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Vänersborg – med unika utsikter

Spolar och suger rent

Vänersborgs Tank & Miljö fixar till där vi andra inte kommer åt
Vänersborgs Tank & Miljö spolar rent,
suger upp, tömmer rent och samlar
in för att rör och tankar ska fortsätta
att fungera som det är meningen.
- Vi har hållit på länge, har duktig personal och bred maskinpark
för att hantera alla uppdrag, säger Magnus Eriksson, ägare till
Vänersborgs Tank & Miljö.

Vänersborgs Tank & Miljös
arbetsuppgifter:
• Högtrycksspolning av akuta avloppsstopp för kommunerna, privatpersoner
samt olika företag.
• Högtrycksspolning av kommunala
spill- samt dagvattenledningar i förebyggande syfte.
• Handspola och rengöra Trafikverkets
broar från salt.
• Slamsugning av tvätthallar, oljeavskiljare, fettavskiljare.
• Tömning av rännstensbrunnar för vägverk samt kommuner.
• Insamling samt transport av farligt avfall till destruktion.
• Cisternbesiktning.
• Transport av farligt avfall från regionen till Sakab Kumla eller Reci Göteborg, Halmstad.
• Torrsugning av mindre omfattning.
Vid större jobb samarbetar företaget med
Allsug Göteborg, som har kapacitet för
stora jobb.
• Spridning av vatten vid vägbyggen så
att vägen packar sig bättre vid väghyvling.

Vänersborgs Tank & Miljö jobbar i huvudsak
åt kommuner, med att spola rent VA-nätet,

”

Vi jobbar från Lilla Edet
i söder till Bengtsfors i norr
och från Tjörn i väster till
Grästorp i öster
och bostadsbolag med att hetvattenspola rent
vattenledningar från olja och andra avlagringar.
- Vi har dessutom en allt-i-allo bil som går
mycket på regionens industrier, bland annat
SAAB, vi har ett fordon som kör för Stena
Recycling och en renvattensbil som i huvudsak spolar rent brunnar ute på landsbygden.
Totalt har vi sju fordon och nio medarbetare,
med mig. Vi jobbar från Lilla Edet i söder till
Bengtsfors i norr och från Tjörn i väster till
Grästorp i öster.
Företaget erbjuder jour, dygnet runt, året om.
Medlem i Centralen
Vänersborgs Tank & Miljö är anslutna till
Centralen som sköter om ordermottagning,

Vänersborgs Tank & Miljö – gör rent i hela regionen. På bilden spolbilschaufför Sten-Åke Pettersson, vd Magnus Eriksson och spolbilschaufför Bengt Jönsson.

transportledning och fakturering. Genom att
jobba långsiktigt försöker bolaget förnya och
förbättra fordon samt utbilda personalen för
att möta marknadens krav.
- Vänersborgs kommun har i mars 2011 en

ny upphandling för kommunens slamsugning,
där är vi gärna med och lämnar anbud.
Magnus Eriksson startade företaget 2000,
dessförinnan hade hans far Reidar ägt Vänersborgs Slamsugning sedan 1982.
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