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VBK har i snart 50 år medverkat till 
att förändra, förädla och försköna Gö-
teborgsregionen. Nu siktar företaget 
på ytterligare expansion.
VBK, med 53 medarbetare, verkar inom 
byggprojektering, projektadministration och 
förvaltningsrelaterade uppdrag. Inom det se-
nare, samt som skyddsrumssakkunnig, har 
Aranäs anlitat VBK de senaste åren.

- Vi växer och bidrar gärna med vår spets-
kompetens i Kungsbackas spännande utveck-
ling, poängterar vd Ulf Kjellberg.

I Kungsbacka ansvarade VBK bland annat 
för byggkonstruktionen för Freeport och i 
Göteborg har företaget medverkat i ett fl ertal 
uppmärksammade byggnadsprojekt.

Utveckling som känneteckenUtveckling som kännetecken

www.vbk.se

STJERNBERG   HULTÉN   EHRENBORG
ARKITEKTER AB

Stjernberg Hultén Ehrenborg Arkitek-
ter AB har ritat nya Alaniahuset.

- Vi har skapat moderna, lättillgäng-
liga och väl planlösta lägenheter. Hu-
sets fasad putsas för att harmonisera 
med omgivande innerstadsbebyggelse, 
säger Michael Ehrenborg som i septem-
ber blir ensam ägare till fi rman men 
fortsätter samarbetet med arkitekter-
na Elsa-Brita Stjernberg och Christina 
Hultén nu i separata bolag.

Totalt skapas 17 nya hyresrätter i hörnet Vall-

17 moderna lägenheter17 moderna lägenheter
gatan/Storgatan med en tydlig entré, där taket 
in mot gården till de fem vindsvåningarna lyfts 
till full höjd. Anrika Stjernberg Hultén Ehren-
borg Arkitekter, med över 50-års erfarenhet, 
ritade även grannfastigheten Vallgatan 2 för 
några år sedan. Byrån, med bred verksamhet 
under årtionden, är kanske mest känd för sina 
uppdrag i Liseberg (Stora Scenen, Storgatan, 
Lisebergstornet, Bergbanans station m.m.). 
Stjernberg Hultén Ehrenborg Arkitekter AB 
har även ritat NCC:s huvudkontor i Göteborg 
samt ett stort antal industri-, kontor-, hotell- 
och restauranganläggningar samt exklusiva 
villor längs västkusten.   
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Alania i Kungsbacka

Kungsbacka Byggnads AB

Brandskyddskonsulterna AB erbju-
der byggnadstekniskt brandskydd, 
systematiskt brandskydd, riskanaly-
ser och utbildning. 

Företaget, som har ambitionen att växa de 
närmaste åren, har en mycket bred kompe-
tens och erfarenhet. 

- Våra kunder uppskattar oss för att vi har 
fötterna på jorden och kan presentera effek-
tiva, praktiska och enkla lösningar, säger 
Anders Wallin, en av tre delägare i företa-
get.

För Aranäs har Brandskyddskonsulterna 
AB bland annat brandskyddsprojekterat 
biograf Facklan, Kollabacke, Svedbergska 
tomten, Tölö Smedja äldreboende samt Ala-
niahuset. Företaget stödjer dessutom Kungs-
mässan i sitt systematiska brandskyddsar-
bete.

Tänk efter föreTänk efter före

Tel: 031-733 23 30
www.brandskyddskonsulterna.se

Sven Andersson, Anders Wallin och Sven Andersson, Anders Wallin och 
Ingvar Svensson – företagets ägare Ingvar Svensson – företagets ägare 
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Familjeföretaget Walter Hansson Elab 
har i 67 år verkat i Kungsbacka.
- Vi agerar långsiktigt. Så även med vår 
nya satsning på värmepumpar även till 
industrifastigheter, bekräftar vd Mats 
Hansson.  
Walter Hansson Elab är Kungsbackas ledande 
elinstallatör och elbutik, som erbjuder full 
kunskap och service på el- och datainstallatio-
ner till hushållsprodukter samt reservdelar för 
till exempel vitvaror.

Företagets mål är att alltid uppfylla kunder-
nas krav och förväntningar genom yrkesskick-
lighet och kvalitetsansvar på det egna arbetet.

- Sedan tre år tillbaka erbjuder vi även berg- 
och luft/vattenvärmepumpar, där vi tar fullt 
ansvar från försäljning, via installation till 
efterservice. Det innebär en stor trygghet och 
bekvämlighet för köparen. 

En investering som betalar sig
Walter Hansson Elab samarbetar med det 
marknadsledande energi- och miljöföretaget 
IVT, med huvudkontor i Tranås. Walter Hans-
son Elab och IVT kan erbjuda produkter för 
energilösningar för värme och kyla där den 
lagrade solenergin i berg, jord, vatten och luft 
återanvänds. Moderna effektiva bergvärme-
pumpslösningar kan reducera uppvärmnings-
kostnaderna med 70 procent, motsvarande 
luft/vattenvärmepumpslösningar med 50-60 
procent

- Vi vänder vi oss till alla ägare av villor, bo-
stads- och industrifastigheter. I höst installerar 
vi bergvärme i Kungsbacka Åkeris fastigheter 
i Hede. Fastigheter på ett par tusen kvadrat-
meter med högt till tak inkluderat garage, ma-
skin- och tvätthall. Vi använder här fem borr-
hål för att försörja fastigheten på värme. 

Mats Porsgårn, vd Kungsbacka Åkeri, är 
nöjd med Walter Hansson Elab:s arbete och 
investeringen:

- Vi byter nu ut en äldre oljepannan mot en 
miljömässigt betydligt bättre lösning. Vi är 
övertygade om att investeringen betalar av sig 
på några år. Vi är mycket nöjda med Walter 
Hansson Elab som är kunniga, proffsiga, se-
riösa och mycket noggranna. Hela processen 
sköts mycket bra, det måste jag säga.

Investering som lönar sig. Walter Hansson Elab erbjuder värmepumplösningar även för in-
dustrifastigheter. På bilden: Mats Hansson som överräcker IVT Nöjd-Kund-Garanti till Mats 
Porsgårn. Garantin innebär bland annat att Kungsbacka Åkeri får en komplett energisparlös-
ning och att Walter Hansson El tar ansvar för hela entreprenaden.

Tel: 0300-56 85 00 • Fax: 0300-56 85 01
info@walterhansson.se
www.walterhansson.se
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Miljövänlig uppvärmning lönar sigMiljövänlig uppvärmning lönar sig

Fakta Walter Hansson Elab:

Mitt under kriget 1940 startade farfar 
Walter sitt företag. Äldste sonen Leif tog 
över 1970, och år 2000 tog tredje gene-
rationen över genom syskonen Thomas, 
Mats och Lena. Idag sysselsätter fi rman 
35 personer inom verksamhetsgrenarna, 
installation, vitvaruservice, butik och 
värmepumpar. 

Stora kunder är bland annat Aranäs 
KB, Skanska, Tawi, Erlandsson Bygg-
nads AB, JM Bygg, Kungsbacka Bostä-
der, Mera Förvaltning, Onsalavillan med 
fl era.

För Aranäs KB har Walter Hansson 
Elab det senaste året medverkat i Kungs-
mässan och vid Svedbergska tomten samt 
kontinuerlig service i fastighetsbolagets 
lägenhetsbestånd. 


