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Besök www.husqvarnacp.se 
eller scanna QR-koden så får 
du veta mera om WS 482 HF.

Om du vill 
göra det lätt för dig.
HUSQVARNA WS 482 HF är en högfrekvensdriven väggsåg som gör ditt arbete lättare 
och lönsammare genom innovativ teknik. Motorn ger hela 19 kW på spindeln och klarar klingor 
upp till 1600 mm, trots att den bara väger 28 kg. Du styr den trådlöst med en  nydesignad ergo-
nomisk fjärrkontroll som har logiska menyer och tydlig färgdisplay. Det nya robusta kling-
skyddet i aluminium är slitstarkt och enkelt att hantera. Dags att prova ett lättare sätt att jobba?

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS
www.husqvarnacp.se

© 2012 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of Husqvarna AB (publ).



HiB’s medlemslista
Länktips/Mässkalender/Styrelse
Ordförande har ordet
Ny försäljningschef för bygg på Tyrolit
Hilti är byggbranschens bästa arbetsplats
15-års jubileum för Wetterstaden
Borrhammaren som både klarar borrning och bilning
Årsmöte i Kosta
Kapa vått och torrt med samma maskin
Äntligen en säker metod för balkongsågning
Jack Midhage förstärker sin säljorganisation
Ny samarbetspartner för Pentruder
Två års fabriksgaranti
Förmedling av begagnade rivningsrobotar
Midhage etablerar sig i Stockholm
Inför höstens demoleringsmässa, Demcon
Brokk AB förvärvar Ahlbergs Electronics
Nyinstiftat pris för branschen
Husqvarna Construction lanserar en mobil webbplats
Nedräkning inför kommande mästerskap
Vi hälsar en ny styrelsemedlem välkommen...
Håltagning av hisschakt i Bäckebol köpcentrum
Jerneviken investerar för framtiden

Fotot på framsidan visar Jernevikens nya maskin för tillverkning av segment med positionerade
diamanter.
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ENTREPRENÖRER

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
alebetongborrning@telia.com
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: 070-5680907  Fax: 0320-100 65
Info@berghems.se
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
Veddestavägen 14, 175 62 JÄRFÄLLA
Tel: 08 - 35 76 86
hassep@betongborrarn.se
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
www.betonghaltagning.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
www.bhtnordborr.se

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

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
casun@casun.se
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
Box 304, 382 34 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
Säbygatan 23 , 753 23 UPPSALA
Tel: 018-35 04 99
ft.betonghaltagning@telia.com
www.ftbetonghaltagning.se

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
Box 42010 , 12612 STOCKHOLM
Tel: 08-464 90 14  Fax: 08-464 90 18
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
Köpmansgatan 12, 267 76 EKEBY
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
gunnar@halmetodik.se

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

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

Norrjobb AB
Björkelundsvägen 1, 961 62 BODEN
Tel: 0703-950 528
Norrjobb@live.se
www.Norrjobb.se

Notab
Rapsgränd 8, 973 42 LULEÅ
Tel: 070-627 55 60  Fax: 0920-134 74
kjell@notab.nu
www.notab.nu

Owe Larsson Borr AB
Box 259, 611 26 NYKÖPING
Tel: 0155-29 25 80  Fax: 0155-29 25 88
owe.larsson.borr@telia.com
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P&P Betongborrning i Kinnarumma AB
Salhem Göllingstorp, 515 92 KINNARUMMA
ppbetong@gmail.com
www.ppbetong.se

Patrik Sjögren AB
Depågatan 87, 254 64 HELSINGBORG
Tel: 042-162279
info@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
www.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
fredrik.pierre@pierre.se
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 V. 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

LEVERANTÖRER

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.

Ståls Håltagning AB
Hagvägen 22, 611 65 NYKÖPING
Tel: 0155-21 06 34
klasstal@telia-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
Hakarpsvägen 123, 561 39 HUSKVARNA
Tel: 036-13 52 93  Fax: 031-13 29 34
sob.ab@telia.com

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

Ubbes Håltagning AB
Fasanstigen 42, 144 44 RÖNNINGE
Tel: 073-578 56 43
ubbeshaltagning@gmail.com
www.ubbeshaltagning.se

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
info@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  Fax: 0555-300 11
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

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

Dia-trade/Norddiamant AB
Yttre Ringv‰gen 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

RELLOK Diamond Tools Sweden AB 
Måga Ramsjövägen 95, 827 91 LJUSDAL
Tel: 0651-154 20

Saint-Gobain Abrasives AB
Box 495, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-580 881 00  Fax: 08-580 881 30

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

Spe-Dat Konsult AB
Galoppvägen 8, 177 59 JÄRFƒLLA
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
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LÄNKTIPS

MÄSSKALENDER

Demcon, Infracity, Stockholm
6-7 september 2012
 
Byggmaskiner, Göteborg
12-15 mars 2013

Bauma, München
15-21 mars 2013

World of Concrete, Las Vegas
5-8 februari 2013

Nordbygg, Älvsjö
1-4 april 2014

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
Jan Månsson, King Concrete AB
Tel: 0706-98 69 40 
 
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

Äntligen börjar det närma sig som-
mar, visste ni att det skiljer ungefär 
två månader mellan vårens ankomst 
i söder till norr i vårt land. Tänkte 
på det när jag var i Kosta för vårat 
25 årsmöte med HiB. Det var så 
grönt i gräset jämfört med hemma 
i Dalarna. 
Något som jag också tänkte på var att det 
inte var så många medlemsföretag på plats. 
”Varför inte då?”, jag hört detta förut! 
”HiB är en klubb för inbördesbeundran” 
och jag hörde det från vissa som jag dis-
kuterade med på årsmötet angående hur 
man lockar fler medlemmar till möten. 
Inbördesbeundran av vem eller vilka det 
framgår aldrig men må det vara så att vissa 
ser det från den sidan.

Jag ser HiB som ett nätverk
Jag personligen ser HiB som ett nätverk 
där man via olika typer av träffar och 
möten kan bygga upp relationer till lika-
sinade inom samma bransch för att dela 
erfarenheter och idéer. Och det är nog det 
bästa jag har fått ut av HiB under dem få år 

Ordförande har ordet
som jag faktiskt åkt på träffar och möten. 
Dessa möten har jag faktiskt tjänat pengar 
på i slutänden.

25-års firandet fortsätter
Vårt firande av HiB 25 år fortsätter i höst 
med en jubileumsfest i samband med Dem-
con mässan på infracity i september 2012. 
Mer information kommer att publiceras 
på hemsidan.

Kontakta mig gärna
Har ni egna synpunkter på vad styrelsen 
och föreningen ska jobba med under kom-
mande år så får ni gärna kontakta mig 
angående detta annars fortsätter jag att 
beundra mig själv och resten av medlem-
marna som faktiskt kommer på möten 
och träffar.
ANDERS ANDERSSON

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 föreningen, övriga håltagare i Sverige, alla byggmästar-
föreningar 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

Ny försäljningschef för 
bygg på Tyrolit
Tyrolit Norden satsar på byggdi-
visionen och har fr.o.m. mars må-
nad anställt Stig-Olof Nordin som 
ansvarig försäljningschef för den 
nordiska säljorganisationen med 
inriktning mot B2B-marknaden.
Stig-Olof kommer närmst från maskinut-
hyrningsföretaget Cramo och har tidigare 
bl.a. arbetat på det tyska företaget Henkel 
och på Black & Decker. Han är även an-
svarig för deras servicecenter i Göteborg, 
vilket ligger i närhet till hans hem som är 
Tollered utanför Göteborg.

-Vi har ett uppskattat sortiment
Tyrolit är ett spännande företag med lång 
tradition i Norden och företaget har ett 
sortiment som är uppskattat för sin kvalitet 
och effektivitet bland de professionella 
användarna säger Stig-Olof. Under året 
kommer vi att introducera en rad nyheter 
samtidigt som en ny Cutting Pro-mästare 
skall utses på Demcon-mässan i september. 
Det gör det extra roligt att börja på Tyrolit 
avslutar han.
PATRIK SJÖGREN

Stig-Olof Nordin
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Varje år publicerar företaget "Great 
Place to Work" Institute en lista 
över "Sveriges Bästa Arbetsplat-
ser" i kategorierna små, medel-
stora och stora företag. Ett great 
place to work definieras som en ar-
betsplats där medarbetarna litar på 
människorna de arbetar för, som 
är stolta över vad de gör och med-
arbetare som trivs med männis-
korna de arbetar tillsammans med. 
Bäst placerad bland stora företag 
i byggbranschen är Hilti Svenska 
AB.
Great Place to Work Institute grundades 
1983 och priset för de bästa arbetsplatser-
na har delats ut i Europa i tio år. De utför 
årligen en undersökning för att få fram de 
bästa arbetsplatserna i Sverige. Företagen 
listas i kategorierna små, medelstora och 
stora företag och undersökningarna görs 
via bl a anonyma intervjuer med medar-
betarna som ligger till grund för resulta-
ten. I byggbranschen toppar Hilti Svens-
ka AB och enligt VD, Aksel Ringvold, 
ligger ett medvetet arbete bakom det fina 
resultatet.

Vi har gjort stora framsteg
-Tillsammans med att skapa en långsik-

Hilti är byggbranschens bästa arbetsplats
tig, lönsam tillväxt är ambitionen att vara 
ett fantastiskt ställe att arbeta på vilket 
är en av våra huvudmålsättningar, säger 
Aksel. Genom vår egen interna medarbe-
tarundersökning har vi sett att vi har gjort 
framsteg och det är därför extra kul att se 
detta också i jämförelse med företag på 
den svenska marknaden, fortsätter han.

Medarbetare får fylla i svar
Alla medarbetare får fylla i svar på 59 
påståenden om sin arbetsplats. Resultatet 
baseras till största del på dessa anonyma 
åsikter om företaget för att ge en rättvis 
bild av hur arbetsklimatet är på företaget. 
I samband med att Hilti fick ut sitt resultat 
kommenterade Great Place To Work In-
stitute att resultatet har utvecklats enormt 
mycket givet den redan höga nivån och är 
bland de största ökningarna i deras under-
sökningar i år.

Utomordentlig prestation
-Det är en utomordentlig prestation som 
vi är fantastiskt glada och stolta över. Vårt 
arbete med våra värderingar och vår före-
tagskultur är en stor anledning till varför 
vi är med på listan, fortsätter Aksel. Det 
finns en stolthet i att vara Hilti-medarbe-
tare och man uppskattar sina kollegor och 

ledare. Hilti är också ett företag som sat-
sar på individuell utveckling och detta är 
något som medarbetarna håller med om.

Sjätte plats bland samtliga tävlande
– Resultatet för de deltagande företagen 
har generellt blivit högre för varje år, så-
väl bland nya deltagare som bland dem 
som varit med tidigare. Det tror jag häng-
er ihop med att frågor om personalvård 
och företagskultur har fått högre status, 
säger Maria Grudén, som är VD för Great 
Place to Work Institute Sverige. Totalt 
hamnade Hilti på sjätte plats bland samt-
liga tävlande från alla branscher i katego-
rin stora företag.
LENA LERNING

Detta lilla kraftpaket är uppföljaren till en av våra 
mest sålda rivnings maskiner någonsin – med 35 
procent större slagkraft, lägre vikt och transporthöjd, 
16 eller 32 amperes drift och ett nytt hydraulsystem. 
Ett perfekt val för dig som vill ha ännu mer kraft och 
mångsidighet för tuffa rivningsjobb i små utrymmen. 
Dessutom är den nya maskinen helt kompatibel med 
de befintliga Brokk 90-verktygen.  

Brokk 100 är uppdateringen du väntat på!

För mer information om Brokk 100: 
www.brokk.com/sv/100/

Brokk 100 
nästa generation 
rivningsmaskiner

Brokk AB | Box 730, 931 27 Skellefteå | www.brokk.comCement ProCess nUCLear tUnneLing miningConstrUCtion
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15-års jubileum för Wetterstaden
Jönköpingsbaserade Wettersta-
dens Betongborrning firar 15 år 
som företag. Grunden för företaget 
lades i samband med när URAB 
gick i konkurs. Jonas Nors arbe-
tade som platschef i Huskvarna 
och hade tidigare även varit ett tag 
i Lidköping. När konkursen var ett 
faktum gick ett antal anställda ihop 
för att starta upp ett eget företag 
vilket blev Wetterstadens Betong-
borrning.
Jonas började som håltagare på URAB 
1988 och de andra delägarna som är Ken-
neth Almquist, Bengt Vandren och Bernt 
West har ännu längre förflutit som hålta-
gare. Bernt började redan 1976 och då på 
ett företag som hette Vätterbygdens Be-
tongborrning. De fyra delägarna har till-
sammans mer än 100 års erfarenhet inom 
håltagningsbranschen.

Verksamhet i egna lokaler
Företaget utgår från egna lokaler i Jön-
köping och arbetar mest i regionen om-
kring med en radie på cirka 10 mil. Anta-
let anställda sista bokslutsåret är 12 med 
en omsättning på nästan lika mycket.  
Maskinparken är komplett med allt från 
borrmaskiner, sågar, robotar och bobcats. 
Företagets flexibilitet visas när man un-
der vintern bistår med snöröjning med en 
av sina mindre bobcats.

Använder POVEL
Företagets kunder är framför allt de större 
såsom Skanska, Peab, NCC samt några lo-
kala byggare såsom Asplunds Bygg, Tage 

Företagets lokaler där verksamheten utgår från.

Ett av företagets fordon där en vikbar ramp 
underlättar omlastning och pålastning.

Jonas Nors

& Söner, Bygga och TN Bygg. För Skan-
ska pågår stamrenovering på Råslätt och 

de är inne på sitt femte år. VD Jonas Nors 
tycker att företagets signum och känne-

tecken är kvalitet och pålitlighet samt att 
man besitter stor erfarenhet. Den dagliga 
verksamheten underlättas och hålls i styr 
med hjälp av POVEL som är byggbran-
schens svar på ISO-certificering. POVEL 
är i korta ord en processorienterad verk-
samhetsledning och innehåller ett styr-
verktyg för i första hand kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö och fokuserar inte bara 
på krav utan även på att hitta förbättrings-
möjligheterna i företaget.

Använder POVEL
Jonas Nors som mestadels sitter inne på 
kontoret och sköter den dagliga driften 
såsom att räkna på jobb använder sig av 
datorprogramet DASICON. I detta pro-
gram kan man lägga in order samt göra 
kalkyler när man räknar på jobb. -Det är 
ett mycket bra verktyg som i princip styr 
hela vår verksamhet från att en kund ring-
er och beställer ett jobb tills ett debite-
ringsunderlag skall utformas säger Jonas.
PATRIK SJÖGREN
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Borrhammaren som både 
klarar borrning och bilning

Styrka är en borrhammares viktigaste egenskap. Med 
GBH  8-45 DV Professional i åtta kilo-klassen, erbjuder 
nu Bosch ett synnerligen kraftfullt verktyg som även 
har en mycket låg vibrationsnivå. Borrhammaren har 
en motorkraft på 1500 watt och en slagkraft på 12,5 
joule, som gör det både snabbare och enklare för en 
hantverkare att borra genom väggar och tak. Maski-
nens ”Turbo Power”-funktion ger även extra effekt vid 
bilning, eftersom den använder borrlägets rotationsef-
fekt. På så sätt går det snabbt och enkelt att ta bort 
betongstycken, mursten eller kakel.
Genom den tredubbla vibrationsdämpningen kan man arbeta ef-
fektivt med GBH 8-45 DV Professional under mer än tre timmar 
om dagen. Vibrationsdämpningssystemet består av en massdäm-
pare som är integrerad i ett aluminiumskal, ett isolerat huvud-
grepp och en vibrationsoptimerad hammarmekanism. Dessa 
egenskaper gör att borrhammaren har låga vibrationsnivåer på 7 
m/s² vid bilning och 8 m/s² vid borrning. Maskinen har dessutom 
hög användarkomfort tack vare kombinationen av det isolerade 
huvudgreppet och ett elektriskt skydd mot återinkoppling, som 
automatiskt aktiveras när du ändrar inställningar från borrning 
till mejsling. Man riskerar alltså inte att verktyget startar okon-
trollerat efter ett avbrott i strömtillförseln. Denna kombination är 
helt unik och har inte tidigare funnits på marknaden.

Användbart verktyg med lång livslängd
Borrhammaren GBH 8-45 DV Professional har en lång livlängd 
tack vare dess robusta metallkomponenter. Den är dessutom fylld 
med flera användbara funktioner; en inbyggd överbelastnings-
koppling som skyddar användaren och maskinen, en softstart-
funktion för exakt borrning, en varvtalsinställning som ger op-
timal anpassning till användningsområdet och ett rotationsstopp 
vid bilningsarbete.  

Flera macthande tillbehör till borrhammaren
Bosch har flera matchande tillbehör till borrhammaren. RTec 
Sharp SDS-max och RTec Speed är särskilt bra till bilningsar-
bete med borrhammaren. De har alla självslipande egg som gör 
att de förblir effektiva under hela sin livslängd. Till borrning i 
betong har ”SpeedX” en extra hög borrhastighet och en mycket 
lång livslängd. GBH 8-45 DV Professional finns tillgängliga hos 
ledande återförsäljare av professionella verktyg från april 2012. 
Priset är 8.995 kr, exkl. moms. Maskinen levereras i en väska 
med plats för många tillbehör.
CAMILLA TRÄFF
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Årsmöte i Kosta

Lars Sandström och Arne Holgersson.

Bernt West, Erik Håkansson och Bo Lamm.

Föreningens årsmöte har ägt rum 
och denna gång var det i småländ-
ska Kosta. Kosta är mest känt för 
sitt glasbruk och vem äger inte 
en glasprydnad från Kosta Boda?  
Årsmötet samlade ett 20-tal del-
tagare vilket förvisso kan kännas 
förvånansvärt lite, men för de som 
fanns på plats var det en givande 
sammankomst.
Ordförande Anders Andersson hälsade 
alla välkomna och öppnade årsmötet för 
att därefter låta sekreterare Lars Sand-
ström gå igenom föregående protokoll 
samt läsa upp verksamhetsberättelsen. 
Under året som gått har föreningen haft 
sju styrelsemöte varav fem har varit te-
lefonmöte. Antalet medlemsföretag var 
vid årsskiftet 103 vilket är en ökning med 
fyra gentemot tidigare år.

Aktiviteter under 2011
Föregående årsmöte höllts på Hasselud-
den Konferenscenter och konsulten och 
kommunikatören Pål Burman hade inbju-
dits. Under året som gått har vi fått klar-
tecken från BYN att den av oss framtagna 
målbeskrivningen accepterats. Detta 
innebär att vi nu kan börja utbilda håltaga-
re och med anledningen av det har Liber 
tillsammans med Arne Holgerssom fått 
i uppdrag att ta fram läromedel. IACDS 
har haft årsmöte i Belgien den 6-7 maj 
2011 och på plats från föreningen hade vi 
Lars Sandström och Anders Andersson. 
Under hösten träffades vi i Skellefteå och 
arrangerade föreningens halvårsmöte. Vi 
passade även på att besöka Brokk som 

tillverkar rivningsrobotar. Föreningens 
25-års jubileum firades i samband med 
resan till mässan World of Concrete som 
arrangerades i januari-februari. Utöver 
detta har även ett 40-tal medlemmar rest 
ner till Tyrolit i Innsbruck för att deltaga 
på deras husmässa (Cutting Day).

God ekonomi
Föreningen har en god ekonomi och fick 
i år ett överskott på 186.606 kronor som 
balanseras i ny räkning. Därför kunde 
årsmötet besluta om oförändrade med-
lemsavgifter.

Jonas Nors avgick
Jonas Nors hade aviserat sin avgång och 

årsmötet valde att välja in Jan Månsson 
som hans ersättare. I övrigt är den nya 
styrelsen intakt. Valkommittén fick en ny 
ordförande då Jonas Nors tog plats som 
ordförande och har sällskap av Arne Hol-
gersson och Sonny Pettersson. Nytt för 
kommande verksamhetsår är att årsmötet 
valde att framöver utse en egen revisor 
istället för att använda sig av något ex-
tern företag. Detta då det känns alldeles 
för kostsamt att betala en förhållandevis 
dyr peng för att granska en bokföring som 
vi låtit Sveriges Byggindustri göra åt oss.

Tankar om resten av året
Mest troligt kommer föreningen att ar-
rangera någon form av 25-års fest i sam-
band med Demcon. Som tidigare år kom-
mer föreningen att arrangera en resa ner 
till finalen av europamästerskapet i hål-
tagning. 55-60 personer kommer att åka 
ner och samtidigt besöka Bauma-mässan. 
När det gäller mässor verkar det som att 
Nordbygg anses kosta mer än den smakar. 
Byggmaskiner i Göteborg verkar vara 
mer flexibel och ger lite mer tillbaka. Nytt 
inom mässfronten är att Jan Hermansson 
(PD) kommer att arrangera lokala mässor 
i form av en roadshow. Något som verkar 
vara intressant och som vi ser fram emot 
att få mer information om.

Närmst väntar Demcon
Den 6-7 september arrangeras Demcon 
och då hoppas föreningen få se så många 
medlemsföretag som möjligt. Håll utkik i 
eposten och i brevlådan för mer informa-
tion.
PATRIK SJÖGREN
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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 med-
lemmar 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 be-
driva en kvalitetsmedveten produktion inom bran-
schen.

Även leverantörer inom håltagningsbranschen är 
välkomna som medlemmar i föreningen. Förening-
en har 18 leverantörer som medlemmar.

Föreningen ser det som en stor tillgång att leve-
rantörer inom håltagning blir medlemmar och kan 
bidra med kunskap och kompetens, men även att 
vi som entreprenörer får närmare kontakt med ut-
vecklingsarbetet på maskin- och verktygssidan. Vi 
kan därigenom både som leverantör och entrepre-
nör vara med och påverka arbetsmiljö och utveck-
ling i branschen.

VS

A Company of 
the SWAROVSKI Group

www.tyrolit.com

Kan du slå honom?
Joakim Lenander, förra årets vinnare utmanar dig och 
andra taggade håltagare om platsen i Europafinalen  
på Bauma 2013. Nordiska kvalificeringar: Malmö 23/5, 
Göteborg 29/5, Oslo 1/6, Skanderborg 7/6, Stockholm 15/6, 
Helsingfors 19/6. Nordisk final i Sthlm på DEMCON 6/9.

Anmäl dig nu på:
http://tyrolitcuttingpronordic.blogspot.com  
Antalet deltagare är begränsat. Lycka till!

TYRO0025 CPC_HiB_90x273_SE.indd   1 2012-04-16   15.47

CHECKLISTA FÖR BYGGFÖRETAG
VID ARBETE MOT KONSUMENT:

1. Konsumenttjänstlagen kräver att arbetet utförs 
fackmässigt. Entreprenören ska också med omsorg 
ta tillvara konsumentens intressen. Entreprenören 
måste informera konsumenten och avråda denne 
om visst arbete inte skulle vara till rimlig nytta för 
konsumenten. Som entreprenör  måste man utgå 
från att konsumenten inte är fackman.

2. Informera konsumenten om vilken personal som 
planeras utföra arbetet.

3. Informera konsumenten löpande om arbetet och 
ekonomin i arbetet.

4. Entreprenören är ansvarig för arbetsmiljön i kon-
sumententreprenader.

5. Vid småhusentreprenader är det inte tillåtet att be-
gära förskottsbetalning.

6. Teckna skriftligt avtal innan arbetet påbörjas. Gå 
noggrant igenom arbetets omfattning!

7. Klargör i avtalet priset och grunderna för hur pri-
set bestäms.

Mer information finns på www.bygg.org
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Kapa vått och torrt med samma maskin
En våtkap som minimerar mäng-
den vatten och slam. Med ett tillbe-
hör kan den enkelt omvandlas till 
en torrkap som dammar minimalt. 
Nu relanseras Husqvarnas elkap K 
3000 Wet, som gör det möjligt att 
våt- och torrkapa med samma ma-
skin.
Husqvarna K 3000 Wet är precis som 
namnet antyder en våtkap. Maskinen är 
utrustad med dammhanteringssystemet 

DEX, där en integrerad regulator styr vat-
tenmängden, som blir precis tillräcklig 
för att binda dammet. Det gör att använ-
daren kan kapa vått med minimalt med 
vatten och slam, både inomhus och utom-
hus. K 3000 Wet fungerar även som torr-
kap: genom att ansluta en Vac-enhet som 
finns att köpa som tillbehör blir K 3000 
Wet en torrkap som dammar minimalt. 
Kapdammet sugs då upp genom Vac-en-
heten, som fungerar som en ”släde” som 
via en snabbkoppling enkelt monteras på 
sprängskyddet och kopplas till en damm-
sugare.

Fylld med smarta lösningar
– Vi har byggt vidare på en riktigt bra 
kapmaskin och gjort den ännu bättre, sä-
ger Johan Simonsson, global produktchef 
kapmaskiner på Husqvarna Construction.
– K 3000 Wet är fylld med smarta lös-
ningar som underlättar för användaren. 
En stor nyhet är förstås att man nu kan 
kapa både vått och torrt, med minimalt 
med vatten och damm.

Tydligt användarfokus 
K 3000 Wet är utvecklad med tydligt 
användarfokus: maskinen har ett nytt, 
lättare sprängskydd i magnesium och 
ett nyutvvecklat stänkskydd som fästs 
på sprängskyddet. Det skyddar både an-
vändare och maskin från vatten och slam. 
Maskinen har liksom Husqvarnas övriga 
kapar framåtroterande klinga vilket mins-
kar arbetsbelastningen och gör arbetet 
effektivare. K 3000 Wet är även försedd 
med det elektroniska överbelastnings-
skyddet Elgard och SoftStart, som med-
ger start med normala, tröga säkringar.
INGRID EKSTRÖM
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TÄVLINGSMOMENTEN I fINaLEN
Väggsågning
Såga av en skiva från ett armerat betongblock på tid, 
med minst två snitt. Avgörande är djupen på snitten 
samt känsla för maskinen, verktyget och betongen.

Kärnborrning
Borra hål i ett armerat betongblock på tid, inkluderat 
montering av borrigg, motor och kärnborr. Skicklighet 
och erfarenhet är avgörande för exakt rätt tryck på 
kärnborren, vilket ger bästa tid.

Handsågning
Skära av en skiva från ett betongrör på tid. Avgörande 
egenskaper är kraft, erfarenhet och förmåga att 
hantera handkapen.

aNMÄLaN OcH INfOrMaTION
http://tyrolitcuttingpronordic.blogspot.com

MALMÖ 23/5

GÖTEBORG 29/5

OSLO 1/6

SkAndERBORG 7/6

STOCkHOLM 15/6

HELSInGFORS 19/6

STOCkHOLM Nordisk final 6/9

EUROPAFInAL Bauma 2013

A Company of 
the SWAROVSKI Group

www.tyrolit.com

TYRO0025 CPC_HiB_90x273_SE.indd   2 2012-04-16   15.48

clean air from Sweden

pullman-ermator.se

Tuffast i klassen

W70P är en riktig tuffing. 
Hård, kaxig och uthållig, 
Gjord för att tåla hårda tag
helt enkelt.Men precis 
som med andra tuffingar
har den en mjuk insida.
Den är driftsäker, snäll Den är driftsäker, snäll 
mot din kropp och 
går i alla väder. 

Den är helt enkelt 
allt som vi tycker 
att en bra våtsug 
ska vara. 
Visst håller du med?Visst håller du med?

dia
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e.c
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Dåliga balkonger finns det gott om 
och det finns flera olika sätt att 
såga ner dessa. Arbetsmiljöverket 
har stoppat de värsta avarterna, 
men problemen kvarstår. Nu har 
det utvecklats ett helt nytt sätt att 
demontera platta och räcke i ett 
och samma moment. Dessutom 
behöver man inte vistas varken 
på eller under balkongen i något 
skede.
Kjell Andersson på Arnessons Balkong 
berättar. -Det har aldrig tidigare funnits 
något riktigt bra sätt att göra dessa jobb. 
Arbetsmiljöverket har visserligen  gett en 
sågjigg  ett undantag från bestämmelsen 
som säger att man inte får blanda person 
och godslyft. Detta undantag gavs till 
Arnessons i Kil. Anledningen till detta 
undantag var för att det då inte fanns nå-
gon annan känd teknik att göra sågningen 
på. I dag medges inga nya undantag från 
denna bestämmelse.

Han sågade sin första balkong 1980
Kjell sågade ner sin första balkong 
1980. Det var på Gustaf Frödings Hotell 
i Karlstad. Med darriga ben och på dar-
riga stämp genomfördes arbetet. Efter det 
utvecklades ett flertal olika jiggar. Alla 
hade dock nackdelen att man vistades i 
samma lyft som balkongen och att räcket 
måste demonteras i förväg. Detta tullade 
förstås kraftigt på säkerheten!
 
30 års funderande
Efter 30 års funderande (det går inte fort 
i Värmland) så kom då den slutgiltiga 
lösningen på balkongproblemet. Kjells 
bolag, Uppercut, ansökte om patent på en 

Äntligen en säker metod för balkongsågning

metod att såga underifrån och ett annat 
patent på att samla upp vattnet och samti-
digt skydda fasaden från sågskador. Båda 
patenten godkändes och sedan återstod 
bara att bygga och CE-märka hela här-
ligheten. Detta var den enkla delen! Nu 
skulle bara balkongbranschen, alltså de 
som åtar sig hela jobbet från projektering 
till överlämnandet av färdigt arbete, in-
formeras. I början var intresset stort, men 
när det visade sig att det var något billiga-
re med utländsk arbetskraft och olagliga 
metoder så svalnade intresset.
 
Stort ointresse från slutkunden
Vissa av företagen förstod att man inte 

kunde fortsätta som förrut, men förfä-
rande många och stora medlemmar i 
branscföreningen dvs. balkongförening-
en i Norden agerade annorlunda. Somliga 
svarade inte i telefonen, andra menade 
att vi har underleverantörer som sköter 
demonteringen och det görs inga fel. Ge-
mensamt drag var och är att man som ut-
förande part inte ens fick räkna på dessa 
jobb. En annan märklig företeelse är att 
det företaget som är absolut i särklass 
störst på balkongsågning inte ens nämner 
det på sin utförliga hemsida. Fast å an-
dra sidan gör ju knappt någon annan det 
heller. Balkongföreningen som verkligen 
betonar säkerheten kräver att montörerna 
är auktoriserade. Den farligaste delen när 
det gäller balkonger är förstås  demonte-
ringen och sågningen, men där finns inget 
regelverk.
 
Såg möjligheterna med metoden
Grabbarna på Arnessons i Kil har sett 
möjligheterna med den nya metoden och 
har gått in som hälftenägare i det nybil-
dade Arnessons Balkongsågning. De gör 
nu en storsatsning på att nå ut med infor-
mation till både balkongföretag men även 
till håltagare runt om i landet. Det är ett 
omfattande regelverk kring balkongner-
tagning och kanske skulle det vara intres-
sant för håltagare runt om i Sverige att 
samarbeta med en  firma som kan göra 
dessa jobben helt enligt lagen. -Förr eller 
senare kommer det nog att bli prioriterat 
med säkerhet även inom denna bransch 
avslutar Kjell.
PATRIK SJÖGREN

Balkongsågning med den patenterade arbetsmetoden.
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DIAMANTVERKTYG FRÅN EN AV 
DE LEDANDE I SKANDINAVIEN 

Med egen tillverkning i Finland

Levanto Diamond Tools AB
Göteborg
Backa Bergögata 9
422 46 Hisings Backa
Tel. 031-52 27 00
gbg.info@levanto.se

www.levanto.se

Stockholm
Jenny Linds gata 16
129 52 Hägersten
Tel. 08-556 343 80
sthm.info@levanto.se

HiB 177x130.indd   1 3/18/11   3:30 PM

Leverantören Jach Midhage AB 
med huvudkontor i Båstad och 
produktion i Göteborg förstärker 
sin nuvarande säljorganisition.
Från den första februari 2012 har Torsten 
Samuelsson anställts som säljare på di-
striktet Stockholm/Uppsala/Gästrikland. 
Hans huvudsakliga ansvarsområde kom-
mer att vara bearbetning och support av 
kunder inom affärsområdet betonghåltag-
ning och rivning på distriktet.

Ett känt ansikte för de flesta
Med sina många år i branschen är Tor-
sten troligtvis redan ett känt ansikte för 
de flesta. -Med sin långa erfarenhet är vi 
övertygade om att han kommer att vara 
en viktig kugge i vår fortsatta utveckling 
av detta affärskoncept och en stor tillgång 
för våra  kunder säger Morgan Midhage.
PATRIK SJÖGREN

Jack Midhage förstärker sin säljorganisation

Torsten Samuelsson

Pentruder AB har en ny samarbetspartner 
för service i Malmö, Borrmaskinservice 
AB. Den tidigare samarbetspartnern i 
södra Sverige dvs. Hyrkompaniet (Dan 
Åkesson i Staffanstorp) kommer att satsa 
ännu mer på uthyrning av byggmaskiner 
i ett annat företag. Anders Svensson med 
Borrmaskinservice AB har lång erfaren-
het av att serva betonghåltagningsmaski-
ner och många håltagare i södra Sverige 
känner säkert redan igen adressen.
PATRIK SJÖGREN

Ny samarbetspartner 
för Pentruder

Jerneviken som saluför Dr Benders 
maskinprogram låter meddela att man 
numera ger två års fabriksgaranti på BBM 
33 LE. -En så otroligt tålig maskin har vi 
aldrig salufört tidigare. BBM 33 LE är 
den maskinen som våra verkstadstekniker 
sällan får in för reparation och de kunderna 
som har en i sin ägo är mycket nöjda med 
sin investering säger Owe Persson, ägare 
och VD på Jerneviken.
PATRIK SJÖGREN

Två års fabriksgaranti

Tommy Hallengren som tidigare 
arbetade som säljare för Brokk AB och  
är pensionär sedan ett par år förmedlar 
numera begagnade rivningsrobotar. 

Förmedlingsverksamheten utgår från 
Skellefteå och heter TH Trading. 
PATRIK SJÖGREN

Förmedling av begagnade rivningsrobotar
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Midhage etablerar sig i Stockholm
Jack Midhage AB, med huvudkon-
tor och centrallager i Båstad och 
tillverkning i Göteborg, är i full 
gång med att etablera sig även i 
Stockholmsregionen. Just nu på-
går färdigställandet av nya lokaler 
för serviceverkstad och lager på 
S:t Ansgars väg i Solna, strax norr 
om centrala Stockholm.
Midhages säljteam på distriktet, Mats 
Karlsson, Janne Müller och Torsten Sam-
uelsson, kommer dessutom att där ha sina 
säljkontor för det dagliga arbetet. För-
utom kundmöten kommer de att kunna 
arrangera exempelvis utbildningar och 
informationsträffar i de nya lokalerna.

Serviceverkstad och lager
Den nya serviceverkstaden ska bl.a. er-
bjuda service och reparationer av el- och 
hydraulmaskiner samt omsättning och 
reparation av diamantkärnborr. Ansvarig 
för den nyöppnade serviceverkstaden är 
Yngve Nyman som med sina många år i 
branschen redan är ett känt ansikte för de 
flesta. Med sin långa erfarenhet kan man 
räkna med att Yngve kommer att vara en 
stor tillgång och hjälp för kunderna.

Kommer närmare kunderna
Syftet med etableringen är att komma 
närmare håltagarkunder på distriktet och 
därmed korta ner ledtider både när det 
gäller produktleveranser och serviceären-
den. Tidigare har mycket av detta hante-
rats via centrallagret i Båstad eller från 
fabriken i Göteborg. Med både lager och 
verkstad i Solna kommer man att kunna 
öka servicegraden till kunderna, inte 
minst när det gäller akuta ärenden. Lag-
ret kommer även att kunna betjäna norra 
Sverige med snabbare leveranser. I lagret 
ska det finnas allt från verktyg och maski-
ner till tillbehör, som hejare förlängare, 
övergångar, samt förbrukningsmaterial 

som plast, tejp, slagankare och pinnex-
pander.

En möteplats
Genom det centrala läget hoppas Mid-
hage att de nya lokalerna även ska bli en 
naturlig mötesplats för kunderna. -Man 
skall på ett enkelt och smidigt sätt kunna 
svänga in till oss om man behöver verk-
tyg, maskiner, service eller svar på någon 
fråga kring våra produkter, säger Joakim 
Lindfors, ansvarig hos Midhage för pro-
jektet. Kaffemaskinen står också alltid på 
för dem som känner att de har tid att ta 
en fika. Vi har länge letat efter en lämp-
lig lokal i Stockholmsregionen, berät-
tar Joakim. Ett krav har hela tiden varit 
att vi skulle etablera oss strax norr om 
Stockholm eftersom i stort sett alla våra 
kollegor i branschen håller till på den 
södra sidan. Valet föll ganska snabbt på 
Solna med tanke på alla de byggprojekt 
som just nu pågår och som är planerade i 
framtiden inom Solna kommun, t.ex Ka-

rolinska Sjukhuset och Arenastaden samt 
den kommande rivningen av Råsunda 
Stadion bara ett stenkast bort.

Centralt läge 
Ett annat krav har varit närhet till de 
större genomfartslederna för att göra lo-
kalerna lätt tillgängliga för kunderna. De 
nya lokalerna ligger mindre än 1 km från 
E4/Haga Norra och ca 100 meter från 
Solnavägen och Frösundaleden. Trots det 
centrala läget finns det bra parkerings-
möjligheter utanför lokalen. Arbetet med 
att färdigställa lokalerna skall vara slut-
fört under maj månad. Exakt datum för 
officiellt öppnande är ännu inte fastställt,
men blir troligtvis under andra halvan av 
maj. Mer information kring invigningen 
av de nya lokalerna kommer inom de när-
maste veckorna.
MORGAN MIDHAGE

Mats Karlsson, Yngve Nyman, Jan Müller och Torsten Samuelsson framför den nya butiken.

Inför höstens stora demoleringsmässa, Demcon!
Årets stora händelse inom håltag-
ning och rivning är demolerings-
mässan Demcon som arrangeras i 
Stockholm den 6-7 september.
Utan tvekan så är detta proffsens egen 
mässa och det är här det händer. Denna 

gång kommer vi att få ta del av utdelning 
av det nyinstiftade demoleringspriset.
Vi kommer även att kunna ta del av den 
nordiska finalen i Cutting Pro Competion 
som arrangeras av Tyrolit. När det gäller 
utställande leverantörer kommer majori-
teten av branschens aktörer att deltaga.

Samordnad resa till mässan?
Föreningens leverantörer har tillsam-
mans med HiB funderingar och planer på 
att försöka samordna en resa till mässan. 

Detta skulle då innebära att exempelvis 
en buss avgår från södra Sverige och en 
buss från norra Sverige. Finansiering och 
ev. subvention av reskostnad kan möjlig-
tivs lösas om det finns intresse från fören-
ingens medlemmar. Håll utkik i din epost 
för mer information.
PATRIK SJÖGREN
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Brokk AB förvärvar Ahlbergs Electronics
Brokk AB, världsledande tillver-
kare av fjärrstyrda rivningsrobotar, 
har förvärvat Ahlberg Electronics 
som är en ledande leverantör av 
kamera- och belysningutrustning 
till radioaktiva miljöer.
De båda företagen har samarbetat i några 
år och har nu bestämt sig för att gå vidare 
tillsammans för att ytterliggare kunna 
stärka närvaron inom nuklärindustrin. 

Ahlberg Electronics 
Ahlberg Electronics är baserat i Norrtälje 
och har ett 25-tal anställda. Företaget har 
över 30 års erfarenhet inom kärnkraftsin-
dustrin och är känt inom industrin för att 
leverera de bästa kamera- och belysnings-
lösningarna. Fram tills nu har det varit ägt 
av grundaren Ulf Ahlberg som också är 
VD för företaget. ”Genom att bli en del 
av den växande Brokk-gruppen kan vi på-
skynda den globala tillväxten av Ahlberg 
Electronics”, säger VD Ulf Ahlberg. 

Perfekt matchning 
Brokk och Ahlberg Electronics passar 
väl ihop då båda är kända för att leverera 
högkvalitativa produkter och lösningar 
till nuklärindustrin. Bland annat så leve-

Från vänster: Joakim Ahlberg Vice VD på Ahlberg Electronics, Martin Krupicka, CEO Brokk 
Group, Ulf Ahlberg, VD på Ahlbergs Electonics.

rerade båda företagen utrustning till Fu-
kushima i Japan direkt efter olyckan förra 
året. "Med förvärvet av Ahlberg Electro-
nics stärker Brokk-gruppen sin position 
på marknaden för lösningar i radioaktiva 
miljöer", säger Martin Krupicka, VD, 

Brokk-gruppen. Det blir inga organisato-
riska förändringar efter förvärvet och för-
valtningen av de båda bolagen kommer 
att förbli densamma.
EVA SKINNER

För snabb och enkel 
håltagning.

Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti DD 160 
diamantborrmaskin

Nya DD 160 är användarvänlighet 
personifi erad. Håltagning upp till 
Ø 202 mm i betong — enkelt och snabbt. 

Boka demonstration idag! 
020-555 999.

Hilti Svenska AB  I  Box 123  I  232 22 Arlöv  I  T 020-555 999  I  F 040-43 51 96  I  www.hilti.se

Annons HIB april-12.indd   1 5/9/2012   8:57:45 AM
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Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

Nyinstiftat pris för branschen!
"Det Svenska Demoleringspriset" 
är en nyinstiftad branschutmärkel-
se och ges till entreprenörer och 
leverantörer samt personer som på 
ett särskilt sätt haft betydelse för 
branschens utveckling. Priset och 
konceptet är instiftat av tidningen 
Professionell Demoliering och ut-
delas i samverkan med HiB och Riv 
& Saneringsentreprenörerna.
Priset kommer att delas ut vartannat år i 
samband med demoleringsmässan Dem-
con. Premiär för prisutdelningen blir i 
samband med kommande mässa som 
hålls den 6-7 september på InfraCity i 
Upplands Väsby. Prisutdelningsceremo-
nin kommer att hållas på branschfesten på 
Scandic Hotel InfraCity torsdagen den 6 
september 2012. Priset är indelat i nio oli-
ka kategorier och dessa är: årets rivnings-
entreprenör, årets håltagningsentreprenör, 
årets rivningsprojekt, årets håltagnings-
projekt, säkerhets- och arbetsmiljöpriset, 
recycling- och miljöpriset, årets tillverka-
re/leverantör, stora innovationspriset för 
tillverkare/leverantörer samt "Honorary 
Award".

Utses av en särskilt tillsatt jury
Vinnarna i de olika priserna utses av en 
särskilt tillsatt jury bestående av ett an-
tal välkända, tidigare aktiva namn inom 
demoleringsbranschen samt nyckelper-
soner inom den svenska bygg- och an-
läggningsbranschen. Juryn består av Bo 
Hörnqvist (grundare och f.d. ägare av 
rivningsföretaget Rivab i Göteborg AB), 

Gunnar Landborg (grundare av DISAB 
Håltagning och en eldsjäl inom håltag-
ningsbranschen sedan många år), Jan 
Lemos (grundare och f.d. ägare av J L 
Betonghåltagning AB), Lars Eriksson 
(grundare och f.d. ägare av Södertälje 
Borrteknik AB), Tommy Hällgren (f.d. 
säljare på Brokk AB), Arne Holgersson 
(f.d. produktchef och säljansvarig på 
Tyrolit ABs diamantverktygs- och hål-
tagningssektion), Lars Sandström (ordfö-
rande i Riv & Saneringsentreprenörerna 
och sekreterare i HiB), Ola Månsson (vd 
för Sveriges Byggindustrier), Micael Ap-
pelgren (chefredaktör för branschorgani-
sationen Maskinentreprenörernas maga-
sin ME-tidningen) samt Jan Hermansson 
(chefredaktör för tidningen Professionell 
Demolering). Utöver dessa kommer yt-
terligare två personer att tillsättas inom 
den närmsta tiden. Det är juryn som i 
samråd utser vilka som nomineras och 
slutligen utser vinnarna i de olika katego-
rierna. För att bli nominerad krävs det att 

man anmäler sig som tävlande. Anmälan 
ska vara gjord senaste den 29 juni.

Kriterier att bedöma
När det gäller årets rivningsentreprenör 
och håltagningsentreprenör läggs stor 
vikt på faktorer såsom utomordentlig ser-
vicenivå samt tydliga förbättringar inom 
en eller flera verksamhetsgrenar inom 
bolaget. Primära urvalskriteria är sam-
manfattande: professionalism, expertis, 
miljöhänsyn, finansiell status och utveck-
ling, administrativa rutiner samt kunder-
nas bedömning av bolagets servicenivå. 
Kriterierna för årets projekt är som följer: 
den övergripande professionalism/exper-
tisen, bemästra och hitta lösningar för 
synnerligen svåra utmaningar i projektet, 
projektets tidsplan, administration och fi-
nansiell kontroll, miljö- och säkerhetsas-
pekter samt kundens bedömning.

Hoppas på att det blir en tradition
Förhoppnigen är att det nyinstiftade pri-
set ska bli en tradition i branschen och 
ett erkännande för alla de som medver-
kar till att utveckla den svenska demole-
ringsbranschen. Handlingar för att nomi-
nera en tävlande kan laddas ner från nätet 
(www.pdworld.com/demoleringspriset). 
Kom ihåg att tävlingsbidrag måste skick-
as in senast den 29 juni. Om anmälan rör 
ett pågående projekt går det bra att kom-
plettera med ytterligare uppgifter efter 
detta datum.
PATRIK SJÖGREN

Foto från senaste Demcon-mässan.
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Upptäck Pentruder Modular Concrete Cutting System.  
- Ett modulärt system som bygger på vår beprövade sågräls och  
 erbjuder många lösningar för att underlätta håltagarens arbete. 
- Använd samma drivmotor, drivaggregat, kablar och räls för vägg- 
sågning, vajersågning och borrning. 

Pentruder 3P8 HF-vajersåg
Klarar lätt både stora och små 
jobb!

Pentruder HF-väggsågar
Förmånligt paketerbjudande just nu!

Pentruder MDU  
Borrmotor - NTGRA® 

NYHET!

Pentruder MDU Borrmotor - NTGRA®

- Brett varvtalsområde, 100 - 1440 v/min.
- Mycket hög effekt på spindeln, 10 kW på högsta växeln.
- Borrmotorn kan köras på antingen 1-fas eller 3-fas ström.
- 29 elektroniskt styrda spindelhastigheter + back.

Nu blir det ännu lättare för Hus-
qvarna Constructions kunder och 
användare att få information från 
och om företaget. Husqvarna Con-
struction har lanserat en mobil 
webbplats.
Husqvarna Construction fortsätter att 
flytta fram positionerna vad gäller digital 
kommunikation och blir nu ännu mer till-
gängliga för kunder och användare. I no-
vember lanserades en mobil webbplats, 
skräddarsydd för mobila enheter såsom 
smarta telefoner. Satsningen följer upp 
lanseringen av Husqvarnas nya hemsida 
som kom 2011.

Informationsflöde via telefon
- Allt fler surfar och skaffar sig informa-
tion via sin telefon. Det behovet vill vi 
möta. Vi vill att våra kunder och använ-
dare snabbt ska kunna få information från 
oss, också när de inte sitter vid en statio-
när dator, säger David Hagström, Digital 
Media Manager på Husqvarna Construc-
tion.

Mobil webbplats
- Vi kommer att lansera en mobil webb-
plats för alla marknader som idag har en 

lokal webbplats under 2012. Det betyder 
ungefär 30 språkversioner. Hittills har vi 
lanserat en internationell version, en för 
USA och en för Australien.

Verktygsguide lotsar användaren
Den mobila webbplatsen innehåller infor-
mation och funktioner som är intressant 
för användaren ute på fältet: produktin-
formation, support, kontaktuppgifter mm. 
Ett exempel är ”dealer locator” funktio-
nen, som snabbt hjälper användaren att 
hitta närmaste Husqvarna-representant 
via GPS eller genom att välja ort. Ett an-
nat är verktygsguiden som lotsar använ-
daren till rätt verktyg för en viss applika-
tion. Även Husqvarnas produktkatalog 
finns på den mobila webbplats. I årets ka-
talog, som landar hos kunderna om några 
veckor, används QR-koder. Koderna kan 
läsas av med mobila enheter och är kopp-
lade till den mobila hemsidan.

Knyter ihop informationskanalerna
- Den mobila webbplatsen är viktig för att 
knyta ihop våra olika informationskanaler 
på ett bra sätt; den fullskaliga webbplat-
sen, produktkatalogen och annat tryckt 
material och våra kanaler på Youtube och 

Facebook, säger David Hagström.
INGRID EKSTRÖM

Husqvarna Construction lanserar en mobil webbplats
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Det känns inte som att det snart är 
fyra år sedan Tyrolit drog i gång 
sin håltagningstävling, men fak-
tum är att det är dags igen. Före-
gående mästerskap var en succé 
och i synnerhet för oss svenskar. 
Jocke Lenander stod till slut som 
segrare och han kommer förstås 
att försvara sin titel.
Tävlingen är fortfarande indelad i tre 
olika moment och dessa är kärnborrning 
med väggstativ, väggsågning på liggande 
betongblock samt handkapning av liggan-
de cementrör. Vem som får representera 
Sverige avgörs i samband med demole-
ringsmässan Demcon som arrangeras den 
6-7 september på InfraCity i Stockholm. 
Vi har tagit pulsen på den regerande mäs-
taren och förhört oss med honom om hur 
han såg på tävlingen.

Hur förberedde du dig inför det Euro-
peiska mästerskapet?
Mitt företag är inte större än att jag gör 
arbetet själv, sågning och borrning. Jag 
försöker att göra varje jobb till en tävling, 
och det är bra träning. Dagen innan vi 
åkte ner till EM i Innsbruck, hade jag ett 
litet träningsläger med mina killar här ute 
på gården, där vi gick igenom allt.

Trodde du att du skulle vinna?
Här kommer en mycket icke-svenskt 
svar; Ja, jag kände att jag hade en stor 
chans att ta hem denna seger. När jag 
vaknade upp på tävlingsdagen, kände jag 
att något stort var på gång, eftersom jag 
var helt cool, 100% lugn och inga fjärilar 
i magen. Denna känsla stannade hela da-
gen. Mina barn sa till mig innan jag åkte 
till Österrike att jag skulle tänka på täv-
lingen som vilken annan dag som helst på 
jobbet, vilket jag försökte göra

Nedräkning inför kommande mästerskap

Vilka färdigheter gjorde dig till vin-
nare?
Ett genuint intresse för betonghåltagning 
och borrning, och dess utveckling. Jag 
har en bra känsla för maskinerna. Och 
naturligtvis, en stark tävlingsinstinkt som 
jag har med mig från nästan 20 år av ka-
rateträning.

Hur har ditt dagliga arbete bidragit till 
denna seger? Kände du till maskinerna 
genom ditt arbete?
Se svaret om mitt dagliga arbete i svaret 
på första frågan. Ja, jag använder Tyrolit 
väggsåg (elektrisk såg) och jag hade ett 
stativ hemma.

Har din chef stöttat ditt deltagande? 
Eftersom jag är min egen chef så ja, jag 
gav mig själv ett bra stöd och sa till mig 
själv "jag är bäst"!

Hur klarade du trycket?
Jag är en riktig expressionist och älskar 
uppmärksamhet! Ju mer spänning och 
buller från publiken, desto mer inspirerad 
blev jag. Underbart! Jag hade lite otur i 
det första momentet, där Charlotte glöm-
de säga "Ready, Set, Cut". När jag hörde 
att den andra killen började skära, skyn-
dade även jag mig att börja skära. Efter en 
del diskussioner kunde vi gå vidare. Om 
det var bra eller dåligt vet jag inte. Jag 
fick en ganska bra tid ändå.

Hur var det att kapa och såga inför 
mer än 700 personer?
En väldigt cool känsla. Speciellt eftersom 

de nordiska fansen var riktigt bra och 
stöttande. För att inte tala om italienarna, 
de var fantastiska!

Har segern påverkat din jobbsitua-
tion? Har du eller ditt företag dragit 
nytta av segern? På vilket sätt?
Man kan helt klart säga att denna seger 
fått stor uppmärksamhet. Efter att ryktet 
spridit sig att jag tog hem guldet, har jag 
fått förfrågningar från många nya företag, 
som jag inte arbetat med förut.

Vad säger din familj och dina vänner 
om att du är Europamästare?
Ja, om jag var en hjälte för mina barn ti-
digare, är jag det ännu mer nu. Och visst 
tycker alla att det är en stor grej och gan-
ska coolt och tufft. Var jag än är, kommer 
det folk och gratulerar. Även personer 
som jag inte känner.

Du sätter standard för framtida delta-
gare i Cutting Pro Competition. Hur 
kommer du att förbereda dig för fram-
tida mästerskap?
Jag har haft denna idé under en lång tid, 
om att denna typ av tävling behövs, kan-
ske inte på europeisk nivå, men ändå. 
Som något som skulle kunna höja vår 
status som hantverkare, vilket behövs 
och uppskattas. Jag kommer naturligtvis 
att arbeta hårt för att ta hem segern även 
nästa gång. Jag måste fråga Stihl om de 
kan låna ut en handsåg att öva med, Hus-
qvarnasågen är inte tillräckligt bra att öva 
med.

Som traditionen bjuder så sprutas det förstås skumpa...

Första tävlingsmomentet är kärnborrning.
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Mitt namn är Janne Månsson, 
snart 43 år ung/gammal, boende i 
Huskvarna sedan 2005. Mitt första 
möte med betonghåltagning sked-
de i juni 1986 då jag av en slump 
fick ett sommarjobb hos Folke Pet-
tersson i Lilla Edet som äger Göte-
borgs Betongborrning AB.
Sedan dess har diamantverktyg och dess 
användning varit mitt levebröd, Betong-
håltagning i Gbg AB, Olssons Diamant-
verktyg AB och sedan 2007 som egen 
företagare med företaget King Concrete 
AB. Att driva eget har funnits i bakhuvu-
det sedan 1992 och längtan att försöka i 
egen regi gjorde att man till slut vågade. 
Som alla egenföretagare vet är känslan 
härlig när uppdragen rullar in och man 
knappt hinner med att lösa uppdragen i 
rimlig tid. Lika olustig är den när kon-
junkturen vänder och räkningarna hopar 
sig, skatten ska betalas och anställda ska 
ha lön.

Aktivt nätverk
En liten tanke jag har när jag fått chansen 
att vara med i HiB’s styrelse är att för-
söka utveckla och värna om vikten av ett 
aktivt nätverk inom det man är verksam 

inom. När uppdragen sinar är det härligt 
att kunna lyfta luren och ringa runt lite till 
de kontakter man skapat genom åren och 
vips så fylls dagarna av uppdrag som an-
dra delar med sig av. Fantastiskt!

hur viktigt det är att välja ”rätt” entrepre-
nör. En entreprenör som värnar om säker-
het, utbildning för anställda, betalar ”vita 
löner” och följer de etiska regler som vi 
är ålagda att följa. Allt för att vår bransch 
ska bli ännu mer statusfylld och attrak-
tiv att verka inom. Hur det än är så är 
ju håltagaren den som har dyrast utrust-
ning och gör de besvärligaste ingreppen 
i byggnadskonstruktionen. Ett misstag 
från håltagaren kan få svåra och farliga 
konsekvenser, det ska vi förhindra genom 
utbildning och kunskap.

Har mycket att erbjuda mig
När inte funderingarna kring ovanstående 
finns älskar jag att vara med min familj, 
äta god mat, dricka gott vin och att lyssna 
på hårdrock! Sommartid är en golfrunda 
en härlig avkoppling när tid finns… Allt-
för sällan de senaste åren. Hoppas jag har 
något att bidra inom vår förening och jag 
VET att föreningen har mycket att erbju-
da mig, och även alla andra som är intres-
serade!
JAN MÅNSSON

Vi hälsar en ny styrelsemedlem välkommen...

Vita löner och etiska regler
Jag vill också få våra beställare att inse 



22     HiB-INFO

Håltagning av hisschakt i Bäckebol köpcentrum
King Concrete har på uppdrag av 
Exakt Håltagning utfört håltagning 
av hisschakt på Bäckebol köpcen-
trum i Göteborg. I Experts gamla 
lokaler har en oanvänd hiss stått 
stilla i alldeles för många år och för 
att ge mer yta inför en ny etable-
ring skulle detta åtta meter höga 
torn i betong sågas bort.
Att handskas med betongblock i denna 
lokal krävde lite speciell lyfthjälp och 
man valde en minikran för detta upp-
drag. Maeda 405 lyfter ungefär 1 ton på 
10 meters höjd  och passade förträffligt. 
Håltagningen utfördes med ljuddämpad 
sågklinga för att inte störa andra kunder 
och personal som arbetad i köpcentru-
met. Tornet kapades i ett 30-tal betong-
bitar och vägde ungefär 1 ton styck. När 
betongblocken var nere på golvet delades 
blocken ytterligare en gång för att kunna 
hanteras humant med pallyftare ut till 
lastkajen.
JAN MÅNSSON

Minikran Maeda 405 hade inga problem att 
lyfta ner betongblocken som vägde ca. 1 ton.

Väl nere på golvet delades blocken ytterligare 
en gång för att kunna hanteras med pallyftare.

Jerneviken investerar för framtiden
Under senare år har det verkligen 
hänt mycket inom håltagnings-
branschen och utan tvekan så blir 
verktygen bättre vilket i sin tur 
innebär att maskinerna kan göras 
mindre och smidigare. Grunden 
för det hela är att det främst har 
blivit billigare att producera dia-
mantsegment, men samtidigt att 
man blivit bättre på att göra verk-
tyg som skär snabbare och har en 
längre livslängd.
Från början var det riktiga diamanter som 
sattes på borrkronan och ganska snabbt 
gick man över till konstgjorda industri-
diamanter. Dessa diamanter hamnade 
hipp som happ i segmentet vilket gjorde 
att skäregenskaperna och livslängden var 
svår att bemästra för tillverkaren. Främst 
var problemet att segmenten tunnades av 
på sidorna vilket gjorde att släppet snabbt 

blev för litet för att kunna fortsätta an-
vända verktyget trots att det fanns gott 
om höjd på segmentet. Då kom man på 
en metod som resulterade i att man delade 
upp segmentet i tre delar. Dessa kallades 
för sandwichsegment och gjorde att sli-
taget blev mindre på sidorna. Nu kunde 
man i princip använda hela segmentet då 
släppet följde med hela vägen ner.

Positionering av diamanter
Den senaste metoden är att positionera 
diamanter i segmentet. Denna metod 
innebär att man placerar diamanterna ef-
ter ett bestämt mönster. Då kan man styra 
egenskaperna bättre samt att diamanterna 
används optimalt. Man lägger diaman-
terna i exempelvis sju lager och med 
ett fast mönster. Alla tillverkare har sitt 
egetmönster och sin egen filosofi. Utöver 
positionering av diamanter kan man gra-
nulera diamanterna vilket betyder att dia-
manterna rullas i ett pulver. Nu får man 
en liten "boll" av diamanten. När bollarna 
av diamanter sedan blandas i bindemedlet 
kan inte diamanterna komma kloss intill 
varandra. Detta är en enkel form av po-
sitionering.

Finns 15 kallpressar i Europa
Jerneviken Maskin med fabrik i Göteborg 

är ett av 15 företag i Europa som inves-
terat i en kallpress som kan tillverka seg-
ment med positionerade diamanter. Än 
så länge är Jerneviken det enda företag i 
Skandinavien som har denna typ av kall-
press. Owe Persson tror på framtiden och 
ser positivt på utvecklingen inom bran-
schen. Med egen produktion är man inte 
låst till att beställa segment från Asien. 
De långa leveranstiderna från Asien och 
möjligheten till specialsegment överty-
gade Owe.
PATRIK SJÖGREN

Ovan: Owe Persson tror på framtiden och ser 
positivt på utvecklingen inom branschen.

Till vänster: Bilden visar "bordet" där segmen-
tet fylls på enligt lager på lager principen.



Proffsens egen mässa!

6-7 September, 2012, InfraCity, 
Bredden, Stockholm

Nyhet: Rental Street! Helt integrerat med DEMCON-mässan

HiB, 
Håltagningsentreprenörerna

Riv- & Saneringsentreprenörerna

IACDS - International 
Association of Concrete

Drillers & Sawers
Håltagningsentreprenörerna

Sponsorer Supporters
PLATINUM GOLD SILVER

Rivning, Recycling, 
Sanering, Håltagning,

Golvslipning, Utlastning
...och mycket mera

NYHET: Demoleringspriset!
För första gången i Sverige: Instiftan och utdelning av 

“Det Svenska Demoleringspriset (9 olika kategorier).

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

Nordisk fi nal i internationell håltagartävling: Cutting Pro Competion

För bokning av monter eller entrébiljett besök 
www.demcon.se eller ring 08-585 700 46 
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