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Det råder renässans för betong-
en – en bearbetad naturpro-
dukt med väldokumenterade 
miljö- och underhållsfördelar. 
Anrika Bohus Betong i Svar-
teborg fortsätter att utveckla 
verksamheten.

Sedan Peder Gustavsson tog över 
Bohus Betong hösten 2004 har 
framgångarna avlöst varandra i en-
lighet med hans vision. Fostrad att 
driva företag och skolad i sin fars 
cementgjuteri har han hela tiden 
sett Bohus Betongs möjligheter. I år 
ökar omsättningen med ytterligare 
40 procent jämfört med 2006.

- Förra året tog vi en stororder på 
10 000 kvadratmeter väggelement 

Glada miner på Bohus BetongGlada miner på Bohus Betong
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och 250 pelare till Sahlgrenska i 
Göteborg.  Därmed kunde vi bygga 
en helt ny traversgård på 700 kva-
dratmeter och anställa fl er medar-
betare.

Företaget har hela Sydsverige 
som sin hemmamarknad, där även 
E6:ans utbyggnad innebär fl er be-
ställningar.

Fler ben i verksamheten
Idag har företaget elva anställda 
och producerar förutom kundspe-
cifi ka prefabelement även betong-
rör och brunnar till VA-system av 
varumärket Alfa samt specialsorti-
ment för lantbrukskunder.

- Kombinationen gör att vi ser 
mycket ljust på framtiden. 

Företaget står troligtvis inför ett 
rekryteringsbehov även i framti-
den och ser gärna att personer med 
branscherfarenhet hör av sig till fö-
retaget.

Bohus Betong, med anor från 1925, går för högtryck. På bil-Bohus Betong, med anor från 1925, går för högtryck. På bil-
den vd Peder Gustavsson i samspråk med Patrik Rodling den vd Peder Gustavsson i samspråk med Patrik Rodling 
och Christian Olsson.och Christian Olsson.

Tillsammans sluter vi cirkeln…

Munkedals kommun är med i RAMBO AB och avfallsgemenskapen tillsammans 
med Lysekil, Sotenäs och Tanum. Det är bra för Dig som bor och verkar i 
mellersta Bohuslän, där Rambo ansvarar för att avfall tas om hand på ett 
miljöriktigt sätt. Genom rätt sortering och behandling kan Rambo erbjuda 
kompletta avfallslösningar – bäst och billigast på hemmaplan.

Kontakta oss gärna

tel 0523-142 95     
www.rambo.se

SEB Munkedal är den personliga ban-
ken där du som kund alltid kan känna 
dig välkommen. 

– Vi är en kundvänlig bank med 
öppna dörrar. Det är lätt att prata med 
oss, säger Jeanette Carlsson, ny kon-
torschef sedan i februari.

Den trivsamma banken
Kontoret har även förstärkts med munkedals-
bon Jimmy Hansen, som återvänder efter att 
under sju år skaffat sig specialistkompetens 
inom aktiehandel och placeringar. 

Hela kommunen
SEB Munkedal är hela kommunens bank.

– Munkedal är inte bara tätorten, det är 
även Hällevadsholm, Dingle, Hedekas och 
kringliggande landsbygd. Vi är en bank 
för alla med traditionella öppettider och 

traditionell kassaservice, det vill säga 
vi har öppet för kontanttransaktioner 
hela expeditionstiden. Hos oss ska 
kunderna alltid få snabba svar och 
bra villkor
SEB Munkedal har öppet varda-
gar kl. 09.30-15.00 med kvällsöp-
pet till 17.30 på torsdagar. Genom 
internet- och telefonbanken har 
SEB dessutom öppet hela dygnet. 
Tidsbokning för rådgivning kan 
självklart göras utanför kontorets 
öppettider.

SEB – så mycket enklare
• SEB Tryggliv - SEB i Munkedal 
erbjuder trygghetslösningar genom 
SEB Tryggliv.
• SEB Finans – SEB i Munkedal 
fi nansierar bil-, husvagns-, mc- och 

båtköp.
• SEB Bolån - SEB Munkedal erbjuder för-
månliga bostadsfi nansieringar.

Det fi nns en framtidstro i kommunen som 
SEB Munkedal välkomnar. Banken ställer 
gärna upp för privatpersoner och företagare 
med råd om placeringar eller fi nansieringar 
av olika slag.

Tel: 0524-175 50
www.seb.se

SEB i Munkedal: Jimmy Hansen och Jeanette 
Carlsson framför Ewa Andersson och Camilla 
Djärv Jostrand.

Allt fl er fl yttar till Munkedal. Därmed 
behövs det mer planlagd och förberedd 
mark för bostadsbyggande. I Myrbot-
ten i Munkedal har K W Grävtjänst 
medverkat till nio nya hustomter.

Kent Wilhelmsson har över 30 års erfarenhet 
av markberedning och entreprenaduppdrag, 
inte minst i Munkedals kommun.

- Vi har sedan fl era år ett ramavtal med 
Munkedals kommun där vi bland annat utför 
kontinuerlig underhåll av VA-ledningsnätet. 

Komplett markberedare
K W Grävtjänst AB har idag sju medarbetare 
(hyr in fl er vid behov), sju grävmaskiner, två 
dumpers och en lastbil. Dessutom har företa-
get två mobila krossverk vilket innebär att K 
W Grävtjänst kan utföra kompletta markbe-
redningsjobb, inklusive bergsprängning. 

K W Grävtjänst tar uppdrag i hela Bohus-
län och Trestad. Kunder är kommuner, företag 
och privatpersoner.

Förbereder för nya bostäderFörbereder för nya bostäder

K W Grävtjänst har även vinterväghåll-
ningsuppdraget för Hedekas tätort, samt utför 
vägunderhåll för enskilda vägar.

Nya hustomter redo
K W Grävtjänst AB har sedan förra som-
maren utfört markberedning vid Myrbotten i 
östra Munkedal. Idag står nio hustomer fär-
diga för husbyggnation. K W Grävtjänst utför 
liknande grundläggningsarbeten även för fö-
retag och privatpersoner. 

Företaget har de senaste åren medverkat i 
EU-projektet Nolimp i Kvistrum samt att eta-
blera det nya industriområdet i Smedberg.

Kent Wilhelmsson, med över 30 års erfarenhet av markberedning och entre-Kent Wilhelmsson, med över 30 års erfarenhet av markberedning och entre-
prenaduppdrag.prenaduppdrag.
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