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Gott hantverk lönar sig

Det började i garaget för 14 år sedan.
Idag är Kvidinge Plåtslageri AB en av
regionens största aktörer. Ryktet har
spridit sig.
– Jag har bra och skickliga medarbetare, bekräftar ägare Peter Persson.

mindre lokala byggare som Gudmundssons
Bygg i Klippan är Kvidinge Plåts kunder.
– Vi utför allt från avancerade plåtslageriuppdrag vid exempelvis kyrkor till större industrilokaler som kräver stor volym.

På Familia har Kvidinge Plåtslageri AB utfört alla plåtslageriarbeten – fasadarbeten,
alla beslag och uppdrag vid entrétornet.
Företaget, med idag 16 medarbetare inklusive Peter och fru Eva, tycker att projektet
på Familia flutit på bra.
– Peab är vår största kund och vi har kommit mycket väl överens med Peabs byggledning. Det har varit stark tidspress emellanåt
men vi har klarat av det. Vi har varit sju man
som mest under processen.

Efter en kontinuerlig expansion sedan starten
1992, företaget har exempelvis aldrig permitterat på grund av arbetsbrist, ser Peter att företaget nu nått en storlek som är både hanterlig och som kan utföra större uppdrag.
– Skickliga hantverkare är svårt att få tag
i idag. Det borde vara fler som ser vilken ljus
framtid goda yrkesskickliga hantverkare har.
Kvidinge Plåtslageri AB, med en årsomsättning på 20 miljoner kronor, är även engagerade vid flera bostadsprojekt, från Halmstad i
norr till Landskrona i söder. Företaget anlitades även när City Gross byggde Ekohallen för
ett par år sedan.

Väl överens med Peab

Även andra större byggentreprenörer samt

Kvalificerat team

Kvidinge Plåtslageri AB har haft plåtslagerientreprenaden på Familia. Bland
annat har företaget utfört mycket arbeten på taket samt det uppmärksammade entrétornet. På bilden företagets ägare Peter Persson.
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Ett handslag alla vinner på
Ragn-Sells är Familias affärspartner i
kretsloppsekonomin.
– Vi erbjuder en Vinn-Vinn-Vinn
situation för Familia, miljön och för
Ragn-Sells, säger säljare Sofia Andersson.

Fakta:
Ragn-Sells är ett av Sveriges största miljöoch återvinningsföretag och marknadsledare inom ett flertal segment. Företaget
behandlar och återvinner restprodukter
och avfall från kommuner, industrier och
hushåll vid ett stort antal återvinningsanläggningar. Ragn-Sells tar hand om
farligt avfall, utför miljöutredningar och
livscykelsanalyser samt säljer och förmedlar återvunna restprodukter.
Ragn-Sells, en familjeägd företagsgrupp i tredje generationen, bedriver
verksamhet i Sverige, Norge, Estland,
Danmark, Polen och Lettland. Koncernen
omsätter cirka tre miljarder kronor och
har drygt 2 000 medarbetare.
Ragn-Sells, som är organiserat i sex affärsområden, har huvudkontor vid Väderholmens gård i Sollentuna.
2005 samlade Ragn-Sells in 2 500 000
ton restprodukter och avfall.

Kretsloppsekonomi är ett relativt nytt begrepp
men står för något mänskligt fundamentalt
– strävan att använda våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt.
– Vi verkar för att ekonomi och miljö ska
gå hand i hand. Alla parter ska vinna på att
källsortera, kunden får låga avfallskostnader,
Ragn-Sells kan sälja det källsorterade materialet och tillsammans slår båda parter ett slag
för miljön.
Ragn-Sells kan därför erbjuda helhets-lösningar som förbättrar kundens ekonomi och
optimerar hanteringen, minimerar avfallet
och maximerar återvinningen.
– Ragn-Sells har hjälpt familia att dimensionera utrustningen, så att vi kan ta med oss
så mycket källsorterat material som möjligt,
vilket minimerar antalet transporter och på så
sätt minskar utsläppen.

Helhetstänkande och engagemang

Ragn-Sells kan hantera allt från källsorteringen till att hålla utemiljön ren och snygg sommar som vinter.
– Nyckeln till en effektiv källsortering och
avfallshantering är engagemang. Därför erbjuder vi allt oftare servicetjänster på plats
där vår personal ser till att hanteringen sköts
så smidigt som möjligt. På Familia har vi varit
med vid starten för att se till att allt fungerar
tillfredsställande för såväl fastighetsförvaltaren som hyresgästerna. Alla kunder är unika



”Vi väljer Ragn-Sells för att vi har goda erfarenheter av företaget och att de har ett bra erbjudande” säger Annika Sjöberg centrumchef på Familia. Till vänster Sofia Andersson, ansvarig
säljare på Ragn-Sells.
med specifika behov, förklarar Sofia.
Ragn-Sells lämnar återvinningsgaranti till
alla kunder och sköter i många fall också dokumentation och myndighetsrapportering samt
bistår med underlag till miljöredovisningar.
Tetra Pak i Lund, Findus i Bjuv och Kemira i
Helsingborg är några exempel på andra företag i Skåne som anlitar Ragn-Sells.

Tel: 0771-88 88 88
sofia.c.andersson@ragnsells.se
www.ragnsells.se
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