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Kompakt och produktiv 
väggsåg – DST 10 E.

Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti DST 10-E
elektrisk väggsåg

Mer sågning mindre 
ställtid med DST 10 E 
den kompakta elsågen. 
Boka demonstration på
T 0767-61 45 32.
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HiB’s medlemslista
Länktips/Mässkalender/Styrelse
Jack Midhage AB förstärker sin organisation
Robotutbildning i HiB:s regi
Ny högfrekvent elborrmotor
Jerneviken stegar på i rasande takt
78 byggkonkurser under maj
Uppåtgående trend för bygg
Nyutvecklad sågklinga
Med sorg i hjärtat
Ansiktslyft på en av de äldre mobila stoftavskiljarna
Gamlingarna tar plats i styrelsen
Expanderväljare i din iPhone
Rapport från Byggmaskiner-mässan
Jerneviken blir först i Skandinavien med att producera egna...
En legendar har lämnat oss
Branschens veteraner
Tyrolits husmässa
Branschen förändras
Ny säljare på Tyrolit
Brokk AB levererar robotar till Fukushima
Ny bjässe från Hilti
Kundanpassad webb
Cramo är näststörst i Eruopa
Sverige europeisk mästare i håltagning
Rapport från årsmötet
Följ med HiB till USAIN
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ENTREPRENÖRER

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
info@aborrning.se
www.aborrning.se

AB Betongborrning & Sågning
Haganäsgatan 34, 265 37 ÅSTORP
Tel: 042-51 918  Fax: 042-51 918
info@betongborrning.nu
www.betongborrning.nu

Ale Betongborrning AB
Balltorp Pl218 , 460 11 NYGÅRD
Tel: 031-519300  Fax: 031-227606
www.alebetongborrning.se

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

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

Attacus Mark & Maskin AB
Box 725, 831 28 ÖSTERSUND
Tel: 063-55 67 17  Fax: 063-55 67 31
www.attacus.se

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

B & W Betongborrning AB
Rigavägen 2 B , 393 54 KALMAR
Tel: 0480-880 70  Fax: 0480-304 13

Babbis Diamanthåltagning AB
Håkanstorpvägen 14 , 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
Kormässvägen 15, 871 65 HÄRNÖSAND
Tel: 0611-245 97  Fax: 0611-274 45
bejab@work.utfors.se

Berghems Betonghåltagning AB
Strömbacken 19, 511 56 KINNA
Tel: 070-549 08 16  Fax: 0320-100 65
www.berghems.se

Bergmans Betongdemolering AB, Magnus
Spännarhyttan, 738 92 NORBERG
Tel: 0223-205 60  Fax: 0223-205 90
magnus@betongdemolering.se
www.betongdemolering.se

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

Betongborrar’n I Mälardalen AB
Kungsgatan 42, 736 32 KUNGSÖR
Tel: 0227-145 15  Fax: 0227-104 50
www.betongborrarn.se

Betongborrar´n i Sollentuna AB
Veddestavägen 14, 175 62 JÄRFÄLLA
Tel: 08-35 76 86  Fax: 08-35 76 30
www.betongborrarn.se

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

Betonghåltagarna i Huskvarna AB
Tenhultsvägen 52, 561 42 HUSKVARNA
Tel: 036-132 211  Fax: 036-13 22 34
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
Ulvsundavägen 106, 168 67 BROMMA
Tel: 08-641 30 30  Fax: 08-641 31 30

Betonghåltagningar Nordborr AB
Verkstadsgatan 2, 856 33 SUNDSVALL
Tel: 060-66 91 20  Fax: 060-66 91 05

Borrelit AB, Peter
Tråkärrslättsvägen 42 A, 427 51 BILLDAL
Tel: 070-731 09 13

Borrmästar’n Göteborg AB
Marieholmsgatan 10 C, 41502  GÖTEBORG
Tel: 0707-310914  Fax: 031-990327

Borrsvängen Jan Fransson AB
Åsleden 5, 746 52 BÅLSTA
Tel: 0171-553 10  Fax: 0171-577 10

Boströms Borrtjänst AB, CD
Saltvik 176, 870 10 ÄLANDSBRO
Tel: 0611-240 58  Fax: 0611-266 56
info@borrtjanst.se
www.borrtjanst.se

Bygghjälp i Borås AB
Vegagatan 1, 506 35 BORÅS
Tel: 033-10 55 90  Fax: 033-10 55 92

Caland Betonghåltagning AB
Sjögatan 6, 656 72 SKATTKÄRR
Tel: 054-86 06 88  Fax: 054-86 06 10
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
www.casun.se

Derock AB
Vagnmakaregatan 12, 415 07 GÖTEBORG
Tel: 031-46 87 80  Fax: 031-48 95 09
info@derockab.com
www.derockab.com

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

Diamanten Håltagning i Östergötland AB
Finnögatan 5, 582 78 LINKÖPING
Tel: 013-31 06 08  Fax: 013-14 54 56

Diamantteknik JH AB
Tomträttsvägen 22, 129 31 HÄGERSTEN
Tel: 08-464 85 25  Fax: 08-464 89 30
hatte.m@diamantteknik.se
www.diamantteknik.se

Digo AB
Box 513, 541 28 SKÖVDE
Tel: 0500-41 88 20  Fax: 0500-41 88 20
www.digo.se

Disab Håltagnings AB
Fornborgsvägen 20, 141 33 HUDDINGE
Tel: 08-774 40 41  Fax: 08-774 33 03

EGP Håltagning AB
Spånstigen 3, 382 37 NYBRO
Tel: 0481-200 63  Fax: 0481-159 04
mattias@btgteknik.se

Exakt Håltagning Peter Johansson AB
Pl 1242 A Stensjö, 311 69 UGGLARP
Tel: 0346-430 43  Fax: 0346-494 66
info@exakthaltagning.se
www.exakthaltagning.se

FT Betonghåltagning AB
Funbo Bärby 105, 755 97 UPPSALA
Tel:   Fax: 018-35 04 99
www.ftbetonghaltagning.com

Granitgrabbar AB
Box 2078, 172 02 SUNDBYBERG
Tel: 08-25 68 80  Fax: 08-28 05 21
www.granitgrabbar.com

Göteborgs Betongborrning AB
Stenhusvägen 9, 463 35 GÖTA
Tel: 0520-65 71 45  Fax: 0520-65 79 06

Göteborgs Hålmetod AB
Fogelmarksvägen 20, 421 67 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-510 485  Fax: 031-510 485
www.halmetod.se

Hole in One Riv & Håltagning AB
Saxgatan 4, 211 24 MALMÖ
Tel: 040- 830 90
info@hole-in-one.nu

Hovets Entreprenad Håltagning AB
Ellen Keys Gata 17, 129 52 HÄGERSTEN
Tel: 08-464 90 14
info@hovets.se
www.hovets.se

Hålmetoder KN AB
Tornväktargränd 10, 168 59 BROMMA
Tel: 08-87 81 32  Fax: 08-87 39 76
halmetoderab@epost.ventelo.se
www.halmetoder.se

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

Håltagaren i Laholm AB
Box 4015, 312 04 VALLBERGA
Tel:   Fax: 0430-235 59

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

Håltagarna Borrteknik Sverige AB
Åkerivägen 4, 152 42 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-80 71 29, 08-550 60 600  Fax: 08-704 80 10
richard@haltagarna.se
www.haltagarna.se

Hägerstens Håltagning AB
Erikslundsgatan 3, 126 32 HAGERSTEN
Tel: 08-19 82 00  Fax: 08-19 58 58
hhab@telia.com
www.hhaltagning.se

J.L. Betonghåltagning AB
Box 1137, 171 22 SOLNA
Tel: 08-27 77 72  Fax: 08-82 03 62
jlbetonghaltagning.stefan@bredband.net

JFC Håltagning Syd AB
Maltgränd 4, 264 39 KLIPPAN
Tel: 0435-149 50  Fax: 0435-129 20
jfc.haltagning@telia.com

Jopipe AB
Box 4002, 461 04 TROLLHÄTTAN
Tel: 0520-42 85 00  Fax: 0520-42 85 55
info@jopipe.se
www.jopipe.se

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

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

LeMi Diamantborr AB
Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN
Tel: 0435-151 01  Fax: 0435-151 01

Ljungholms Betonghåltagning AB
Åvägen 33, 141 30 HUDDINGE
Tel: 08-645 01 39  Fax: 08-645 01 39

Luleå Hålmetodik AB
Industrivägen 20, 972 54 LULEÅ
Tel: 0920-22 97 40  Fax: 0920-22 97 41

M. Lundqvist Entreprenadhåltagning AB
Mekanikervägen 1 B, 146 33 TULLINGE
Tel: 08-744 08 10  Fax: 08-744 08 11

Miljörivarna i Stockholm AB
Dalhemsvägen 47, 141 46  HUDDINGE
Tel: 08-777 84 62  Fax: 08-777 60 06
lars.backman@miljorivarna.se
www.miljorivarna.se

Mälardalens Betongborrning KB
Sörhörende 255 , 730 70 VÄSTERFÄRNEBO
Tel: 0224-74 00 24  Fax: 0224-74 40 64

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

NMD Nilssons Mark och Diamant AB
Granitgatan 8b, 254 68 HELSINGBORG
Tel: 042-450 77 00  Fax: 042-450 77 01
nmd@telia.com

Nordisk Specialhåltagning AB
Valhall Park, Byggnad 175, 262 74 ÄNGELHOLM
Tel: 0431-41 05 70
boss.nsh@ektv.nu
www.nordisksh.se

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

P&P Betongborrning i Kinnarumma AB
Salhem Göllingstorp, 515 92 KINNARUMMA
Tel: 
ppbetong@gmail.com
www.ppbetong.se
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Patrik Sjögren AB
Depågatan 87, 254 64 HELSINGBORG
Tel: 042-16 22 79  Fax: 042-16 18 81
patrik.sjogren@patriksjogren.se
www.patriksjogren.se

PB:s Håltagning AB
Divisionsgatan 5, 721 31 VÄSTERÅS
Tel: 021-83 00 78  Fax: 021-83 00 78
peter@pbshaltagning.se

Peder Borrare och Söner AB
Marieholmsgatan 136 C , 415 02 GÖTEBORG
Tel: 031-47 04 70  Fax: 031-331 08 05
marcus@pederborrare.se
www.pederborrare.se

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

Pierre Entreprenad AB
Box 11083, 800 11 GÄVLE
Tel: 026-54 45 00  Fax: 026-54 45 25
www.pierre.se

PP Såg & Borr AB (Bollnäs)
Åsmyravägen 2, 821 40 BOLLNÄS
Tel: 0278–61 16 10  Fax: 0278-63 60 20
christer.holm@ppsagoborr.se
www.ppsagoborr.se

PP Såg & Borr AB (Falun)
Västermalmsvägen 10, 791 77 FALUN
Tel: 023-711297
mikael.lang@ppsagoborr.se
www.ppsagoborr.se

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
Återbruksvägen 4, 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
www.rivpartner.se

Sanering & Bygg AB
Hovslagaregatan 18, 291 54 KRISTIANSTAD
Tel: 044-10 23 40  Fax: 044-12 98 00
info@saneringbygg-berglundab.se
www.saneringbygg-berglundab.se

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

SM Betong Borrarna i Uppsala AB
Nymansgatan 6, 753 23 UPPSALA
Tel: 018-25 00 45  Fax: 018-14 68 33
anders@tengblad.net

Smålands Betonghåltagning AB
Gråmanstorp 1044 , 264 91 KLIPPAN
Tel: 0455-827 53
sbht@telia.com

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

Specialhåltagning i Göteborg AB
Ingela Gathenhielms Gata 7, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-47 12 93  Fax: 031-47 12 02
magnus.juthage@specialhaltagning.com
www.specialhaltagning.com

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

Storstadens Betonghåltagning AB
Björkholmsvägen 15, 141 46  HUDDINGE
Tel: 08-97 76 77  Fax: 08-88 07 47
storstadens.btg@tele2.se
www.storstadensbetonghaltagning.com

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: 031-13 29 34
sob.ab@telia.com

LEVERANTÖRER

Brokk AB
Box 730, 931 27 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910-711 803 Fax: 0910-711 811

dia-trade/Norddiamant AB
Yttre Ringvägen 21, 915 31 ROBERTSFORS
Tel: 0934-554 04 Fax: 0934-55 573

Eurodima AB
Box 2084, 194 02 UPPLANDS VÄSBY
Tel: 0762-13 80 02

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

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

Husqvarna AB
Box 2098, 550 02 JÖNKÖPING
Tel: 036-570 60 00 Fax: 036-570 60 10

Jack Midhage AB
Box 1070, 269 21 BÅSTAD
Tel: 0431-71 000 Fax: 0431-75 470

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

Lekana Maskin KB
Garvaregatan 7, 665 32 KIL
Tel: 0554-401 01 Fax: 0554-402 26

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

Maskinfirma Bo Lamm AB
Box 23075 , 104 35 STOCKHOLM
Tel: 08-30 11 20 Fax: 08-30 11 35

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

SE Holgar Consulting
Öjabyvägen 80, 352 50 VÄXJÖ
Tel: 0730-31 25 34

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

Swedish Diamondtool Consulting AB
Lilla Mon 311, 713 91 NORA
Tel: 08-645 25 05 Fax: 08-681 04 02

Tractive AB
Gjutargatan 54, 78 170 BORLÄNGE
Tel: 0243-22 11 55 Fax: 0243-22 11 80

Tyrolit AB
Box 533 , 183 25 TÄBY
Tel: 031-58 33 90 Fax: 031-58 33 71

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 medlemmar i fören-
ingen, övriga håltagare i Sverige, alla byggmästarföreningar 
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

ANNONSINFORMATION

Företagsinformation, produktnyheter, nyanställda 
m.m.
Sänd gärna ditt företags pressrelse till oss för publicering. 
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.

Sänd din information till:
Patrik Sjögren
patrik.sjogren@wippies.se

PRESSRELEASE O.DYL.

Såg- & Betongborrning AB
Åvägen 3c, 435 44 MÖLNLYCKE
Tel: 031-52 01 10  Fax: 031-88 55 60
kent@sag-betongborrning.se

Såghuslunds Byggservice AB
Kristianstadvägen 87, 312 94 LAHOLM
Tel: 035-18 72 60
lars.bengtsson@saghuslund.se

Team Håltagarna TB AB
Truvegatan 7, 531 40 LIDKÖPING
Tel: 0510-54 76 66  Fax: 0510-54 76 67
thomas@haltagarna.com
www.haltagarna.com

TH Hålsystem AB
Box 98, 129 37 HÄGERSTEN
Tel: 08-18 67 41  Fax: 08-18 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.se

TP Betonghåltagning AB
Box 7003 , 164 07 KISTA
Tel: 0707-60 41 10  Fax: 0171-545 50
tpbetong@hotmail.com

Umeå Hålteknik AB
Lärlingsgatan 39 B, 904 22 UMEÅ
Tel: 090-77 93 00  Fax: 090-70 15 44
umea.halteknik@telia.com
www.halteknik.se

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

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

Västerås Betonghål AB
Saltängsvägen 34, 721 32 VÄSTERÅS
Tel: 021-132740  Fax: 021-134790
info@vbhab.se
www.vbhab.se

Västerås Diamantborrning AB
Elektrodgatan 1, 721 37 VÄSTERÅS
Tel: 021-249 79  Fax: 021-275 10
diamantborrning@spray.se
www.vasterasdiamantborrning.com

Wermlands Håltagningsservice AB
Bruksgatan 4, 66440 SLOTTSBRON
Tel: 0555-300 00
info@wermlandshaltagningsservice.com
www.wermlandshaltagningsservice.com

Wetterstadens Betongborrning AB
Box 9087, 550 09 JÖNKÖPING
Tel: 036-14 75 10  Fax: 036-14 75 11
wetterstadens.betongborrning@telia.com
www.wbborr.se

Wigson AB
Backa Bergögata 13, 422 46 HISINGS-BACKA
Tel: 031-255700  Fax: 031-255700
wigson@live.se
www.wigson.se

Älvsjö Betonghåltagning AB
Aspövägen 76 , 125 40 ÄLVSJÖ
Tel: 08-749 12 55  Fax: 08-749 12 55

Öhlunds Borr & Såg AB
Bergvägen 14, 952 36 KALIX
Tel: 0923-211 13  Fax: 0923-211 13
rickard.ohlund@home.se
www.borrochsag.se

Österlen Håltagning AB
Vallby 1054, 276 56 HAMMENHÖG
Tel: 0705-256 087  Fax: 0414-321 83
christer.szakos@simris.nu
www.ohab.eu
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LÄNKTIPS

MÄSSKALENDER

Nordbau, Nemunster
8-13 september 2011

Nordbygg, Älvsjö
20-23 mars 2012

Demcon, Infracity, Stockholm
6-7 september 2012

Byggmaskiner, Göteborg
12-15 mars 2013

Bauma, München
15-21 mars 2013

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

STYRELSE

Ordförande
Anders Andersson, Void AB
Tel: 0702-00 75 89

Ledamot och vice ordförande
Thomas Fredriksson, SHC Håltagning AB
Tel: 0705-12 39 30

Ledamot
Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB
Tel: 0706-23 59 53

Ledamot
Jonas Nors, Vätterstadens Betongborrning AB
Tel: 0705-91 23 49

Ledamot
Richard Danielsson, Håltagarna Borrteknik AB
Tel: 08-410 971 30

Ledamot
Gunnar Landborg, Disab Håltagnings AB
Tel: 0707-63 23 16

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

Jack Midhage AB förstärker 
sin organisation
Verktygs och maskinleverantören 
Jack Midhage AB med huvudkontor 
i Båstad fortsätter nysatsningen i 
Stockholm/Mälardalen.
Sedan 1:a mars är Mats ”Matte” Karls-
son anställd som säljrepresentant hos 
Jack Midhage AB. 
Han kommer närmast 
från en liknande tjänst 
hos branschkollegan 
Husqvarna. ”Mattes” 
huvudsakliga ansvars-
område är bearbetning 
och support av kunder 
inom affärsområdet 
"Håltagning & Riv-
ning." Rekryteringen 
av ”Matte” innebär 
samtidigt att Midhages 
säljrepresentant sedan 
många år, Janne Mül-
ler, nu kommer att kunna ha full fokus på 
uthyrningsbranschen inom detta distrikt.

Led i nysatsningen
”Matte” kommer inledningsvis att utgå 
från sitt hemkontor i Norrtälje. Som ett led 
i Midhages nysatsning i Stockholm/ Mälar-
dalen kommer dock inom kort ett nytt la-
ger- och servicecenter att upprättas centralt 

för maskinservice, om-
sättning av borr, lager 
och distribution/butik. 
Med 30 år i branschen 
är ”Matte” troligtvis 
redan ett känt ansikte 
för de flesta. Med sin 
långa erfarenhet kom-
mer Matte att vara en 
viktig kugge i Midha-
ges fortsatta utveckling 
av detta affärskoncept 
och en stor tillgång 
för företagets kunder 
– både gamla och nya. 

MORGAN MIDHAGE

Robotutbildning i HiB:s regi
Vi startade året med 
en utbildning i robot-
användning som är 
en specialkompetens 
i yrket. Detta är det 
första steget av utbild-
ning inom HiB:s regi. 
Flera kommer framö-
ver!  Föreningens mål 
är att alla som arbetar 
med håltagning skall 
få ett yrkesbevis 
utfärdat av BYN. 
Robotutbildningen 
är avsedd för företag 
som verkar inom håltagning och rivning. 
HiB har utsett Huskvarna som ansvarig för 
utbildningen. Denna utfördes på Huskvar-
nas utomordentligt fina lokaler i Jonsered. 
Alla deltagare som jag talat med tyckte 

att utbildningen var bra. De fick lära sig 
grunderna och mycket annat. Framförallt 
betonades säkerheten vid användning. För-
eningen kommer att vid lämpligt tillfälle 
köra denna utbildning igen. Anmäl ert 
intresse till Lars Sandström.
ARNE HOLGERSSON

ANMÄL DIG

Anmäl dig till kommande utbildning!

Lars Sandström:
Epost lars.sandstrom@bygg.org

Telefon: 08-698 58 73
Fax: 08-698 59 01
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DIAMANTVERKTYG FRÅN EN AV 
DE LEDANDE I SKANDINAVIEN 
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Som nykomling på marknaden för 
elektriska borrmotor har Tractive 
siktat på att utveckla Pentruder 
MDU 3065 till den mest tillförlitliga, 
produktiva och fl exibla borrmotorn 
på marknaden. Efter en omfattande 
utvecklings- och testperiod, kommer 
leveranserna av borrmotorn nu att 
påbörjas. Det behövs ingen separat 
frekvensomriktarbox och motorn 
kan köras på antingen 1-fas eller 
3-fas.
För att byta mellan 1-fas och 3-fas behövs 
bara en adapterkabel, vilket gör det möjligt 
att använda endast en motor för de flesta 
borrjob. 1-fas ger 3,0 kW och 3-fas ger hela 
6,5 kW, vilket ger kraft nog för de flesta 
uppdrag. Med utbyggnadsadapter kan man 
borra upp till Ø750 mm! Spindelvarvtals-
området ligger mellan 100-1440 v/min och 
med backväxel kan man mycket enkelt 
gänga av borrkronan.

Enkelt handhavande
Handhavandet för håltagaren är enkelt då 
operatörspanelen är enkel och med möj-
lighet till att komplettera med automatisk 
borrenhet gör man det lätt för använda-

Ny högfrekvent elborrmotor

ren. Lysdioder visar om belastningen är 
för hög eller om något annat är fel. För att 
göra borrmotorn mindre stöldbegärlig har 
varje enhet sin egen startnyckel. Enheten 

är okänslig för variationer i spänning, 
vilket annars är ett klassiskt problem 
för högfrekvensmotorer. Hela enheten är 
byggd för att klara kraven en IP67 och är 
således vattentätt för borrning underifrån 
och upp.

Låga servicekostnader
För att minska kostnader för service och 
underhåll är enheten byggd av högvärdiga 
material och komponenter. 300 timmars 
serviceintervall ökar tillgängligheten och 
reducerare servicekostnaderna. Slirkopp-
lingen är mycket tillförlitlig och gör att 
serviceintervallen kan blir så lång som 
300 timmar. När det är dags för service 
indikeras detta med hjälp av lysdioderna. 
Ett annat klassiskt problem är överhett-
ning och överspänning, men det inbyggda 
EMC-filtret  löser detta.
PATRIK SJÖGREN
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Jerneviken stegar på i rasande takt
Göteborgsbaserade Jerneviken 
Maskin med en omsättning runt 26 
miljoner stegar på i en rasande takt 
och ökar på sin satsning genom 
nyanställning av utesäljare samt 
produktionspersonal. Utöver detta 
satsar företaget mer i Stockholm 
och även i Danmark genom att del-
ägt dotterbolag.
Företaget har för första gången anställt en 
utesäljare i Västsverige. Han heter Tomas 
Johansson har tidigare bland annat arbetat 
för Levanto. Thomas är väl insatt i håltag-
ningsbranschen och faktiskt även på just 
Jernevikens produktprogram sedan han re-
dan under sin tid på Levanto sålde mycket 
av Jernevikens utbud. Thomas började sin 
anställning den 1 mars och har redan eta-
blerat sig hos kunderna.

Ökar produktionen i huset och tänker 
på återväxten i företaget
För att möta den ökade efterfrågan av 
produkter har företaget anställt 18-årige 
Marcus Dahlberg. Marcus arbetar som 
lärling i diamantproduktionen och kom-
mer även att arbeta med stativproduktion 
och reparationer.

Ökar säljaktiviteten i Stockholm
Pelles Diamant som tidigare arbetade 
tillsammans med Tyrolit har sedan de-
cember 2010 marknadsfört Jernevikens 
diamantverktyg, maskiner och reparation 
av maskiner samt omsättning av borr. 
Pelles Diamant är lokaliserad i Väst-
berga bland övriga branschkollegor. ML 
Diamant med Matte fortsätter som vanligt 
att marknadsföra Jernevikens sortiment i 
Stockholmsregionen.

Etablerar ett delägt dotterbolag i 
Danmark
Jerneviken har tillsammans med Bjarne 
Brandt och Jeanette Brandt etablerat Jer-
neviken A/S i Köpenhamn. Jeanette och 

Bjarne är trots det gemensamma namnet 
inte släkt med varann, men äger Danmarks 
största entreprenadföretag inom betong-
håltagning tillsammans. Peder Gonst, 
tidigare Norden chef för Tyrolit, är sedan 
1 juni 2011 tillsatt som marknadschef på 
Jerneviken Danmark.

Delägare i Dr Bender
Det är säkert redan bekant att Jerneviken 
Maskin AB numera är delägare i det tyska 
produktionsbolaget Dr Bender. Det var i 
september förra året som företaget förvär-
vade 24,33% av Dr Bender.  Dr Bender 
är utan överdrift en av de ledande i värl-
den beträffande utveckling av 1000Hz 
högfrekvensteknik. Via utvecklingen av 
Medusa högfrekvenssystem, utvecklades 
4-modulsystemet som innehåller motorn 
Beluga, sågen Squatina, ringsågen Kogia, 
svärdsågen Espada och borrmodulen Arra 
med planetariska växlar. ”Jerneviken har 

Marcus Dahlberg och Tomas Johansson.

gjort denna utveckling möjlig rent tekniskt 
och ekonomiskt så det var naturligt att 
Jerneviken blev delägare i bolaget”, be-
rättar Jerneviken Maskins grundare och 
ägare Owe Persson. Tilläggas bör att Dr 
Bender idag är underleverantör till andra 
branschdominerande företag av högfrek-
vensmotorer.
LAILA KAPLAN

OM FÖRETAGET

Jerneviken Maskin AB med 20 anställda omsätter runt 26 
miljoer har sin produktion och huvudkontor i Hisings Backa. 
Företaget tillverkar och säljer verktyg samt maskiner för 
håltagningsbranschen. Grundaren Owe Persson var med och 
startade Dimas (numera Husqvarna) och har varit verksam 
isedan branschens start.

Företaget har servicefilialer i Malmö och Stockholm utöver 
huvudkontoret i Göteborg. I produktpärmen finns allt från 
minsta tillbehör såsom slagankare och pinnexpander till stora 
golvsågar.

78 byggkonkurser under maj
Under årets fem första månader har 425 
byggföretag försatts i konkurs och under 
maj månad var siffran 78. Jämfört med 
förra året är det en uppgång med 8%. En-
ligt Upplysningscentralen som tagit fram 
dessa siffror beror de höga siffrorna på en 
överetablering inom branschen. -Det är en 
tuff utmaning att etablera sig på en mogen 
marknad och dessutom skapa lönsamhet 
säger Roland Sigbladh på Upplysnings-
centralen.

Uppåtgående trend för bygg
Sveriges Byggindustrier räknar med en 
uppryckning av de samlade bygginveste-
ringarna med 3% i år och ytterligare 5% 
kommande år. - Vi är inne i en positiv trend 
och den har förstärkts. Det märks också 
på arbetsmarknaden. Vi tror att sysselsätt-
ningen ökar 2 procent i år och 4 procent 
nästa år. Det skulle betyda att branschen 
har återhämtat sig sysselsättningsmässigt 
på bara två år. Det har gått fort, säger Johan 
Deremar, nationalekonom på BI Analys.

Nyutvecklad sågklinga
Jack Midhage AB har utvecklat en ny 
sågklinga som fått namnet XCello. Den är 
framtagen för att med bibehållen livslängd 
ändå kunna erbjuda högsta skärhastighet. 
Sågklingan finns i dimensionerna 600-
1200 mm. Enligt uppgift ska den vara 
extremt snabbskärande även i armering 
och tack vare att den är lasersvetsad är 
den även lämplig för torrkapning. Företa-
get säljer även sedan tidigare Zenesis som 
är positionerade diamanter i segmentet.
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MPirum AB;   tel. 0703 - 164 423,   fax. 031 - 261 092,   e-post. martin.larsson@comprise.se 

WE ARE BACK IN BUSINESS ! 
MPirum AB - med 20 års erfarenhet av flexibla borrstativ och speciallösningar 

Mekotech AB - med 3800 m² tillverkning och montage i nya lokaler 

∙ Reservdelar    ∙ Uppgraderingar    ∙ Specialkomponenter    ∙ Reparationer    ∙ Nytillverkning 
∙ Dokumentation    ∙  Marknadsföring    ∙  Konstruktion av nya flexibla lösningar 

Vi har nåtts av det tragiska beskedet 
att Kjell Larsson har dött. Det är med 
stor saknad som vännen, kollegan, 
konkurrenten och en av HiB:s grun-
dare inte längre finns bland oss.
Kjell var en av en av initiativtagarna till 
HiB.  Det var han och några kollegor till 
honom som under en lunch på Byggmaski-
ner våren 1984 väckte idén om att skapa en 
branschförening för betonghåltagningsen-
treprenörer.  Strax efter mötet ringde han 
runt till sina kollegor och konkurrenter 
och marknadsförde idén. Med sin glädje 
och entusiasm lyckades han få flera av 
oss nappa.

Den drivande kraften
Hålmetoder i Malmö och Stockholm som 
Kjell även var chef för tillsatte tillsammans 
med Stabilator  i Göteborg en arbetsgrupp 
där Kjell givetvis var den drivande kraften 
och naturlige ordförande. 1987 bildades 
HiB och då var vi 35 medlemmar. I dag 
är vi över 100 och naturligtvis blev Kjell 
vår förste ordförande. I rollen som ord-
förande var Kjell perfekt. Han visste hur 
man skulle föra sig. Kjell sa alltid de rätta 
kloka sakerna och hade pondusen att hålla 

Med sorg i hjärtat...
ordning på oss andra yrväder.

Inte lätt att efterträda honom
1989 avgick Kjell som ordförande då 
Rivteknik köptes av Stabilator, vilket han 
givetvis blev VD för. Det var inte lätt att 
efterträda honom, då han hade alla egen-
skaper som en bra ordförande ska ha. Men 
för oss som efterträdde Kjell fanns han all-
tid kvar som stöd och mentor. Kontakten 
med branschen släppte han aldrig.

Stor saknad och tomhet
Sist vi träffade Kjell var på DEMCON- 
mässan i september och givetvis var han 
med på galamiddagen lika pigg och glad 
som vanligt. Kjell var född 1931, han dog 
i november 2010, 79 år gammal. Vi är 
många som kommer att sakna honom och 
förstår den saknad och tomhet han lämnar 
till familj, släkt och vänner.
GUNNAR LANDBORG

Ansiktslyft på en av de 
äldre mobila stoftav-
skiljarna
En av de största mobila stoftavskiljare 
har fått sig en ansiktslyftning och är nu 
en mer ergonomisk och lättare maskin att 
jobba med. DC 5900 från Dustcontrol är 
en vidareutvecklig av den stora mobila 
stoftavskiljaren DC 5800. Den har 
samma starka motor och är utvecklad för 
att passa för kontinuerlig drift och stora 
mängder damm, punktutsugning och 
städning. Den har ett nytt och effektivt 
filterrensningssystem. Utöver detta har den 
också en roterbar cyklon som gör att den 
går att tippa, vilket i sin tur ger ett enklare 
och mer ergonomiskt filterbyte. Den har 
även fått ergonomiska handtag som går 
att vinkla i olika lägen. Då DC 5900 är 
avsedd för tuffa användningsområden 
som t ex golvslipning måste filtren hålla 
en hög standard. DC 5900 är utrustad med 
ett finfilter och ett mikrofilter HEPA H13 
för maximal avskiljning. Det går även att 
få med PTFE-filter som minskar att fint 
damm klibbar fast.
SOFIE SUNDSTRÖM
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Gamlingarna tar plats i styrelsen
Det har blivit en trend i samhället 
att det blivit att svårt att få folk till 
förtroendeuppdrag. Den trenden 
verkar även ha nått HiB. Styrelsen 
har varit underbemannad de sista 
åren och det var nödvändigt att få 
in fler personer i styrelsen. Ingen av 
branschens yngre garde ville åta sig 
något uppdrag.
Lösningen blev därför att tillfråga tre 
veteraner om de var villiga att ingå i sty-
relsen. Vi accepterade, varför styrelsen i år 
kommer att bestå av 8 personer inklusive 
sekreteraren. Tidigare styrelse har gjort ett 
bra arbete och arbetat efter bästa förmåga, 
men då det varit för få i styrelsen har tiden 
inte räckt till att både sköta sitt företag och 
den tid som HiB kräver. Det är här vi gam-
lingar kanske kan bidra med något.

Vilka är då vi gamlingar?
Rickard (Ricky) Danielsson:  ägare till ett 
av Sveriges största håltagningsföretag. Har 
tidigare suttit i HiB:s styrelse.Var med i 
början runt diskussionerna vid HiB:s 
bildande. Sitter i Stockholms Byggmäs-
tareförenings  styrelse och är ordförande 
för S-företagen i Stockholm.

Tomas Fredriksson: driver håltagnings-
företag i Norrköping och Linköping. Har 
tidigare suttit i HiB:s styrelse. Sitter sedan 
många år i Norrköpings Byggmästareför-

enings styrelse.

Gunnar Landborg: Driver ett mindre hål-
tagningsföretag i Stockholm. Företaget är 
ett av Sveriges äldsta och startades redan 
1976. Gunnar var med och startade HiB 
och satt 16 år i styrelsen samt har 30 års 
erfarenhet av styrelseuppdrag i stora och 
små föreningar.  

Vad kan vi tillföra?
I början när man satt i styrelser kände man 
en viss skräck när de äldre meddelade att 
de skulle avgå. Det innebar ofta att man 
skulle få större ansvar, ta över kontaktnä-
tet, framträda mer och få ökad arbetsbörda. 
Jag minns när jag övertog ordförandeska-
pet efter Kjell Larsson i HiB och skulle 
hålla mitt första tacktal efter en middag. 
Det bara knöt sig så jag fick bara fram 
några få enstaka meningar. Som tur var 
det någon som gick in och fortsatte där 
jag slutade. Men livet är till för att lära sig 
nya saker och man växer in i de nya rol-
lerna. Jag tror att det är viktigt att det sitter 
personer som har suttit länge i styrelsen. 
Personer som har kontaktnät och som kan 
vara mentorer för de nya styrelsemedlem-
marna. Där jag tror att vi kan tillföra något. 
Vi ger HiB kontaktnät och erfarenhet från 
diskussioner med våra beställare, historik 
och erfarenhet från styrelser ovanför HiB. 
Rickys roll i Stockholms BF ger en bra 

inblick i vad som händer i branschen i 
stort, information om avtalsrörelsen och 
hur resonemanget bakom besluten varit. 
Han är även den som kan påverka beslut 
och har möjlighet att föra frågor upp i BI. 
Tomas och min erfarenhet och kontaktnät 
gör att vi kan hjälpa till att forma frågor 
och ge tyngd när de framförs. Vi har alla 
tre en lång erfarenhet om håltagning och 
hur branschen utvecklats. Vi vet hur många 
tidigare beslut togs och resonemanget 
kring det hela och varför besluten blev 
som de blev.   

Visst har vi funderingar!
Vi funderar givetvis alla tre vad vi gett oss 
in på. Jag ställer mig själv frågan vad kan 
jag tillföra, har jag energin som förr, orkar 
jag engagera mig lika mycket, kommer jag 
tycka det är lika roligt och har jag den tiden 
som erfordras för att göra ett bra jobb? En 
annan fråga som jag funderar över, har vi 
varit borta för länge så att det tar tid att 
sätta oss in frågorna vilket gör att vi inte 
kan tillföra något?  Vi har inte haft något 
styrelsemöte än så vi har ännu inte haft 
möjlighet att överblicka verksamheten. 
Det är med blandad förskräckelse, tvek-
samhet, optimism och nyfikenhet som jag 
åter tar plats i föreningens styrelse.
GUNNAR LANDBORG

Expanderväljare i din iPhone
Applikationen Hilti expanderväljare 
är ett praktiskt verktyg för att välja 
eller söka expander. Appen riktar sig 
till proffs inom byggbranschen som 
behöver information om expander 
och finns tillgänglig för nerladdning 
på App Store.
Att göra infästningar kan till en början 
verka komplext men det handlar i princip 
om att välja rätt expander och att montera 
expandern rätt. Hiltis Expanderväljare för 
iPhone har utvecklats för att underlätta 
valet av expander samt att vara en källa 
där du hittar information som är viktig för 
att montaget ska bli rätt.  -”Välj expander 
med ett klick är en enkel och användarvän-
lig App. När du inte vet vilken expander 
du behöver klickar du dig snabbt igenom 
menyerna där du ställer in vilket grundma-
terial du ska göra infästningen i, hur tjockt 
grundmaterialet är, om din infästning ska 
sitta inomhus eller utomhus etc. När du är 
klar får du en lista över infästningar som 

fungerar där du även kan se montagean-
visningar för de olika alternativen. Du 
behöver inte vara ingenjör för att använda 
dig av Appen” säger Grazyna Kosno, pro-
duktchef för expander på Hilti.

Information om expander
I expanderväljaren hittar du för varje 
expander information om borrdjup, borr-
diameter, min och max tjocklek på godset 
som du ska fästa in och hur små inbördes 
avstånd du kan sätta expandrarna på. Du 
kan dessutom se hur höga laster infäst-
ningen klarar i drag- och tvärriktning, om 
speciella montageverktyg krävs och annan 
information som är bra att känna till inför 
montaget. -”I många situationer vet man 
som snickare eller montör ungefär vilken 
infästning man vill använda men behöver 
ytterligare information innan man fattar 
det slutliga beslutet. Det kan handla om 
vilka laster infästningen klarar, hur nära 
betongkant man kan sätta expandern utan 

att betongen spricker, vilket åtdragnings-
moment muttern ska dras åt med eller om 
det krävs några speciella sättverktyg för 
montaget. Expanderväljaren i din iPhone 
är en utomordentlig informationskälla som 
du alltid har med dig på arbetsplatsen” för-
klarar Grazyna Kosno.

Större delen av utbudet
Denna version av expanderväljaren täcker 
större delen av Hiltis utbud av expander 
och plugg för medelhöga och låga laster 
som säljs i Sverige. Exempel på situationer 
där sådana infästningar används är stom-
komplettering, rördragning, infästning 
av konsoler för kabelstegar, handledare, 
solskydd, träreglar mot betong, byggbeslag 
mot betong... Appen innehåller bilder på 
alla valbara expander och även informa-
tion om vilka expander som omfattas av 
ETA-godkännanden.
LENA LERNING
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Håltagningsentreprenörerna bildades 1987 och be-
står idag av ca. 125 medlemsföretag. Vi har under 
det senaste åren berikats med nya positiva medlem-
mar och önskar alla dessa varmt välkomna.

En förutsättning för medlemskap är att företaget 
till väsentlig del utför håltagningsentreprenader 
samt innehar erforderlig kompetens och förmåga 
att bedriva en kvalitetsmedveten produktion inom 
branschen.

Även leverantörer inom håltagningsbranschen är 
välkomna som medlemmar i föreningen. Föreningen 
har 18 leverantörer som medlemmar.

Föreningen ser det som en stor tillgång att leveran-
törer inom håltagning blir medlemmar och kan bidra 
med kunskap och kompetens, men även att vi som 
entreprenörer får närmare kontakt med utveck-
lingsarbetet på maskin- och verktygssidan. Vi kan 
därigenom både som leverantör och entreprenör 
vara med och påverka arbetsmiljö och utveckling i 
branschen.
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Rapport från Byggmaskiner-mässan
Årets upplaga av mässan Byggma-
skiner gick av stapeln den 8-11 mars 
och hölls som vanligt på Svenska 
Mässan i Göteborg. Antalet utställa-
re på mässan var runt 200 och årets 
mässa besöktes av mer än 12500 
personer. När mässan arrangerades 
2009 stod branschen inför den vär-
sta lågkonjunkturen på länge och i 
kombination med att mässan tap-
pat något av sin karaktär under de 
senaste 10 åren var utsikterna tuffa 
den gången. Nu mår byggbranschen 
bättre och mässan drog drygt 3000 
mer besökare denna gång.
Antalet utställare var också fler än 2009 
och det ser därmed lite ljusare ut för mäss-
san. Den samlar folk och företag från alla 
delar av byggbranschen och utan tvekan 
så är det en stor mötesplats för folk i 
byggbranschen. I samband med mässan 
anordnades även ett 20-tal seminarier 
med föreläsare som är ledande inom sina 
områden. När det gäller håltagningsbran-
schen fanns majoriteten av leverantö-
rerna representerade även om t.ex. Hilti 
saknades. För oss håltagare fanns det mer 
att önska och vi kan bara hoppas att fler 
leverantörer ställer upp nästa gång. Mäss-
sarrangörerna hade denna gång satsat på 
att göra monterarna något mindre än tidi-
gare och marknadsföringen fokuserades 
mestadels på västra och södra Sverige. 
För håltagningsbranschen fanns utrymme 
för att kunna demonstrera sina maskiner 
till fullo och konferensavdelningen var 
nedflyttad till mässgolvet. 

Fyra dagar är kanske en för mycket
Mässans fyra dagar drog inledningsvis 
mestadels skolungdomar på tisdagen och 
fredagen var den stora dagen för de lo-
kala göteborgsföretagen. Utställarna inom 
håltagningsbranschen var förhållandevis 
nöjda med utfallet även om de flesta hade 
uppfattningen om att antalet dagar gott 

kunde reduceras. Vissa sålde en hel del 
samtidigt som några var besvikna på be-
sökarantalet från håltagningsbranschen.

Vardagsmaskin för håltagaren
Jack Midhage AB från Båstad visade 
bl.a. upp kärnborrmaskiner från tyska 
Eibenstock. Den treväxlade PLE450 för 
mellandimensionerna och med en effekt på 
3450 watt har goda möjligheter att bli en 
vardagsmaskin för håltagaren. Slagtåligt 
aluminiumhus och praktiskt bärhandtag 
skapar bra förutsättningar!  Utöver borrma-
skinerna från Eibenstock fick vi bl.a även 
se det nya programmet med Barracuda 
golvslipar. Inom verktygsprogrammet har 
Zenesis kompletterats med XCello som är 
en diamantklinga för våtkapning med extra 
hög skärhastighet.

Fiffig lösning med Beluga som grund
Jerneviken Maskin AB visade upp hela 
produktprogrammet som baseras på 
högfrekvensmotorn Beluga. Handsågen 
Squantina har fått sällskap av ringsågen 

Kogia, svärdsågen Espade och borrmodu-
len Arra. Främsta fördelen med detta kon-
cept är att det är fullt möjligt att använda 
båda 1-fas och 3-fas. För att jämföra kraf-
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ten mellan 1-fas och 3-fas kan man enklast 
säga att 3-fas mer än dubblas i jämförelse 
med 1-fas. Ringsågen Kogia kan såga 30 
cm djupt, vilket är något djupare än “origi-
nalet” som säljs av Husqvarna. Svärdsågen 
Espada finns med fyra olika såglängder 
och dessa är 40, 50, 60 och 70 cm.

Smart lösning för torrkapning
Husqvarna visade upp K3000 Vac som är 
en ny och smart miljövänlig lösning för att 
effektivt samla upp damm i samband med 
torrkapning. Genom att fästa en löstagbar 
släde på torrkapens klingskydd och sedan 
ansluta den till en torrsug skonas arbets-
miljön från skadligt damm.

Kommande storsäljare?
Pentruder/Tractive visade upp sin nya 
borrmotor och den klara fördelen med 
denna är att den inte kräver någon extern 
frekvensomriktarbox, då den är inbyggd 
i borrmotorn. Motorn kan köras på både 
1-fas och 3-fas och varvtalet ligger mellan 
100-1440. Robust och enkel i handhavande 
innebär att det finns förutsättningar för att 
bli en storsäljare.

Nytt golvslipningsprogram
Tyrolit/Hydrostress visade upp sitt nya 
golvslipningsprogram samt sina nya 
vägg- och wiresågar som är uppbyggda 
runt ett modultänkande. Motor, styrenhet 
och fjärrkontroll utgör grunden i systemet 
och kompletteras därefter med tillbehör för 
att fungera som både väggsåg och wiresåg. 
Högfrekventsågen WSE1620 använder 
sågklingor på 1600 mm och klarar sågdjup 
upp till 72 cm.

Uppdaterad väggsåg från Eurodima
EDT Eurodima kom i höstas med sin 
senaste väggsåg, Hurricane SB120. Så-
gen klarar 43 cm sågdjup och är riktigt 

kompakt och lättare än sin föregångare. 
Sågskydden är till skillnad från sin fö-
regångare förstärkta samt något lättare. 
Rälsen är en riktig lättviktare och tillåter 
montering av såghuvudet på båda sidor.

Nytt sortiment kapklingor
Norton satsar vidare och på mässan fick 
vi bl.a. se deras nya diamantklingor. Pro-
duktserien har fått namnet Vulcan och kan 
användas för våt eller torrkapning. Kling-

orna finns även med veckad bana som ger 
finare snitt. Klingorna finns i storlekar upp 
till 350 mm.
PATRIK SJÖGREN



Psst, kolla hit! Du har väl inte 
missat vår våtsug W70P?

När maskinen togs fram gjorde När maskinen togs fram gjorde 
vi det med förhoppningen om att 
kunna underlätta den tuffa 
vardag som Du och dina kollegor 
möts av varje dag på jobbet. Med 
en robust konstruktion och 
många smarta lösningar är vi 
säkra på attsäkra på att W70P är rätt maskin 
för just Dig!

Vill Du förbättra arbetsmiljön 
kring dig ytterligare?
Vi rekommenderar Dig då att 
prova någon av våra luftrenare.
Testa och vi lovar att 
Du inte kommer 
att bli besviken!att bli besviken!

www.pullman-ermator.se           0240-66 09 60
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Under de sista åren har det blivit 
mycket vanligt med positionerade 
segment och försäljningsargumen-
tet för dessa produkter är ofta att 
de skär bättre samt har längre 
livslängd.
Flera varumärken har lanserats av tillver-
kare för att skapa uppmärksamhet och 
profilering av egenproducerade diamant-
segment. Samtliga dessa tillverkas i Korea, 
men inom kort lanserar Jerneviken ett helt 
eget varumärke med egentillverkade posi-
tionerade diamantsegment under namnet 
Dimacx. Exempel på kända varumärken i 
Sverige är Arix som tillverkas av Shinhan 
och säljs av Levanto och SDC, Edia som 
tillverkas av Housung och marknadsförs 

Jerneviken blir först i Skandinavien med att producera 
egna positionerade segment under namnet DIMACX

av Jerneviken samt Zenessis som tillverkas 
av Ewa Diamonds och marknadsförs av 
Midhage.

Fördelen  med positionerade
Tillverkaren bestämmer själv diamantens 
läge i segmentet via en förutbestämd ma-
tris. Matrisen kan varieras oändligt efter 
tillverkarens eget huvud och därmed skapa 
olika kvalitéer/egenskaper på diamantseg-
menten. Ett standardsegment positionerat 
består t.ex. av 7 lager av diamanter och 8 
lager metallpulver. Diamanterna placeras 
i en matris som har små hål där diaman-
terna sugs upp med vakuum och placeras 
på segmentdynan. Även om processen är 
automatisk är detta tidsödande. Det förkla-
rar det högre priset för ett sådant segment. 
Med 15 moment per segment kallpressar 
man max. två segment per minut.

Varför tillverka själva?
Vi frågade Owe Persson och bad honom 
förklara. -Det handlar om att ha full kon-
troll över kvalitén. Vi vill också ligga i 
framkant när det gäller produktutveckling. 
Utvecklingen på segment har egentligen 

������

� � �

1. Traditionella segment
2. Tvådimensionell placering
3. Tredimensionell placering

kommit betydligt längre än vad vi ser här 
i Sverige idag.  Det finns många olika 
möjligheter/mönster på positionerat, både 
två- och tredimensionellt, som bevisligen 
arbetar bättre än vad vi är vana vid.  Efter-
som vi kommer att producera segmenten 
i vår diamantproduktion här hemma inom 
kort, kan vi säkerställa att vi har exakt 
rätt komposition på samtliga segment 
som lämnar Jerneviken.  Vi behåller vår 
kunskap och slipper sitta i händerna på 
utländska tillverkare.  Sen är det ju alltid 
trevligt att kunna ta hem tillverkning till 
Sverige och skapa arbetstillfällen efter all 
utlokalisering som skett de senaste åren 
avslutar Owe.

Vad vinner håltagaren på detta?
Tid är pengar och livslängd är bonus. 
Jag tror att branschen är överens om att 
skärförmågan kan vara upp till 30% bättre 
och livslängden ökar med 25-50% på dia-
mantverktyg med positionerade diamanter. 
Alltså kan håltagaren jobba snabbare och 
verktygen blir mer allround än standard-
verktygen.
PATRIK SJÖGREN
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En av håltagningsbranschens mest 
betydande personer Bror Österman 
har lämnat oss i stor saknad. Bror 
avled den 20 februari i en ålder av 
85 år. Bror var rörmokaren som 
blev håltagare och sedan tillver-
kare. I slutet av 1960-talet startade 
bror Hålmetoder. Han var den per-
son som gjorde en ny och okänd 
bransch känd genom sitt initiativ 
att ta kontakt med polisen vid Norr-
malmstorgsdramat augusti 1973.
Det var Hålmetoder som skötte första 
delen av borrningen som polisen sedan 
slutförde med Bror som instruktör. Man 
kan väl säga att Bror är en av de få ärliga 
personer som fått sitt verktyg (borrkro-
nan) utställt på Polismuseet.   Strax efter 
Norrmalmsdramat såldes Hålmetoder till 
Stabilator. Efter försäljningen startade 
han Ess-Diam, ett företag som i början 
enbart tillverkade diamantborrkronor. 
Genom samarbete med Dimas, som var 
maskintillverkare, hade Ess-Diam ett 
komplett utbud för håltagare. Då Dimas 
själva började tillverka borrkronor köpte 
Ess-Diam företaget Elen som tillverkade 
maskinutrustningar. Samtidigt inleddes 
ett samarbete med Olssons Diamant på 
klingsidan. I början av 1980-talet började 
man tillverka egna klingor. 1985 då Bror 
fyllde 60 år sålde han Ess-Diam och  bil-
dade ett nytt företag Bror Österman AB 
som ägnade sig åt att färdigställa Zorron 
(svärdsågen) och marknadsföra den.

Bror var även en stor uppfinnare och 
innovatör
Bland Bors uppfinningar kan nämnas:
-hårdmetallborr för tegel och träborr-
ning.
-baksugen för att suga vatten och damm 
upp genom borrkronan.
-vattenuppsamlaren för takborrning.
-zorron (svärdsågen).
Vad många inte vet är att Bror även var 
med och tog fram den första hydraulsågen 
i slutet på 1970-talet. Dessutom var det 
Bror som tillsammans med Mats Johans-
son tog fram klingorna till det som senare 
blev ringsågen. 

Branschens stamträd
Jag brukar hävda att håltagningsbranschen 
har två stamträd när det gäller oss entre-
prenörer. Den ena är Terratest  som ägdes 
av Atlas Copco och den andra är Bror Öst-
erman genom Hålmetoder och Ess-Borr. 
Många av dagens entreprenörer har fått 
sin utbildning i Hålmetoder eller fått hjälp, 
stöttning och coachning av Bror som ägare 

En legendar har lämnat oss
till Ess-Diam. Många av oss äldre företag 
som startades på 1970 och 1980-talet har 
haft Bror som mentor t.ex. av de som fort-
farande finns kvar Södertälje Borrteknik,  
Disab Håltagnings AB, Diamantteknik, 
PP-såg och Borr samt SHC. 

Bror är en av de största som funnits 
i branschen
Bror var den stora gentlemannen som alla 
kände. Jag träffar många utanför håltag-
ningen och när jag nämner att jag är hål-
tagare kommer många gånger frågan ”kän-
ner du Bror Österman”. Han var omtyckt 
av alla och jag har aldrig hört Bror säga ett 
ont ord om någon person utan mer tvärtom. 
Det hårdaste ord jag hört om någon är att 
han blivit besviken på den personen.

Han engagerade sig
Han engagerade sig i våra familjeförhål-
landen, vad våra familjemedlemmar hette, 
kom alltid ihåg födelsedagar, bjöd in oss 
på luciakaffe på firman, ställde upp och 
gjorde specialborr när så behövdes. Han 
var vår stora mentor ett och enormt stöd 
för oss. Det var så att man nästan kände 
honom som en andra far när man var ung 
och nystartad som håltagare.  Bror var den 
som alltid ställde upp. Jag minns särskilt 
en fredag när jag var ute och golvsågade. 
Vid 22.00-tiden gick sågen sönder. Då 
ringde jag hem till Bror och bad om råd. 
Den lösningen som blev var att han tog en 
taxi till Ess-Diam (hade tagit en whisky) 
och lånade ut en såg så jag kunde slutföra 
jobbet på natten till lördag. Det utan att 
det inte kostade mer än dagshyra. Brors 
motivering var att du är min kund och 
om du tappar kunder säljer jag mindre. 
En mycket dålig förklaring för en enorm 
uppoffring. 

Stor saknad
Bror lämnar en underbar, snäll och trevlig 
hustru Lillan (Ingrid). Även hon har fått 
stå ut med oss original till håltagare, men 
framförallt haft överseende med att vi 
har kunnat nå Bror på de mest opassande 
tider.  Bror var den stora entusiasten som 
ägnade en stor tid på sina uppfinningar och 
att stötta oss håltagare, men jag tror inte det 
varit möjligt utan stöd och överseende av 
Lillan. Vi är många som har Bror att tacka 
för våra framgångar och som kommer att 
sakna honom. En vän, mentor och gentle-
man har lämnat oss. Personligen känner jag 
som den person som sent på kvällen ska ta 
tåget hem och kommer upp på perrongen, 
där det är folktomt, tittar på tidtabellen och 
konstaterar att sista tåget har gått. 
GUNNAR LANDBORG

Annonsera på vår hemsida
Föreningens medlemmar entreprenörer) 
äger rätt att annonsera på föreningens 
hemsida. Det är gratis att lägga in an-
nonser gällande köp och sälj av varor 
eller tjänster. Tanken är att t.ex. oanvända 
maskiner ska kunna säljas till andra fören-
ingsmedlemmar som kanske har behov av 
just den maskinen du lagt åt sidan. Eller 
varför inte annonsera efter personal som 
kan hjälpa till vid arbetstoppar eller under 
semesterperioden? Tjänsten är avsedd för 
den utförande parten dvs. håltagningsfö-
retagen och ej leverantörsföretagen. Gå 
in på föreningens hemsida som har adress 
www.hibinfo.se för mer information om 
att annonsera.

Skicka din fråga till styrelsen
För att underlätta kommunikationen mel-
lan styrelsen och medlemmarna finns det 
möjlighet att på ett enkelt sätt skicka din 
fråga till styrelsen. Via ett enkelt web-
formulär på föreningens hemsida kan du 
skicka din fråga till styrelsen. Din fråga 
kommer att behandlas under kommande 
styrelsemöte som sedan återkommer med 
svar. Kom ihåg att ingen fråga är för liten 
eller för stor! Ingen fråga är för dum för att 
ställas. Det går förstås även bra att komma 
med förslag på förbättringar och tips om 
vad föreningen ska fokusera på i framti-
den. Adressen till föreningens hemsida är 
www.hibinfo.se och klickbar textlänk finns 
på högersidan.

Bror Österman
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Den 7 maj 2009 bildades håltagar-
nas veteranklubb, kallad Vetera-
nerna. Detta av fyra medlemmar 
i HiB som träffades för att lägga 
grunden till en veteranklubb. För 
att få bli medlem var förutsättningen 
att personen suttit minst 8 år i HiB:s 
styrelse eller varit aktiv minst 20 år 
i branschen. På vårt första årsmöte 
november 2009 var vi 22 medlem-
mar och 11 stycken som deltog på 
årsmötet.
I slutet av 2010 var vi 25 medlemmar. På 
årsmötet november 2010 var vi 15 perso-
ner som åkte båt till Riga. I samband med 
mässan i Göteborg var vi 11 personer som 
samlades till en gemensam middag. Det är 
ingen dålig uppslutning jämfört med andra 
föreningar när man har mer än 50% upp-
slutning på mötena. Medlemsantalet ökar 
hela tiden men på grund av naturlig avgång 
bortfaller även medlemmar. Nu senast har 
Kjell Larson och Bror Österman avlidit.  
Två personer som var för sig har haft stor 
inverkan på branschens utveckling. Upp-
slutningen är god på våra möten. På Riga 
resan var vi 15 personer och på träffen i 
samband med Göteborgsmässan var vi 
11 personer på middagen på kvällen. Det 
innebär att mellan 50-75% är anslutningen 
på träffarna. En mycket god anslutning för 
en förening i dessa tider. 

Vad är då meningen med vetera-
nerna?
Det är att träffas, umgås, prata gamla 

-Vem vet vad CR 28 betyder och varför 
den kom till? 
-Vem myntade ordet Pixi-borrning?
-Vad är en BK 10?
-Vilken maskin kallades för äggvärmare?
-Vilka väggsågar fanns före hydralså-
garna?
-Vad drevs de med?
-Vad var MJ-sågen?
-Vilka leverantörer är deras ursprung i 
Sverige?
-Vilka entreprenörer är stamträd till bran-
schen?

Branschens veteraner
-Vilka företag har sitt ursprung från res-
pektive företag?
-Vad har olika personer betytt för vår 
utveckling? 
-Vem har gjort vad?

Vem ska göra det?
Det finns fortfarande personer bland oss 
äldre som inte hunnit blivit senila och kan 
därför dokumentera vår historia. HiB-Info 
vore väl ett lämpligt forum att publicera det 
i. Ett media som startades för drygt tjugo år 
sedan och haft stor betydelse för HiB:s ut-
veckling. Första numret av HiB-Info kom 
ut 1990 med Lars Jakobsson som ansvarig. 
HiB grundades 1987 och föreningen firar 
25 årsjubileum 2012 (vi är t.ex. tolv år 
yngre än den japanska broderorganisa-
tionen). Det finns mycket som hänt under 
dom tjugofem åren som gått. 

Någon måste berätta
-Föreningens egen historia.
-Föreningens betydelse.
-Personer som betytt mycket för HiB.
-Händelser som inträffat.
-HiB:s medverkan i olika sammanhang.

Allt det här är något för veteranerna att ta 
itu med. Trots att vi många gånger kommer 
att uppfattas som partiska så tror jag att 
man får ta det goda med det dåliga.
GUNNAR LANDBORG

minnen, men framförallt dokumentera 
branschens historia. Vi är framförallt ett 
socialt nätverk som medverkar till att 
gamla medlemmar inte tappar kontakten 
med branschkollegor när man avslutat sin 
aktiva karriär.
 
Lite frågor ur det förgångna
-Vem introducerade borrningen i 
Sverige? 

En del av branschens veteraner.

Tyrolits husmässa
I samband med finalen av Tyrolit Cut-
ting Pro Competition arrangerade 
Tyrolit en husmässa i det gamla 
mässcentrumet i Innsbruck.
Denna gång hade man valt att förlägga hus-
mässan på samma plats som finalen istället 
för som förra gången när husmässan var 
förlagd till huvudkontoret i Schwaz. På 
husmässan kunde man förutom att ta del 

av deras kompletta utbud av maskiner och 
verktyg även deltaga i ett flertal föreläs-
ningar. I maskinväg fick vi inte se några 
direkta nyheter sedan Bauma. Värt att no-
tera är ändå deras ny golvslipningsserie 
som inkluderar både slipar och torrsugar. 
I detta skede inkluderar sortimentet fyra 
golvslipar, två torrsugar och tre standard-
verktyg. En detalj på mässan som väcktes 
många intresse var en bil som var kapad 
mitt itu och kapning var gjord med en wi-
resåg. Besökarantalet var uppskattningsvis 
runt 1000 personer och jag misstänker att 
flertalet gick nöjda därifrån. Mässan var 
proffsig och trots mycket information på 
ett och samma ställe så gick det ändå att 
få ett samlat grepp om produkterna som 
presenterades.
PATRIK SJÖGREN
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Ny teknik, nya företag och nya sätt 
att arbeta gör att det ständigt sker 
förändringar. Vem kunde tro för 50 
år sedan att mer än hälften av ar-
beten på ett bygge skulle utföras av 
underentreprenörer? Vem kunde tro 
att specialföretagen skulle bli en så 
stor del av byggnationen? För 25 år 
sedan var vi betraktade som löst folk 
som katten släpat in. I dag är vi en 
naturlig del av bygget. Det är därför 
roligt att i den utvecklingen även se 
att ett rivningsföretag kan bli årets 
företagare i en kommun.
När jag växte upp (och det är länge sedan) 
fick man uppfattningen att rivning var 
smutsigt, miljöfarligt och oseriöst. Perso-
nalen var sådana personer som tidigare var 
vanliga som hamnarbetare med andra ord 
dag avlönade kraftkarlar som tog påhugg 
när det fanns jobb. Dom behövde ingen 
grundutbildning utan det gällde bara att 
hugga i. Med slägga, spett och tryckluft-
maskiner rev man ner där rivningskulan 
inte kom åt eller fick användas. Rivnings-
branschen har kantats av rykten om oseri-
ösa företag, ekonomisk brottslighet, svarta 
löner, hot och maffiametoder. Det var till 
och med så rivarna inte betraktades som 
yrkesmän och inte tillhörde byggsektorn. 
Med den skråindelning som fanns förr fick 
dom inte plats i arbetsbodarna. Rivare var 
betraktade som diversearbetare som man 
tog in på byggena på sådana jobb som 
inte ens grovarbetarna ansåg sig värdiga 
att utföra. Det är den statusen som rivarna 
hade förr.

Personalen har blivit maskinförare
Då företagen blivit maskinintensiva har det 
inneburit stora investeringar går förlorade 
vid en konkurs. Bland dom företag som 
har mycket maskiner har dessa oseriösa 
företagen försvunnit. Personalen har blivit 
maskinförare som med en liten spak står 
en bra bit från det som ska rivas. Med sin 
yrkeskunskap står dessa på tryggt avstånd 
från det som ska rivas och får till bra ar-
betsmiljö genom dammfilter.  För att vara 
lite fyndig kan man väl påstå att rivnings-
branschen blivit rumsrenare. Det som jag 
tycker är så roligt att förmedla är att Kjell 
Sten på Rivners blivit ”Årets företagare” i 
Huddinge. En utmärkelse som är instiftad 
av företagarna och ”Årets företagare” utses 
i varje kommun. Varje ”Årets företagare” 
i kommunen nomineras till regionen och 
regionens ”Årets företagare” kan bli hela 
Sveriges ”Årets företagare”. Att bli ut-
nämnd innebär att man ska passera massa 

Branschen förändras
nålsögon. Man ska vara seriös, inte ha be-
talningsanmärkningar, vara ett föredöme, 
man måste ha uträttat något speciellt för 
att komma i åtanke och man måste vara 
känd i kommunen och nomineras av 
någon. Huddinge kommun har ca 5000 
företag så det är inte det lättaste att bli 
”Årets företagare”.

Motiveringen lyder
”Kjell Sten, som driver företaget Rivners 
AB, är en föregångare inom rivnings-
branschen, en bransch som varit en av de 
smutsigaste både när det gäller miljö och 
anseende. Kjell Sten har tvärtemot många 
icke seriösa rivningsföretag alltid drivit fö-
retaget på ett seriöst sätt och följt de lagar 
och förordningar som finns. Kjell Sten har 
även medverkat till att starta branschfören-
ingen för rivningsföretag och härigenom 
verkat för en seriös verksamhet. Rivners 
AB har gått från ett hantverk till ett ma-
skinintensivt företag. Företaget har alltid 
varit föregångare inom rivning och vågat 
prova ny teknik. Det som  mest utmärker 
företaget är deras tidiga och stora satsning 

på återvinning av rivningsmaterial. Med 
eget sågverk började företaget tidigt med 
försäljning av virke. I dag- med en försälj-
ningsyta på 1000 kvm - är företaget ett av 
de största i Sverige på begagnat byggma-
terial och alla typer av byggmaterial säljs. 
Verksamheten möjliggör omplacering av 
personal som inte längre har möjlighet att 
utföra rivning ute på fält. Kjell Sten har 
visat att han har förstått att det är duk-
tiga och välutbildad personal som är det 
viktigaste kapitalet. Han vårdar det arv 
som tidigare generation har gett honom 
när det gäller personalfrågor. Trots fi-
nanskris och minskad omsättning på 25% 
har företaget behållit större delen av sin 
personalstyrka.”

Hedrande för branschen
Jag tycker det är hedrande att ett rivnings- 
och specialföretag blir årets företagare. 
Tycker som Kjell uttryckte det när han tog 
i mot priset, ”äntligen”. Jag tror att vi alla 
gläds och uppskattar att Kjell fick priset 
och att branschen blivit seriösare.
GUNNAR LANDBORG

Ny säljare på Tyrolit
I augusti börjar en ny säljare på 
Tyrolit, Ronnie Björk. Han kommer 
främst fokusera på bygg- och ut-
hyrningskunder i södra och västra 
Sverige.
För att ytterligare stärka Tyrolits svenska 
säljorganisation och förbättra servicen till 

våra bygg- och uthyrningskunder i södra 
och västra Sverige har vi glädjen att med-
dela att vi anställt en säljare som skall fo-
kusera på dessa områden. I augusti  börjar 
Ronnie Björk på sitt nya arbete hos Tyrolit. 
Ronnie har en lång erfarenhet av försälj-
ning på bl a Ahlsell Bygg och Berendsen 
och kommer senast från en anställning 
hos Makita.

Familjen, snickarglädje och träd-
gårdsfix
Ronnie är bosatt i Smålandsstenar med sin 
familj, fru och två barn. “Jag ser mycket 
fram emot att börja som säljare på Tyrolit 
och det skall bli kul att komma ut och träffa 
alla Tyrolitkunder.” På fritiden snickrar 
han gärna på huset eller fixar i trädgården, 
när han inte umgås med familjen. 
JESSICA PERSSON

Ronnie Björk, ny säljare på Tyrolit.
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Brokk AB levererar robotar till Fukushima
Brokk AB, världsledande tillverkare 
av fjärrstyrda rivningsrobotar, 
levererar robotar till Fukushima 
kärnkraftverk i Japan. Maskinerna 
kommer i ett första steg att 
hjälpa till med att städa upp 
det kontaminerade materialet 
i området. ”En av de stora 
skillnaderna mellan Brokks 
riviningsrobotar och de robotar som 
hittills finns på plats i Fukushima 
är att våra maskiner klarar av att 
utföra riktigt tungt arbete, såsom 
att riva betongstrukturer och ta 
hand om tyngre kontaminerat 
material” säger Martin Krupicka, 
VD på Brokk.
Den första kontakten med Brokk togs 
tidigt efter olyckan i Fukushima, då 
Brokks rivningsrobotar är världskända 
när det gäller rivningsarbeten i 
radioaktiv miljö. Företaget har därefter 
haft personal på plats i Japan för att 
sätta sig in i situationen mer i detalj. 
Den första roboten levererades redan 
i mitten av april. Den kommer bland 
annat att användas till att ta sig in i en 
av de mest skadade reaktorerna. Det har 

varit ett mycket intensivt arbete såväl 
på Brokk som hos underleverantörer 
för att ta fram maskiner på mycket kort 
tid. För närvarande befinner sig också 
personal från Brokk på plats i Japan för 
att utbilda lokal personal i hantering av 
Brokks rivningsrobotar för den här typen 
av arbete.

Har även använts i Tjernobyl
Brokk har framgångsrikt levererat robotar 
för rivning och hantering av radioaktivt 
material till kärnkraftsindustrin i över 
tjugo år, däribland till USA, Frankrike, 
Storbritannien, Ryssland och Japan. 
Brokks maskiner har bland annat 
använts i saneringsarbetet vid Tjernobyl 
i Ukraina. ” Taisei Corp i Japan, som 
arbetar för TEPCO vid Fukushima, valde 
oss på grund av vår erfarenhet inom 
kärnkraftsindustrin. Vi har i dag över två 
hundra maskiner på olika kärnkraftverk 
världen över” säger Mike Evans, ansvarig 
för kärnkraft på Brokk. 

Väl beprövade produkter
Efter att under 30 års tid ha levererat 
mer än 5000 rivningsrobotar har Brokk 

väl beprövade produkter och lösningar. 
Brokk-maskinerna kan dessutom utrustas 
med en mängd olika verktyg vilket gör 
dem till riktiga mångsysslare. I början av 
maj gick den andra leverensen iväg med 
chartrat flyg från Luleås flygplats Kallax 
med ytterligare tre rivningsrobotar. 
Maskinerna har byggts om och utrustats 
av Brokks specialavdelning för att klara 
av de speciella uppgifterna och den höga 
strålning som finns på plats i Fukushima. 
Bland annat ska maskinerna fjärrstyras 
från ett kontrollrum placerat en kilometer 
från själva reaktorerna. För närvarande 
förväntas maskinerna att vara på plats 
och i arbete på reaktorområdet i slutet 
av maj.
EVA SKINNER

Ny bjässe från Hilti
På Demcon-mässan som hölls för ett drygt halvår sedan fick vi se 
demonstrationer av en ny bilningshammare från Hilti. TE3000-
AVR är en rejäl bilningshammare i storlek med den klassiska gula 
Boschen. I korthet kan man nämna att den har klassens högsta 
slagenergi med 860 slag i minuten. Trots detta har den mycket 
låga vibrationer och med insatsvärde på 61 minuter och gräns-
värde på 240 minuter. Hilti lanserar bilningshammaren under 
juni 2011 och listpris är ca. 25.000 kronor.

Cramo är näst störst i Europa
Uthyrningsföretaget Cramo är numera näst störst i Europa. Detta 
sedan företaget förvärvat tyska Theisen Baumaschinen. Där-
med breddar man verksamheten till att även omfatta Tyskland, 
Österrike, Schweiz och Ungern. Theisen är det tredje största 
uthyrningsföretaget i Tyskland med en omsättning på ca. 86 
miljoner euro. Företaget finns i hela Tyskland med 90 depåer. I 
Österrike finns nio depåer. Schweiz har tre depåer och slutligen 
Ungern en depå.

Kundanpassad webb
Husqvarna Construction Products har lanserat en ny webbsida. 
Sidan är enkel och tydlig där man kan ladda ner produktkatalog, 
användarmanual, underlag för service och reparationer. Väljer 
man att titta mer på en specifik produkt får man snabbt fram 
tänkbara tillbehör eller alternativ till den valda produkten. Ett 
flertal filmer visar dessutom olika användningsområden och lös-
ningar. Utan tvekan kan man säga att deras nya webb är mycket 
kundanpassad och mycket användarvänlig.
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Den 27 Januari förvandlades Inns-
brucks mässcenter till en kokande 
kittel av spänning när Europas bästa 
professionella håltagare gjorde upp 
om segern i  ” TYROLIT Cutting Pro 
Competition". 16 tävlande från 14 
länder deltog i det andra europeiska 
mästerskapet i betonghåltagning 
som startades av Tyrolit 2008.
Vid midnatt, efter tre intensiva och nerv-
kittlande timmar, tystnade maskinerna. 
Den snabbaste håltagaren med bäst pre-
cision hade tagit hem segern: Joakim Le-
nander från Sverige blev årets europeiske 
mästare. Jan Läderach från Schweiz och 
Italienaren Luigi Zamperini fick efter en 
hård kamp nöja sig med andra respektive 
tredje plats.

Ready, Set – Cut!
Klockan  21.00 slår klockan för Europas 
bästa professionella betonghåltagare. AC/
DC’s ”Hell’s Bells” pumpar ur högtalarna. 

Sverige europeisk mästare i håltagning

Joakim Lenander stod till slut som segrare och blev europeisk mästare.

Koncentrerade blickar, 
spända ansikten, svett-
blänkande pannor. Den 
i de tyskspråkiga län-
derna mycket välkän-
da TV-presentatören 
Charlotte Engelhardt 
öppnar tävlingen med 
den givna startsignalen: 
”Ready, Set – Cut!”. De 
tävlande kämpar om att 
erövra de bästa tiderna för väggsågning, 
kärnborrning och handsågning, medan 
de över 700 besökarna från hela världen 
erbjuds underhållning på högsta nivå med 
fantastisk stämning, spektakulär show, live 

band och en avancerad ljusshow.

Snabbt och precist
Under tre timmar gav deltagarna från Ita-
lien, England, Spanien, Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Österrike, Schweiz, Belgien, Polen och 
Holland sitt allt. Alla tävlande kvalifice-
rade sig i nationella tävlingar under 2010. 
Två och två tävlade de mot varandra i tre 
discipliner. Vinna kunde till slut bara en 
man göra, men alla de tävlande lyftes fram 
på scenen av rop, vuvuzuelor och kamp-
sånger från sina landsmän - alla deltagare 
var segrare. Utmattade men ändå glada 

var de besegrade överens – ”2012 kom-
mer vi igen!”
TEXT: JESSICA PERSSON
FOTO: PATRIK SJÖGREN

Ovan:
Joakim Lenander i full fart med borrmomentet.

Till vänster:
Väggsågsmomentet krävde full koncentration.
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Rapport från årsmötet
Föreningens årsmöte hölls den 
31 mars och för andra gången i 
föreningens historia hölls den på 
Yasuragi som ligger på Hasselud-
den i Saltsjö-Boo. Ett 30-tal personer 
hade hörsammat kallelsen och för 
första gången var leverantörerna i 
majoritet.
Jag börjar med att tacka alla som närvarade 
för visat intresse. Dagen startade med att 
Pål Burman gav oss en mycket intressant 
och givande föreläsning om ”Att leverera 
och Snacka”. Det som Pål bl.a. tog upp 

kommer.

PDI
Arne Holgersson och Anders Andersson 
har tillsammans med Jan Hermansson 
diskuterat möjligheten den befintliga 
PDI. För Jan Hermansson är det inga som 
helst problem, men inget är ännu bestämt 
eller planerat. Det har endast konstaterats 
att möjligheten dock finns.

Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen som arbetar för yr-
kesbeviset går framåt, närmast i tiden är 
det en träff med BYN (Byggindustrins 
Yrkesnämnd) för diskussion angående 
håltagningsläromedel. 

Ekonomin
Ekonomin ser bra ut i föreningen. Över-
skottet är i nuläget inte på något sätt 
placerat, men styrelsen kommer att se 
över detta inför framtiden. Inträdes- och 
serviceavgifter förblir oförändrade.

Förändringar i styrelsen
Styrelsen inför det kommande året har 
ändrats och vi vill passa på att tacka Calle 
Bendefors för de år han varit med i styrel-
sen. Calle Bendefors valdes in till valbe-
redningen tillsammans med sittande Mario 
Larsson och Arne Holgersson. Vi välkom-
nar Ricky Danielsson, Thomas Fredriksson 
(nyval 2 år) och Gunnar Landborg (nyval 
1 år) in till styrelsen. Anders Andersson 
valdes om till ordförande ett år. Jonas Nors 
och Linda Dahlin har ett år kvar. 

En del av det glada gäng som deltog på årsmötet.

var: ”Hur ser 
kommunikationen 
ut till kunder och 
medarbetare?”. 
10 % är ”bara” 
ord resten är vårt 
k roppssp råk , 
röstläge mm. Bra 
kommunikation 
och bra bemötan-

de skapar ett förtroende hos våra kunder, 
medarbetare mm. Pål menar att genom att 
skapa ett förtroende och lojalitet hos våra 
kunder och medarbetare kan vi kan öka 
vår lönsamhet, 8 av 10 kunder byter leve-
rantör på grund av dåligt bemötande. Påls 
positiva energi och framåtanda gjorde att 
vi alla gick ut med ett leende på läpparna 
och med lite nytänkande. 

Information om kommande möte
Så blev det dags för årsmötet, alla fick 
kort presentera sig. Anders Andersson 
öppnade mötet och här följer en kort sam-
manfattning om vad som togs upp. Arne 
Holgersson, leverantörernas representant 
informerade att framtida leverantörsmöten 
kommer att ske i samband med HiB:s hel- 
och halvårsmöten.

Veteranerna
Arne föreslog att Veteranerna och HiB 
skulle kunna lägga sina möten vid samma 
tidpunkt, Gunnar Landborg gav en liten 
presentation över vad Veteranerna står 
för. -Det handlar inte om att konkurrera 
med Håltagningsentreprenörerna utan att 
dokumentera håltagningens historia och 
erfarenhet berättade Gunnar Landborg.

25-års jubileum 2012
HiB firar 25 år 2012 och med detta är 
tanken att vi åker till Las Vegas i sam-
band med World of Concerete och för ett 
eventuellt studiebesök hos ett håltagnings-
företag i Los Angeles. Så boka in 21-28 
januari 2012. Mer information om detta 

Avslutades med dopp i bassängen
Dagen avslutades med ett dopp i utom-
husbassängen samt middag i den otroligt 
avslappnande miljön som bara Yasuragi 
kan erbjuda.
LINDA DAHLIN

Följ med HiB till USA
Kommande år dvs. 2012 fyller fören-
ingen 25 år och det kommer bl.a. att firas 
genom att åka till USA för att besöka 
mässan World of Concrete. Vi kommer 
att flyga via Heathrow och direkt till Los 
Angeles. I Los Angeles kommer vi att 
göra ett arbetsplatsbesök för att se den 
amerikanska håltagarvardagen. Därefter 
flyger vi till Las Vegas för att se mässan 
samt göra fler studiebesök. Priset beräknas 
till ca. 15.000:- för resa, del i dubbelrum 
och ett par middagar. Mer information 
kommer efter byggsemestern. Ytterligare 
information kan fås av Arne Holgersson, 
telefon 0730-31 25 34 eller via epost 
6holgersson@telia.com.
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