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Sätter färg på Allum

Högtryck
i Allum
Kungälvs Rörläggeri har varit med under nästan hela resan vid Allum, från
att fixa avlopp i bottenplattorna till de
sista injusteringarna.
– Bland annat har vi etablerat 16 000
meter rör för markvärme och installerat 2 200 kW kyleffekt, bekräftar företagets projektledare Stefan Johansson.
Kungälvs Rörläggeri har haft VS-entreprenaden i Allum. Därmed har företaget ansvarat
för allt rörarbete för kyla, värme, vatten och
avlopp. Graden av komplexitet har varit hög i
och med att helt nya system ska inkopplas och
vara kompatibla med äldre befintliga.
– Det har varit en positiv utmaning att få
vara med i byggprocessen och erbjuda våra
erfarenheter i projektet. Samarbetet och arbetsklimatet har varit mycket gott där alla
medverkande agerat professionellt.
Entreprenaden i Allum är Kungälvs Rörläggeris största någonsin, och krävt upp till
20 man som mest. Kungälvs Rörläggeri, som
bildades 1933, har idag närmare 100 medarbetare. Företagets verksamhet bedrivs inom
affärsområdena entreprenad, service och
värmepumpar. Kungälvs Rörläggeri förenar
storföretagets styrka med småföretagets flexibilitet.

Stark lagkänsla inom
Kumlins Måleri.

Allums pumpande hjärta. Det är kraftfulla
dimensioner i Allums två huvudcentraler. På
bilden projektledare Stefan Johansson.

Sedan december 2004 har upp till tolv målare
från Kumlins Måleri verkat i Allum. Från
grundarbeten till sista finish.
– Stämningen på arbetsplatsen har varit
mycket god och vi har fixat att leverera vad
vi ska även vid snabba beslutsändringar, säger
verksamhetsansvarige Germund Andersson.
Även kollegor från Alingsås och Borås har
medverkat i Allum.
Kumlins Måleri har med nästan 50 års erfarenhet i bagaget, resurser och erfarenhet att
utföra alla typer av måleriuppdrag. Idag finns
Kumlins, med totalt över 1 300 medarbetare,
på över 45 platser i landet.

Tel: 0303-20 80 80
Fax: 0303-130 27
info@kungalvs-ror.se
www.kungalvs-ror.se

Kranpunkten tar dig
uppåt i livet.
På bilden Magnus Stenberg,
försäljningsansvarig Sydsverige.

Kranpunkten AB är ett ungt företag med
uthyrning av boom- och saxliftar, bygghissar,
plattformar, teleporters och truckar som nisch.
Företag verkar i hela Skandinavien.

Städteam med klass: Byggstäd och Fastighetsservice.
Inom ramen för den av Peab inrättade liftpoolen vid Allum, ansvarade Kranpunkten för att
leverera rätt liftar i rätt tid för rätt ändamål.
– Fyra hörnstenar genomsyrar allt vi gör;
hög service, kvalitet, effektivitet och säkerhet. Dessutom ska vi vara branschledande vad
gäller teknisk kompetens inom våra maskinområden, säger Magnus Stenberg, försäljningsansvarig för Sydsverige.
Som mest hade Kranpunkten 130 liftar igång
i Allum.

Tel: 0431-44 54 50 • Fax: 0431-44 54 55 • www.kranpunkten.se

www.tidning.net

Tel: 0520-44 80 24
Fax: 0520-44 80 25
www.kumlins.se

Rent hus med Byggstäd

Rätt höjd
med Kranpunkten

Det är roligare att jobba om man slipper kröka rygg eller stå på tå hela tiden.
Kranpunkten AB såg till att alla
medarbetare på Allums bygge hade
bra arbetsställning.

Kumlins Måleri i Trollhättan fick måleriuppdraget i Allum. Företagets erfarenhet och breda organisation skapar
trygghet hos beställaren.

Byggstäd och Fastighetsservice är flitigt
anlitade av flera av de större byggarna i
Göteborgsregionen, så även av Peab vid
Allum Partille.
– Det finns inga genvägar, det gäller
att göra bra jobb och se till att våra
uppdragsgivare är nöjda, säger företagets ägare Moses Tekigerwa.
Byggstäd och Fastighetsservice är specialise-

rade på byggstäd men verkar inom hela städsektorn. Genom att under åtta år skapat sig ett
gott rykte i branschen har företaget idag, med
tolv anställda, fullt upp att göra.
– Effektiv städning i kombination med konkurrenskraftiga priser har skaffat oss en bra
plattform på marknaden. Vi anlitas ofta av
Peab.
NCC, Skanska, JK Bygg och Midroc Construction är andra stora uppdragsgivare.
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