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Vi växer med Kungsbacka

Attraktiva Kungsbacka
Kungsbacka är en vacker stad och innerstaden
blir allt attraktivare. GF Konsult AB, föregångare inom stadsmiljöplanering, gatugestaltning och vägbyggnadsprojektering, har de
senaste åren, genom design och projektering,
bidragit till utvecklingen.
– En vacker stadsmiljö betyder mycket för
människors välbefinnande, förklarar landskapsarkitekt Cris Delisle, vi arbetar tillsammans med Aranäs och Kungsbacka kommun
för att finna vackra lösningar men även för att
hitta sätt att hantera den besvärliga leran som
Kungsbacka är byggd på.

Totalentreprenör för
tillbyggnad av
Södercentrum

En viktig pusselbit

GF Konsults landskapsarkitekt Cris Delisle
och geotekniker Bernhard Gervide-Eckel har
designat och projekterat det nya gångstråket
som knyter samman Kungsbacka stad. På
bilden sitter de framför företagets nya huvudkontor på Norra Älvstranden i Göteborg.

Vi blir glada av det vackra. Samtidigt
är en förskönad stadskärna en viktig
del av Kungsbackas marknadsföring.
GF Konsult visar vägen i dubbel bemärkelse.

GF Konsult har designat ”den gyllene länken”;
gångstråket mellan innerstaden och Kungsmässan, som nu anläggs mellan Kungsbackaån
och stadshuset/Hotell Halland. Dessförinnan
har företaget ritat Badhusparkens nya utseende, angränsande gators nya beläggningar och
planteringar samt torgytorna vid stadshuset
och Cassels. Sedan tidigare har medarbetarna
på GF Konsult AB ritat kulturhuset Fyren med
omgivande park, projekterat Lindens torg och
utfört gatuprojektering vid den pågående utbyggnaden vid Aranäs gymnasium.
GF Konsult AB är ett personalägt företag där flertalet av de 140 medarbetarna är
delägare. Inom organisationen finns såväl
arkitekter, samhällsplanerare, konstruktörer,
ingenjörer, geotekniker och biologer som
lantmätare.
Den breda specialistkompetensen skapar
unika möjligheter att lösa tvärvetenskapliga
frågor i stora och komplicerade projekt.

Tel: 031-50 70 00 • Fax. 031-50 70 10
mail@gfkonsult.se • www.gfkonsult.se

Vi ser till att du syns Kreativ entreprenör
JK Bygg i Göteborg AB expanderar
kraftigt genom att vara kostnadseffektiv, erbjuda kundvänliga helhetslösningar och utveckla projekt från
idé till färdig produkt.
JK Bygg - med affärsområden bostadsbyggnad, hus & industri och byggservice
- har stor erfarenhet av bland annat nyproduktion, ombyggnader, projektutveckling.
Aranäs anlitade företaget för de nya bostäderna vid kvarteret Facklan, Lindens
torg.
– Vi gillar att vara kreativa vid byggprocessen, det uppskattade Aranäs. Samarbetet präglades av stor samsyn, säger vd
Patric Broddheimer.

JK Bygg byggde bostäderna vid kvarteret
Facklan för Aranäs.
JK Bygg har de senaste åren mångdubblat omsättningen och har idag ca 120
medarbetare.
Företaget har de senaste åren varit en
stor aktör vid Norra Älvstrandens exploatering i Göteborg.

Tel: 031-56 64 00 • Fax: 031-56 64 01 • www.jk-bygg.se

Lars Norberg och Kungsbacka Skylt & Dekor AB producerade bland annat Facklans nya skyltning.

Kungsbacka Skylt & Dekor AB kan ta
fram all slags visuell reklam i dialog
med kunden.
– Vi har ett brett kontaktnät och utför
alla slags uppdrag, säger Lars Norberg.
Kungsbacka Skylt & Dekor AB har i snart
åtta år erbjudit marknaden reklamskyltar,
fönster- och bildekor, ljuslådor, mässmaterial,
golvreklam, profilbokstäver samt sol- och säkerhetsfilm. Aranäs har anlitat företaget ett
flertal gånger.

– Vi gjorde exempelvis den nya Kungsmässan-skylten vid rondellen, byggskylten till
Kollabacke samt Filmhuset Facklans profilbokstäver och neonskylt på fasaden.
Övriga kunder är bland annat McDonalds,
Kungsbacka kommun och Siba.
I Kungsbacka har företaget kontor och en
väldimensionerad monteringshall med plats
för lastbilar.
– Vi utför allt från idé till färdig produkt.

Tel: 0300-100 38 • Fax: 0300-307 27 • Mobil: 0708-380 750
lasse@kbaskyltdekor.se • www.kbaskyltdekor.se
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Vi växer med Kungsbacka

www.tidning.net

