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Nybyggnad av bostäder i Korsebergs 
Park kommer allt närmare. 

– Vi ser ett ökat intresse för Korse-
bergs Park och vill utveckla det strand-
nära området för bostäder, säger Sabi-
na Thelin på Riksbyggen. 

Riksbyggen har i vinter låtit riva det tidigare 
sjukhemmet på platsen som ett led i Korse-
bergs Parks utveckling och vill senare i år på 
nytt börja projektera området strax söder om 
staden. 

– Vid Vassbottens vik kan Korsebergs Park 
erbjuda ett fantastiskt boende i storslagen na-
tur, med parker, egen badplats och båtbrygga. 
Dessutom är närheten till Onsjö golfbana en 
verklig tillgång får många intresserade.  

Rikstäckande förvaltare
Riksbyggen är även Sveriges mest rikstäck-
ande fastighetsförvaltare. Riksbyggen kan 
utföra precis det som bostadsrättsföreningen 
vill ha hjälp med.

– Vi erbjuder skötsel, underhåll, ekonomisk 
förvaltning eller administrativt stöd, helt 
skräddarsytt efter kundernas behov. Vi har all 

Korsebergs Park projekteras i år

Tel: 020-52 90 90
www.riksbyggen.se

Det attraktiva bostadsområdet Korsebergs Park kommer allt närmare ett första spadtag . 
Ovanstående skiss kan ge en försmak av hur det natur- och strandnära området kommer se ut 
om ett par år. Intresserade kan redan nu ringa 020-52 90 90 eller gå in på Riksbyggens hemsida 
www.riksbyggen.se för mer information.

nödvändig kompetens och erfarenhet, försäk-
rar förvaltare Peter Oppenstam.

I Vänersborg har Riksbyggen ett 20-tal per-
soner som jobbar gentemot fastighetsmarkna-
den.

Fakta Riksbyggen:
Riksbyggen är sedan 1940 en kooperativ 
medlems- och intresseorganisation för 
Riksbyggens bostadsrättsföreningar.
Fastighetsförvaltning och byggverksam-
het är Riksbyggens två affärsområden. 
Idag finns 1600 Riksbyggen bostadsrätt-
föreningar i Sverige och mer än en halv 
miljon människor bor i dag i bostäder 
som förvaltas av Riksbyggen.

Kjellssons Servicecenter är en 
komplett verkstad. Hydros-
cand kan erbjuda marknadens 
bredaste sortiment av slang 
och kopplingar inom både hy-
draulik och industri. 

Tillsammans är företagen 
problemlösare för företagen.

Kjellssons Servicecenter är det 
kompletta serviceföretaget som lö-
ser det mesta för företagen.

Företagets kompletta verkstad 
riktar sig till företagsmarknaden 
och reparerar:
• Alla busstyper 
• Alla bil- och lastbilstyper
• Alla båttyper 
• Skadereparationer av bussar (god-
känt av försäkringsbolagen)

Alkolås i allt fler fordon
Dessutom erbjuder verkstaden jour-

Alltid snabb och professionell service

Kjellssons Servicecenter erbjuder en komplett verkstad. Hydroscand erbjuder marknadens bredaste sortiment av 
slang och kopplingar. Båda finns på Svetsargatan i Torpa industriområde. I förgrunden Johan Kjellsson, vid in-
gången till butiken Jakob Örberg, ansvarig för Hydroscand samt Tony Söderlund, ansvarig för ordermottagning 
och reservdelar.

Tel: 0521-57 56 00 • Fax: 0521-57 56 09
johan@kjellssons.se • www.kjellssons.se

Kjellssons Servicecenter är en 
komplett verkstad. Hydros-
cand kan erbjuda marknadens 
bredaste sortiment av slang 
och kopplingar inom både hy-
draulik och industri. 

Tillsammans är företagen 
problemlösare för företagen.

Hydroscand i Vänersborg är ett 
av 45 liknande fullservicekontor i 
Sverige. Hydroscandgruppen star-
tades 1969 i Stockholm och är idag 
ett marknadsledande familjeföretag 
inom slang och ledningskomponen-

utryckningar med servicebil, instal-
lation av alkolås, diagnosutrustning 
för felsökning till dom flesta bilty-
per samt besiktning och installation 
av färdskrivare. Kjellssons Servi-
cecenter är även kontraktsverkstad 
för AYATS, BEULAS och Autosan 
S.A. bussar i Sverige.

Bred verksamhet
Kjellssons Servicecenter kan er-
bjuda försäljning av fordon (bilar, 
bussar, båtar och lastbilar), nya och 
begagnade reservdelar (stor lager-
hållning), Huzells & Hella produk-
ter (auktoriserad återförsäljare), 
kvalitetsverktyg (ex. mejslar, bits, 
borr, sågblad, skiftnycklar, tänger 
mm) samt effektboxar.

Kjellssons Servicecenter har idag 
sju medarbetare och är miljöcerti-
fierade enligt ISO 14001 och kvali-
tetscertifiering enligt ISO 9001.

ter i Skandinavien. Företaget verkar 
alltid nära kunden, som främst är 
industrin, lantbrukare och entre-
prenadföretag.

Stort reservdelslager
Hydroscand kan erbjuda ett kom-
plett sortiment av slang och led-
ningskomponenter, med över 20 
000 artiklar på lager. 

- Vi säljer allt från vanliga vat-
tenslangar till största hydraulslang-
ar. Vi har ett mycket brett sortiment 
av industrislang och kopplingar och 
kan kapa och pressa ihop slangar 

specialanpassade efter kundens be-
hov, säger Johan Kjellsson.

Kundens första val
Hydroscandgruppen, med verksam-
het i över tio euroepiska länder, har 
visionen att vara marknadsledande, 
och kundens första val, inom slang 
och ledningskomponenter från en 
decentraliserad och kundnära orga-
nisation.

Tel: 0521-128 90


