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Bengt Johannesson har genom 
det egna företaget Byggkonstruk-
tion i Kungsbacka AB skaffat sig 
en väl etablerad plattform inom 
konstruktionsritning. Aranäs an-
litar företaget regelbundet.

Bengt Johannesson, med över 20 års 
branscherfarenhet, har just avslutat 
byggkonstruktionsritningarna för ut-
byggnaden av Kungsmässan.

Konstruktionskonsult Bengt Johannesson utanför Konsulthuset i Kungsbacka. 

Anlitad över hela Sverige

Dessförinnan utförde han liknande 
uppdrag för stadshusets om- och 
påbyggnad samt är inblandad i kom-
mande Tölö äldreboende vid gamla 
smedjan.

Företaget utför även en del datapro-
grammeringsarbeten och konstruk-
tionsritning till processanläggningar 
för rökgaskondensering. 

– Jag erhåller uppdrag från Vittangi 
i norr till Ystad i söder. 

Tel: 0300-719 03 
  Fax: 0300-307 95

bengt@konsulthuset-kba.com

Byggkonstruktion
i Kungsbacka AB

Beijer Byggmaterial i Kungsbacka, f.d. 
Ernst Johanssons Trä, sätter kunskap, 
service och kvalitet främst.

– Vi har allt för bygget, anpassat 
direkt för lokala aktörer och privatper-
soner, säger vd Per Jönsson.

Beijer Byggmaterial har fördelen med att vara 
en del av en större organisation samtidigt som 
man tydligt eftersträvar en lokal profi l på 
verksamheten.

– Konkurrensen är stenhård, vilket enbart är 
stimulerande och gör att vi, inte minst genom 
gedigen kunskap, måste erbjuda våra kunder 
service och goda råd utöver det förväntade. 
Att verka i Kungsbacka, med en fantastisk 
utveckling och framtidstro, är enbart trevligt. 

Aranäs är här en viktig motor i Kungsbackas 
expansion.  

Beijer Byggmaterial bedriver en omfattan-
de utbildningsverksamhet för medarbetarna 
inom Beijerakademin.

Alltid nära
Beijer Byggmaterial har målsättningen att 
vara bäst inom bygg, från att erbjuda allt för 
proffsbyggaren till att svara upp till den krä-
vande konsumentens behov.

Med över 50 butiker runt om i lan-
det, är Beijer aldrig långt borta. 
Nära till bra erbjudanden, nära till riktiga 
verktyg och nära till proffshjälp som gör att du 
som kund kan göra rätt redan från början.

Beijer – att lita på

Tel: 075-241 10 00  •  per.joensson@kungsbacka.beijerbygg.se  •  www.beijerbygg.se

Familjeföretaget Tellstedt AB har 
i snart fem decennier verkat inom 
byggkonstruktion, geoteknik och mät-
teknik. 

Tellstedt AB, med 20 medarbetare, har västra 
Sverige som arbetsområden, med många upp-
drag i Kungsbacka.

– Vi har bland annat utfört geotekniska 
undersökningar samt geoteknisk riskanalys 
med kontrollprogram för det nya Polishuset 
i Kungsbacka, gjort geotekniska under-

Tel: 031-723 73 00  •  www.tellstedt.se

Familjeföretaget Tellstedt verkar utifrån den egna fastigheten i Krokslätt i Göteborg. På bilden 
vd Thomas Tellstedt och geotekniker Andris Vilumson.

sökningar samt stom- och grundförslag  på 
byggkonstruktionen för Kollabacke samt 
även utfört riskanalyser och besiktningar av 
kringliggande byggnader inför rivningen av 
p-däcket för etableringen av gångstråket över 
kvarteret S:t Gertrud, förklarar vd Thomas 
Östergren. 

Aranäs har även anlitat Tellstedt vid Kolla 
äldreboende och planerade Tölö äldreboende.
Tellstedt AB är annars speciellt erkända för 
sin spetskompetens inom grundförstärkningar 
av äldre hus.

Rätt från början
Familjeföretaget Tellstedt verkar utifrån den egna fastigheten i Krokslätt i Göteborg. På bilden 
vd Thomas Östergren och geotekniker Andris Vilumson.

Problem med kylen, frysen, spisen, 
disk- eller tvättmaskinen?

Kontakta Elektro-Emanuels hus-
hållsservice! 

Elektro-Emanuel har två tekniker i Kungs-
backa specialiserade inom felsökningar och 
reparationer av hushållsmaskiner. Båda verkar 
på heltid inom företagets hushållsservice.
Sven-Åke Lerdalen är en av dem:

– Vi är alltid ute och servar och lagar hus-
hållsmaskiner. Våra tjänster är efterfrågade 
och uppskattade.   

Garantiservice
Elektro-Emanuel är auktoriserade för garan-
tiservice gentemot fl ertalet av de marknadsle-
dande varumärkena; Miele, Whirlpool, Pana-
sonic, Gorenje, Blomberg, Thermex m. fl .

Tel: 0300-191 25 • Fax: 0300-148 35
info@elektro-emanuel.se • www.elektro-emanuel.se 

– Efter garantitiden hanterar vi alla fabrikat. 
Vi ställer upp när Kungsbackaborna ringer.

Komplett elföretag
Elektro-Emanuel är det kompletta elföretaget 
med en verksamhet inom el, tele, data och 
larm. Över 70 års erfarenhet, bred bas och 
spetskompetens borgar för företagets fram-
gångar. 

Med huvudkontor i Veddige och tre fi -
lialer servar Elektro-Emanuel ett område 
från Halmstad i söder till Göteborg i norr och 
Borås i öster. Företaget är sedan fl era år till-
baka certifi erade enligt miljö- och kvalitets-
ledningssystemen ISO 14001 och ISO 9001.
Aranäs anlitar regelbundet Elektro-Emanuel. 
Företaget medverkade bland annat som entre-
prenör vid det nya polishuset och är kontrak-
terade för Kollabacke. 

Hushållsservice – alltid nära dig

Elektro Emanuel alltid ute på servicejobb. 
På bilden servicekillarna Jerker Pettersson 
och Sven-Åke Lerdalen. 


