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Vi växer med Kungsbacka

Partners i praktiskt miljöarbete
Familjeföretaget Ragn-Sells
AB är en del av kretsloppet. Som marknadsledande
i Sverige leder man även utvecklingen in i framtiden.
– Hanteringen fungerar jättebra. Vi har inga som helst
problem i Kungsmässan, inte
ens vid högtryck, konstaterar
Anders Nilsson, Aranäs husvärd i Kungsmässan.
Ragn-Sells i Kungsbacka sätter
kunden i fokus och kan erbjuda sina
partners kompletta lösningar som
både ger miljövinster och oftast
lägre kostnader.

Christer Nilsson, Ragn-Sells kundansvarige i Kungsbacka förklarar:
– Kundens behov är alltid i fokus
för oss. Alla verksamheter är unika,
därför också behoven. I Kungsmässan, med närmare 80 butiker och
stora volymer avfall, har vi tre
sorteringsstationer. På Kungsmässan sorteras allt från plastfilm,
wellpapp och metallförpackningar
till porslinskross, glödlampor och
organiskt material som komposteras. Det mesta återvinns sedan.
Ragn-Sells kan leverera kompletta
system och rätt utrustning till företagen – enkla att hantera, det blir
snyggt och prydligt, samtidigt som

det är helt i linje med det framtida
kretsloppssamhället.

Rätt för kunden

Ragn-Sells befinner sig i en mycket
expansiv fas. Ett resultat av hårt
arbete och en vilja att verka för ett
uthålligt samhälle. Liknande kan
sägas om Plantagen, Sveriges snabbast växande detaljhandelskedja.
Tillsammans har de ingått ett samarbetsavtal som gäller Plantagens
alla 22 butiker i Sverige.
I Kungsbacka har Plantagen funnits sedan november 2002.
– Det är lätt att prata med RagnSells. De förstår vår verksamhet
och vilka lösningar som passar
oss bäst. Samarbetet har fungerat
mycket smidigt, säger platschef Daniel Bille.
Christer Nilsson förklarar:
– Plantagen håller en hög nivå på
sin källsortering. Vi vill göra det
som är rätt för kunden. Vår målsätt-

Källsortering i toppklass. Plantagen, Nordens snabbast växande detaljhandelskedja, har valt Ragn-Sells i Sverige som samarbetspartner. På bilden
Christer Nilsson i dialog med Daniel Bille, butikschef i Kungsbacka.

Fakta:
Ragn-Sells är ett svenskt familjeägt företag som bedriver verksamhet
inom miljövårdsområdet med tyngdpunkt på att ta hand om, återvinna,
förädla och behandla avfall och restprodukter. Företaget startades 1966
och är idag ett av Sveriges största återvinningsföretag.
Miljö- och kvalitetsansvar har alltid varit ett av Ragn-Sells kännetecken. Det personifierades av grundaren Ragnar Sellberg och har
rötterna i seklets början. Serviceanda och yrkeskunskap var honnörsord
för Ragnar Sellberg och är det också för företagets medarbetare idag.
Ragn-Sells omsätter ca 3 miljarder kronor årligen och koncernen har
totalt ca 2 000 medarbetare. Företaget bedriver verksamhet över hela
landet samt i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Polen.
Ragn-Sells i Kungsbacka har närmare 35 medarbetare. Vid den egna
kretsloppsanläggningen/omlastningscentralen på Klovsten sorterar
man och förbereder förädling av rent material.

Samarbetspartner
med Aranäs. RagnSells har i flera
decennier ansvarat
för avfallshanteringen på Kungsmässan.
På bilden ses
Ragn-Sells Christer
Nilsson tillsammans
med Aranäs husvärd
Anders Nilsson, som
är mycket nöjd med
samarbetet.

ning är att vara den självklara partnern för såväl större industrier som
mindre företag och verksamheter i
Kungsbacka Kommun.

Tel: 0300-160 20
Fax: 0300-18426
christer.nilsson@ragnsells.se
www.ragnsells.se

Rent & snyggt i 25 år
Städkedjan har sedan bildandet 1979 vuxit till ett av Västsveriges större städföretag.
Städkedjan är idag ett fullserviceföretag inom lokalvård i Göteborg med omnejd.
Företaget sysselsätter cirka 100 personer och samarbetar med drygt 200 kunder.
• Restaurangstädning
• Trappstädning
• Golvvård
• Fastighetsskötsel mm

• Kontorsstädning
• Flyttstädning
• Industristädning
• Skolstädning

Kvalitets- & miljösäkrad städning
Städleverantör till Kungsmässan

Städkedjan i Göteborg AB, Klangfärgsgatan 16, 426 52 Västra Frölunda
Tele: 031-68 50 80 | Fax: 031-29 09 07 | E-mail: info@stadkedjan.se | www.stadkedjan.se
MAILA ELLER RING FÖR KOSTNADSFRI OFFERT

Det rullar på i Kungsmässan. På bilden
Lennart Sievers och
Henrik Bovin från Rullab
och Anders Nilsson,
husvärd i Kungsmässan.

På rulle i Kungsmässan
BRANDSKYDDSUTBILDNING
• Heta arbeten med certifiering
• Brandövning med taktik och släckteknik
• 1:a Hjälpen & HLR
• Riskinventering, säkerhetsrutiner m.m.
• Nya lagen om skydd mot olyckor, egenkontroll
och säkerhet för fastighetsägare och
verksamhetsinnehavare, ”säkerhetsföretag”.

Att vara rulltrappsmontör är som att
vara servitris eller fotbollsdomare – du
är bäst när du inte märks.
Rullab Rulltrappservice AB har över 30 års
erfarenhet av rulltrappor.
Företaget har nyproduktion i eget märke av
rulltrappor och erbjuder försäljning, montering, installation, totaltrenoveringar och service av rulltrappor i Sverige, Norge, Danmark
och Tyskland.

– Vi har haft service och besiktningar av
Kungsmässans idag tio rulltrappor sedan
1975. Aranäs och Kungsmässans centrumledning är båda kompetenta och respektfulla
beställare, bekräftar Lennart Sievers.
Även inom Kungsmässan är man mycket
nöjda med det mångåriga samarbetet.
Anders Nilsson är husvärd:
– Det fungerar utmärkt. Rullab är alltid
snabbt på plats vid de få störningar som
uppstår.

UTBILDNING VID FÖRETAGET!

Kontakta oss för mer information
Presto Brandservice AB
Tel: 031-29 21 25 • Fax: 031-29 21 32 • www.presto.se
www.tidning.net
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Tel: 031-49 45 30 • Fax: 031-49 48 49
www.rullab.se
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