
www.tidning.netVi växer med Kungsbacka6

www.aranas.se Vi växer med Kungsbacka

www.tidning.net Vi växer med Kungsbacka 7

www.aranas.seVi växer med Kungsbacka

Komplett maskinpark för totalentre-
prenader inom rivning, yrkesskicklig 
personal och aktivt miljöarbete har 
gjort RIVAB till ett välkänt namn i 
Västsverige. 

– Vi har alltid strävat efter att ligga i 
framkant av utvecklingen, säger vd Bo 
Hörnquist.

RIVAB, ett välkänt företagsnamn inom riv-
nings- och håltagningsbranschen, är i dag 
en av Sveriges största totalentreprenörer för 
ombyggnads- och totalrivningsarbeten. 

– Vi har miljögodkända maskiner från 350 
kg upp till 50 ton utrustade med all teknisk 
utrustning för selektiv rivning.
 
Miljöarbete
RIVAB har de senaste åren mycket fram-
gångsrikt utvecklat nya återvinningslösning-
ar.  Med s.k. selektiv rivning kan idag största 
delen av materialet återanvändas.

Företaget arbetar efter kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöledningssystemet POVEL, framta-
get av Sveriges Byggindustrier.

Rivab är auktoriserad transportör och även 
godkänd av länsstyrelsen för transporter av 
farligt avfall.

Företaget, med 25 medarbetare, har de 
senaste åren engagerats på Norra Älvstran-
den, Götatunneln, Liseberg och Sahlgrenska 
Universitetssjukhus. I Kungsbacka medverkar 
RIVAB vid nya Aranäsgymnasiet och har 
utfört rivningsarbeten inför byggandet av det 
nya Polishuset.

Team med kraft i nyporna framför nybyggda 
kontoret på Hisingen i Göteborg.

Tel: 031-51 35 40  •  Fax: 031-51 62 28
rivab@rivab.nu  •  www.rivab.nu

Styrka från Hisingen - RIVAB

RIVAB verkar inom följande 
verksamhetsområden:

• Miljöanpassad selektiv rivning
• Totalrivning/Ombyggnadsrivning
• Tung demolering: broar/hus/industrier
• Bilning berg
• Krossning och fräsning av betong
• Borrning och sågning i betong
• Klippning av stål/cisterner
• Vajersågning
• Asbest- och brandsanering
• Schaktning och dränering
• Återvinning
• Dokumentation och miljöuppföljning

VI TACKAR FÖR FÖRTROENDET
att få utföra rörinstallationer på Kollabacke

NVS INSTALLATION AB är med 85 
medarbetare i Göteborg och Varberg, en 
kompetent och pålitlig rörinstallatör på 
marknaden.

Vi är en heltäckande installatör som 
utför installationer inom värme, sanitet, 
sprinkler och industri. Våra 10 service 
bilar utför service inom vårt område. Vi 
kan erbjuda våra kunder totallösningar, 
då vi har samarbetspartners inom bygg, 
ventilation och el.

NVS INSTALLATION anlitas även vid 
Aranäs gymnasium, Kungsbacka polis-
hus, Kungsbacka Sjukhus, Vitrolife och 
Södercentrum och vi har även löpande ar-
beten på Beiersdorf, säger Lennart Peters-
son som är ansvarig för distrikt Göteborg, 
Kungsbacka och Varberg.

NVS är miljö och kvalitetscertifierade 
enligt ISO 9001 och 14001.

lennart.petersson@nvs.se
www.nvs.se

Installation AB

Landskapsgruppen har i 30 år sett 
till att det byggda på bästa sätt sam-
spelar med det levande, växande och 
föränderliga.

Så även i Kollabacke.

Landskapsgruppen, med kontor i Göteborg, 
Lund och Örebro, består av 32 landskaps-
arkitekter och ingenjörer med uppgiften 
att skapa en helhet där estetik och omsorg 
förenas med resursmedvetenhet och kost-
nadseffektivitet.

– Man kan säga att vi är specialister 
på terräng. I Kollabacke har vi anpassat 
utemiljön till naturen och den relativt kraf-
tiga sluttningen. En snygg entré leder in på 
gatan av gammaldags snitt utan kantsten. 
Vi har bevarat skogens naturliga gränssnitt 
och sparat brynet i framkant. Mellan husen, 

Utvecklar utemiljön

Tel: 031-749 60 00 
Fax: 031-749 60 01
hakan.lundberg@landskapsgruppen.se
www.landskapsgruppen.se 

som ligger i par, har vi ritat gårdar med 
stenmönster, lekplats, vårdträd och skyd-
dande bokhäckar, förklarar landskapsarki-
tekt Håkan Lundberg.

Vid Kollabacke har Landskapsgruppen 
vidareutvecklat ett sedan tidigare gott sam-
arbete med Liljewall Arkitekter. 
Aranäs har även kontrakterat företaget för 
utemiljön kring det nya Tölö Äldreboende.

Aranäs kan
Kungsbacka ...

... och vi kan bygga!

Tillsammans bidrar vi till 
att utveckla framtidens 

Kungsbacka!

Tack för förtroendet!

Telefon 031-771 50 00
www.ncc.se

 

Asfalttjänst AB medverkar såväl vid 
starten som vid avslutningen av det 
nya bostadsområdet Kollabacke. Från 
grävmaskiner till finplantering.

Asfalttjänst AB har berett mark i Göteborgs-
regionen sedan mitten av 1960-talet, då med 
Kent Jigberg vid rodret. Sedan millennium-
skiftet driver sonen Mattias företaget vidare 
tillsammans med Mikael Karlsson.

– Vanligtvis åtar vi oss entreprenaden för 
hela markarbetet, från åker till slutlig finish, 
säger Mattias Jigberg.

Lägger sista pusselbiten
Asfalttjänst bereder marken för byggarna och 
avslutar sedan den slutliga planeringen med allt 
från stensättning och asfaltarbete till blomster-
rabatter och trädplantering. Asfalttjänst AB 
lägger de sista så viktiga pusselbitarna på plats.

– Aranäs är en bra uppdragsgivare, de vet 
vad de vill ha och vet värdet av god kvalitet 
rakt igenom.

Tel: 031-57 24 00 • Fax: 031-57 24 01

Asfalttjänst utför 
markarbetena 
vid Aranäs nya 
bostadsområde 
Kollabacke. 

Duktiga medarbetare
Med en flexibel och lättrörlig organisation kan 
företaget ta flera stora uppdrag för flera bestäl-
lare samtidigt.
Mikael Karlsson förklarar:

– Vi har mycket duktiga medarbetare och 
det vet våra återkommande beställare. Utan 
den breda kompetensen i laget och på arbets-
platserna skulle vi aldrig kunna utföra det vi 
lyckas utföra idag.
 
Pålitlig partner
Asfalttjänst, med 17 anställda, verkar från 
Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. I 
år omsätter företaget ca 45 miljoner kronor. 
Uppdragsgivare är framför allt fastighetsä-
gare och byggherrar/byggentreprenörer. Förra 
året anlitades företaget bland annat för fin-
planeringen vid det nya Världskulturmuseet 
i Göteborg.

– Vi har i dag etablerat oss som en pålitlig 
samarbetspartner i branschen, säger Mattias 
Jigberg.

Grovjobb 
och finlir vid 
Kollabacke


