer skickas vidare.

Fortfarande högtryck
Att det fortfarande är högtryck inom hål-

tagningsbranschen i stockholmsområdet är 
något som både Bosse och Sverre kan vittna 
om. Större projekt som pågår är bl.a. City-
tunnelprojektet och Norra Länken. Många 
fastigheter måste t.ex. avvibreras och då 
är håltagning med skärande verktyg före-
skrivna. Detta skapar förståss mycket arbete 
för håltagningsföretagen i Stockholm utöver 
alla andra byggprojekt som pågår. 
PATRIK SJÖGREN

Här finns i
princip allt som en håltagare kan behöva!



Slammfilterpress,
en världsnyhet?!
Jerneviken lanserar nu en världs-
nyhet som kommer att lösa många 
problem som uppkommer på större 
byggarbetsplatser eller hos kun-
der inom industrin. Slammet som 
uppkommer när man borrar och 
sågar vill man inte bara pumpa ut 
i avloppet hur som helst och alla 
håltagningsföretag har sina egna 
lösningar på problemet. Nu finns 
det en maskin som har lösningen 
på problemet!
Slamfilterpressen Slurrybox separerar 
borrslammet från vattnet efter borr-  och 
sågningsarbetena. Man suger upp slammet 
som vanligt i sin våtsug och du behöver en 
våtsug med  imonterad utkastarepump som 
ansluts till Slurryboxen. Man har förståss 
tömt filtren i föregående arbetscykel för 
att därefter pressa ihop filtrenigen. Slur-
ryboxen har en tank som rymmer 450 liter 
slamvatten och den klarar att rena upp till 
400 liter slamm per timme. I tanken finns en 
omrörare monterad som vispar om slammet 
så det inte sjunker ner på botten i kärlet.

Luftdriven membranpump
Därefter suger en luftdriven membran-
pump, med en monterad sugslang ned till 
botten i kärlet, upp slamvattnet och trycker 
in slamvattnet i filterpressen med c:a 7 bars 
tryck. När membranpumpen stannat är fil-
terpressen full med slam som tryckts ihop 
till briketter och vattnet som sipprar ut från 
filterpressen är nästintill drickbart. Filtersys-
temet består av 9 tryckplattor som produ-
cerar 8 slammbriketter. Filtren har kanske 
inte obegränsad livslängd, men i dagsläget 
verkar de vara av mycket bra kvalité. 

Tömning av briketter
Briketterna kan tömmas direkt i ett kärl typ 
en skottkärra eller som ett alternativ plockas 
från filterpressen en och en och läggas på 

en lastpall. Observera max. 4 briketter tål 
att staplas på varandra då det faktiskt är be-
tongslam. Återanvändning av vattnet är inga 
problem eller så kan man med gott samvete 
spola ned vattnet i närmaste avlopp.

Miljöaspekten
Med denna slammfilterpress blir det ingen 
onödig belastning på avloppssystemen. 
Slammet som innehåller sågslamm, tung-
metaller i form av spån från armeringsjärn 
och microrester från diamantverktygen är 
samlade i briketterna. Briketterna töms i 

bra investering även ekonomiskt om man 
inte bara tänker på miljöaspekten. En god 
affär för en håltagare är att uppdatera sig i 
den nya tekniken kan i stället för att köpa 
en Slurrybox vara att hyra Slurryboxen eller 
helt enkelt fiansiera via leasing.
PATRIK SJÖGREN

betongcontainern och 
kan sändas vidare till 
återvinningsstationen.

Kostnader
Servicekostnader på 
Slurryboxen är i stort 
sett försumbara. Kost-
nader kan komma att 
uppstå i form av dålig 
utbildning, handhavan-
defel eller bristande 
service. Det bör vara en 

Slammfilterpressen som har kapacitet för upp till 400 liter slamm per timme!

HiB-INFO     15
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Linköpingsföretag med
många strängar på lyran
LSB Såg & Borrteknik har sitt hu-
vudkontor i Linköping, men har 
även filial i småländska Växjö. Man 
ser Östergötland, Småland och Ble-
kinge som sitt arbetsområde och fö-
retaget utför inte enbart håltagning 
utan genomför även tunga lyft med 
teleskoplastare.
Omsättningen ligger på ca. 17 miljoner och 
antalet anställda uppgår till 25. Per Bjerstedt 
som äger företaget säger att han märkt av 
en viss avmattning och att det numera inte 
finns så mycket håltagning i Linköping för 
tillfället. Närheten till Norrköping gör att 
man utför en hel del håltagning i grannsta-
den i stället.

Entreprenadmaskiner
För att inte bara stå på ett ben och samtidigt 
komplettera sin egen kärnverksamhet har 
även Per valt att satsa på entreprenadmaski-

kompaktlastare för de mindre lyften. Under 
vintertid utför man även snöröjning för att 
få bättre beläggning på maskinerna.

Utför även rivning med robot
Allt fler håltagningsföretag väljer att gå på 
rivningar och då gärna med bilningsrobot 
från Brokk. LSB är inget undantag! Pelle 
säger att deras bilningsrobotar är speciellt 
bra vid tunga och svåra rivningsarbeten i 
trånga utrymmen samt att de kan förses med 
både bilhammare eller skapa. Ytterligare en 
fördel är att man kan bestycka den med en 
betongsax för tyst demolering i känsliga mil-
jöer. Att riva med betongsax är för många 
främmande, men faktum är att det i många 

fall är en mycket effektiv arbetsmetod.

Dotterbolag för golvläggning
För att knyta ihop säcken måste vi även 
nämna att företaget även har ett dotter-
bolag som utför golvläggningsarbete med 
epoxi. Detta är också en variant som andra 
håltagningsföretag anammat.
PATRIK SJÖGREN

ner. –Vi utför 
lyft med runt-
omsvängande 
teleskoplastar 
och det upp till 
25 meter säger 
Per. Maskiner-
na är mycket 
mångsidiga och 
har tagit mark-
nadsandelar 

från de mer traditionella  lastmaskinerna 
samt maskiner som truckar, skyliftar och 
mobilkranar. Företaget har många års erfa-
renhet inom denna bransch och vet att alla 
lyft är olika. Därför har man även komplette-
rat maskinparken med hjullastar och diverse 

Per Bjerstedt vid köksbordet i matsalen!

Del av verkstaden!
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Vi lyssnar på våra kunder!
Vi saluför alla typer av dammsugare, våtsugar, 

luftrenare m.m. Produkterna är delvis svensktillverkade 
och framtagna tillsammans med svenska håltagare, 

sanerare, golvslipare och byggentreprenörer.

0476-441010
www.swix.nu  info@swix.nu

SWIX AB

Besök gärna föreningens 
hemsida på nätet!

www.haltagningsentreprenorerna.se

NU ÄVEN: www.hibinfo.se
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Rivpartnern som utför allt från
håltagning till rivning och sanering

Janne Nordqvist på plats bakom skrivbordet i Stockholm.

Lyft av 28 meter hög skorsten som skulle lyftas över ett 25 meter högt hus.

Att kombinera både håltagning med 
rivning och sanering inom samma 
företag är inte så vanligt i denna 
branschen. Håltagningsföretagen 
väljer ofta att samarbeta med ett 
företag som utför rivning och sa-
nering åt sig alternativt starta upp 
ett dotterbolag eller liknande. Kurt 
Andersson och Sören Persson som 
haft sitt företag i snart 15 år valde 
att göra håltagning, rivning och 
sanering.
Rivpartner grundades 1994 och ägs ge-
mensamt av Kurt Andersson och Sören 
Persson. Företaget utgår sedan tre år till-
baks från Uttran efter att ha flyttat dit från 
Bromma 2005. Nu sitter man i egna lokaler 
och har även hyresgäster. Företag inom 
denna bransch behöver utrymme för att 
kunna få plats med allt från stora maskiner 
till rivningsmaterial som skall återvinnas på 
ett eller annat sätt.

Omsätter 20 miljoner
Antalet anställda är 16 och utöver dessa har 
man ständigt 10-15 underentreprenörer som 
hyrs in. Omsättningen uppgår till 20 miljo-
ner och på repertoaren ingår allt från håltag-
ning, rivning, sanering till mindre byggna-
tion. Rivpartner är medlem i både HiB och 
Riv- och Saneringsentreprenörerna. När det 
gäller kvalité och miljöprogram arbetar man 
med ett eget program för att garantera ett 
väl och korrekt utfört arbete.

Olika storlekar på Bobcat och Brokk
De största kunderna är företag som Peab, 
Skanska, Vasakronan, Forsén Projekt, Ovidi-
us Bygg och Skeppströms Bygg. Intressanta 
objekt som Rivpartner varit eller är delaktiga 
är bl.a. Kista Centrum, Huddinge tingshus, 
Södra Ängbyskolan och Kv. Hammaren. På 
kv.Hammaren rev man totalt fem vånings-
plan med kontor samt ett fläktrum på taket. 

Arbetet utfördes bl.a. med bilningsrobot.

Maskinparken
I maskinparken finner man olika storlekar på 
Bobcat och Brokk, stenspräckningsaggregat, 
luftkompressor och håltagningsutrustning 

förståss. Maskinparken 
förnyas kontinuerligt 
och senaste investering-
en var en minidumper 
som skulle användas på 
Södra Ängbyskolan där 
utrymmena var mycket 
trånga.

Bajenfantast
De som haft nöjet att 
träffa Kurre har för-
ståss upptäckt att det 
är en glad pajsare som 

sätter Bajen dvs. Hammarby före allt annat. 
Det är förståss en helt annan sak, men värt 
att nämna då jag aldrig upplevt någon mer 
hängiven supporter än Kurre.
PATRIK SJÖGREN
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Vad gäller egentligen om vibra-
tioner inom vår bransch?
Hälsa och säkerhet är något som 
man skall sätta i första hand, men 
många kan tycka att det blir en aning 
överdrivet ibland. Arbetsgivare kan 
tycka att det är dyrt att investera i 
nya maskiner eller arbetsmetoder 
samtidigt som arbetstagaren kan 
tycka att arbetsmetoderna fördrö-
jer arbetet vilket då skulle leda till 
minskad produktivitet. Nu behöver 
inte fallet vara så!
Faktum är att genom att medvetet använda 
skonsamma och säkra maskiner och arbets-
metoder ökar produktiviteten. EU-direktivet 
från 2005 har fokus på vibrationer och tan-
ken är helt enkelt att man skall minska vibra-
tionerna. De flesta leverantörerna inom vår 
bransch har tagit detta till sig och det redan 
innan EU-direktivet kom. Hilti lanserade sin 
AVR (Active Vibration Reduction) redan 
1997. Bortsett från vibrationer skall man 
förståss även tänka på damm och buller.

För leverantören
EU-direktiven kräver bl.a. för leverantörer 
av maskiner att man skall utveckla maskiner 
med låga vibrationsnivåer, men med fort-
satt hög kapacitet. Utöver detta skall även 
leverantörerna lämna information om hur 
maskinen skall användas så att riskerna för 

vibrationsskador minskar för användaren.

För arbetsgivaren
Arbetsgivaren har ett mycket stort ansvar 
och främst gäller det att han planerar ar-
betet så att riskerna för vibrationsskador 
elimineras eller minimeras redan innan 
arbetet startar. Arbetsmetoderna och ma-
skinvalen skall genomgå en riskbedömning 
tillsammans med sakkunnig personal. Om 
insats- och gränsvärde överskrids skall åt-
gärder vidtagas. Maskiner som används skall 
kontinuerligt underhållas och vid inköp skall 
man ta hänsyn till den tekniska utvecklingen. 
Arbetstagarna skall även utbildas i hur ma-
skinerna skall hanteras samt vad man skall 
göra för att minimera riskerna för vibrations-
skador. Om arbetstagare ligger i riskzonen 
för vibrationsskador eller till vardags arbetar 
med maskiner som vibrerar skall arbetstaga-
ren erbjudas medicinsk kontroll.

För arbetstagaren
Arbetstagaren är den som till slut ställs för 
riskerna och måste mer eller mindre inrätta 
sig i vad leden tidigare har kommit fram till. 
Därför måste arbetstagaren rätta sig efter 
de anvisningar som han fått i utbildningen. 
Om erforderlig utbildning saknas skall han 
helt enkelt vägra utföra arbetet. När arbets-

den för inte överstigas. Vad är då daglig vi-
brationsexponering? Det är den vibrations-
dos man får i sig under en dag beroende 
på vibrationernas storlek och den tid man 
utsätts för vibrationer. Förväxla inte daglig 
vibrationsnivå med vibrationsnivå som kan 
anges i olika manual då både anges i m/s2, 
men är helt olika saker.

Symptom
Vibrationsskador kan ge olika symptom och 
det vanligaste är att fingertopparna blir vita 
vid exponering för kyla och vibrationer eller 
att du känner domningar och stickningar i 
fingrarna. Har man större problem kan man 
få koordinationsproblem i händer och fing-
rar samt svårigheter att röra armen. Män-
niskor reagerar olika för vibrationer, men 
alla som regelbundet använder vibrerande 
maskiner kan utsättas för symptomen och 
vissa kan bli bestående. Några enkla tips för 
att reducera riskerna är att byta maskin till 
en med lägre vibrationsnivå eller begränsa 
exponeringstiden. Skaffa information om 
maskinen och hur man minimerar vibra-
tionerna.

Tips och råd
Först och främst gäller det att hålla händer 
och fingrar varma samt skyddade. Rör hän-
der och fingrar för att öka blodcirkulationen. 
Variera arbetsställningen och ta vilopaus al-
ternativt rotera i arbetslaget. Se över arbets-
metoden och maskinvalet. Alla kan vi hjälpas 
åt och det är också vår skyldighet!
PATRIK SJÖGREN

tagaren anser att 
maskinen behöver 
underhåll är det 
hans skyldighet att 
underrätta arbets-
givaren om detta. 
Skulle arbetsta-
garen känna av 
symptom såsom 
stickningar skall 
han omedelbart 
säga till arbetsgi-
varen.

Olika värde
Insatsvärdet är 
<2,5 m/s2 och är 
värdet för daglig 
vibrationsexpone-
ring, vilket innebär 
krav på insatser 
från arbetsgivaren 
om det överstigs. 
Gränsvärdet är 
>5,0 m/s2 och 
är värdet för den 
dagliga vibrations-
exponeringen och 
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En viktig ny del inom mässan Byggmaskiner 2009

DemExpo är en ny mötesplats för professionella tillverkare och entreprenörer inom 
verksamhetsområdena rivning, betonghåltagning, slipning och polering av betonggolv, 
sanering, återvinning av rivningsrester, vattenbilning och övrig utrustning relaterad till 
verksamhetsområdena.
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Föreningen har haft sitt traditionella 
halvsårsmöte och samtidigt pas-
sade man på att förlägga en kurs 
i entreprenadjuridik. Detta halv-
årsmöte hade HiB valt att förlägga 
på soliga Mallorca under perioden 
10–14 september.
Vi flög från Arlanda tidig morgon och anlän-
de till ”Hotel Isla Mallorca” under eftermid-
dagen och avslutade kvällen med gemensam 
middag på restaurang ”La Caixa”. Torsdag 
blåstes revelj kl. 8.00. Höstmötet började 
kl. 9.00 med att ordförande Carl-Johan 
Bendefors önskade alla välkomna. Han in-
formerade att hemsidan så här långt är klar. 
Han passade även på att fråga om intresse 
finns för att skapa ett diskussionsforum och 
även att dela in medlemsförteckningen på 
hemsidan i regiontillhörighet. Församlade 
medlemmar tyckte att idén verkade ligga 
rätt i tiden, därmed blev frågan återremit-
terad till styrelsen för vidare besluta om 
ett eventuellt effektuerande. Vidare infor-
merade Carl-Johan om att det föreligger 
ett närmande till Sveriges Byggindustrier 
i frågan om KMA-plan i ledningssystemet 
POVEL. Så här i skrivandets stund kan vi 
informera att ett arbetsmöte med POVEL 
ska ske i Stockholm den 13 november. Där 
ska styrelsen tillsammans med Peter Schyum 
gå igenom HiB’s kravkriterier för kommande 
utbildning som preliminärt kan komma till 
stånd, tidigast under våren 2009. 

POVEL i företaget
Hur inför man Povel i företaget? Införandet 
av Povel i företaget sker i ett första steg som 
en utbildning för ledande personer i företa-
get. Utbildningen sker under fem träffar. Det 
kommer att gå cirka en månad mellan varje 
träff  så att företaget har möjlighet att arbeta 
igenom materialet och kapitlen mellan träf-
farna. Företaget sätter ihop, om så behövs, 
en projektgrupp inom företaget som hjälper 
till med införandet av Povel. Vill man sedan 
utbilda ett större antal medarbetare i enskilda 
delar av Povel, finns det kopplingar mellan 
avsnitten i Povel och vissa fördjupningsut-
bildningar, exempelvis produktionsstyrning 
som BI’s Entreprenörsskola erbjuder. HiB’s 
styrelse har under hösten gått igenom BYN:
s ”Byggindustrins Yrkesnämnd” som är en 
gemensam nämnd mellan arbetsmarknadens 
parter. Styrelsen har gått igenom de krav-
kriterier som redovisats och har nu lämnat 
ärendet vidare till Sveriges Byggindustrier 
för en vidare central remissrunda. Det nya 
avtalet mellan BI och Byggnads innefattar. 
Gymnasieutbildningen, lärlingsutbildning 
och vuxenutbildning (omställningsutbild-
ning). HiB’s förhoppning är att fortsätta att 
tillhandahålla redan befintlig yrkesbevisut-

Rapport från halvårsmötet

Joakim Lidgren i full fart med att lära ut entreprenadjuridik!

bildning, dock med smärre revideringar i 
utbildningsplanen och kursmaterialet. Vi 
får se vad parterna kommer överens om. 
Någon exakt utbildningsstart finns alltså inte 
ännu, men vi jobbar med att få ett besked 
från parterna. Carl-Johan delade ut informa-
tionsmaterial på: ID06, BI’s Visioner & mål 
och centrala inköpsguiden för BI’s medlem-
mar. Han gjorde även reklam för vikten av 
att tillhöra en arbetsgivarorganisation. Likväl 
som en majoritet av branschföretagens med-
arbetare tillhör en facklig organisation så är 
det viktigt att även arbetsgivaren tillhör en 
arbetsgivare organisation och kunna ta del 
utav BI’s styrka och kompetens vad det gäller 
avtal och lagar. Har man bara ett hängavtal 
med den fackliga organisationen. – Ja då står 
man där själv med allt vad det innebär och 
man kan inte ta hjälp av BI i frågor som rör 
arbetsgivare, kunder och myndigheter. Att 
detta är en ypperlig organisation att tillhöra 
råder det ingen som helst tvekan om. Han 
avslutade möte och hälsade BI’s jurist Joakim 
Lidgren välkommen. 

Skillnaden mellan entreprenader
Joakim startade undervisningen med att, 
dela ut arbetsmaterialet för utbildningen. 
Han valde att gå igenom kapitel för kapi-
tel och belysa skillnaden mellan utförande 
-och totalentreprenader. Alla församlade 
var nyfikna och många deltagare hade mer 
eller mindre kluriga frågor till Joakim. Han 
besvarade alla frågor mycket bra och peda-
gogiskt. Torsdagens kurs avslutades kl.15.00 
och det bestämdes att genomföra ytterli-
gare en mycket lyckad gemensam middag. 
Kanske inte för maten. Vi blev serverade 
”Aliens” cuttlefish, en stor och seg form av 
bläckfisk ála hubbabubba, men gemenska-
pen var i alla fall total, med mycket skratt. 
Fredag kl.9.00 fortsatte Joakim kursen som 
avslutades kl.15.00. Carl-Johan tackade Joa-

kim för en väl genomförd juridikutbildning. 
Han passade även på att tacka alla mycket 
intresserade och inspirerade medlemmar 
för visad uppmärksamhet och deltagande. 
Givetvis ser han större deltagande och en-
gagemang från våra medlemmar i framtiden, 
men som storlek på utbildningsgruppen var 
allt okey. På kvällen var det återigen dags 
för middag. Gruppen valde på rekommen-
dationer en klassisk ”Grisfest”. De smarta 
stannade hemma, men majoriteten fick i alla 
fall uppleva en total ”utfodring” ála Jord-
bruksverket och var enligt flertalet en grymt 
bra spansk turistfälla med en halvbra show 
som övervägande bestod av erbarmlig sång 
och medelmåttig ljusshow. En stor del av 
gruppen valde därför i förtid att åka tillbaka 
till palmastad och prövade Palmas uteliv.        
Lördag var det dags för golfarna att gå ut 
och smälla på bollen med blandade resultat. 
Efter 18 hål stod Arne Holgersson som vin-
nare. Övriga valde att åka till närmsta playa 
och bada, utbyta idéer och framför allt att 
lära känna varandra. Mycket skratt och hu-
mor, blandat med många diskussioner och 
erfarenhetsutbyten som i förlängningen är 
det verktyg som är det mest värdeskapande 
vi har i föreningen.
TEXT: ANDERS ANDERSSON

FOTO: MAGNUS JANSSON



En annons i
HiB-Info når ut

till "alla"
håltagare i Sverige.

Kontakta vårt kansli
för annonsering!
Lars Sandström
tel. 08-698 58 73
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Följ med till Schwaz i Österrike och se när Europas bästa 
håltagare gör upp i "Cutting Pro Competition".
Du får även tillfälle att besöka Tyrolits Hausmesse! Tillfälle för skidåkning kommer även 
att finnas. Vi flyger från tre olika flygplatser (Arlanda, Göteborg och Köpenhamn) och ner 
till München där buss väntar för vidare transport till vårt hotell.

Preliminärkostnad ca. 12.000:-/person för helpension. Anmälningsavgift 5.000:- och 
slutfaktura skickas efter slutförd resa då alla kostnader har inkommit. Observera att 
det finns begränsat antal platser varför det gäller att anmäla sig per omgående samt 
inbetala anmälningavgiften.

Anmälan görs till Lars Sandström:
Box 5054, 102 42 Stockholm
eller epost lars.sandström@bygg.org
eller telefon 08-698 58 73
eller fax 08-698 59 00

21-25 januari 2009



Husqvarna WS 440 HF bygger på en helt ny teknik som 
gör kapningen snabb och effektiv för användaren. Tack vare 
att hastigheten justeras steglöst finner du lätt den optimala 
hastigheten för respektive klingdiameter, klingtyp och skär-
gods. Resultatet blir att diamanterna skär med mycket hög 
effektivitet. WS 440 HF väger bara 25 kg men med den 

nya motortekniken är den lika kraftfull som andra – betydligt 
större – väggsågar på marknaden.

Detta i kombination med att du kan välja rotationsriktning 
och kontrollera vattensprut gör Husqvarna WS 440 HF till en 
extremt flexibel, effektiv, ergonomisk och användarvänlig såg.

Husqvarna WS 440 HF 
– elektrisk, ergonomisk, effektiv.

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

www.husqvarnacp.com
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