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I september 2007 utgav Aranäs KB, 
för femte gången, en egen tidning ut-
givet i över 50 000 exemplar.

Med ”Aranäs – en aktiv samhälls-
byggare” vill företaget kommunicera 
hur man vill stärka sin position som 
en aktiv samhällsbyggare och öka 
Kungsbackas attraktionskraft än mer 
de kommande åren. 

Tidningen som 
trycktes i fyrfärg 
distribuerades till 
samtliga hushåll 
och företag inom 
Kungsbacka kom-
mun samt till fö-
retag och hushåll 
i Billdal, Kållered 
och Lindome.

Offensiv aktör
Som ett offensivt fastighetsbolag tar Aranäs 
ett aktivt ansvar för utvecklingen i Kungs-
backa och arbetar målinriktat med att skapa 
förutsättningar för ett bra boende, en livlig 
affärsverksamhet och god samhällsservice

- Jag är personligen mycket nöjd även 
denna gång och har fått ett antal positiva 
reaktioner från andra läsare. Resultatet blev 
i nivå med, eller något över min förväntan. 

Det mest positiva är att tidningen ger ett bra 
helhetsintrycket av Aranäs, säger Ingemar 
Nilsson, vd Aranäs.

Lever med Kungsbacka
Aranäs KB har fört sin byggmästartradition 
från 1941 in på 2000-talet som en ytterst 
aktiv samhällsbyggare. 5 000 personer bor i 
företagets bostäder och 2 000 personer arbe-
tar i Aranäs lokaler, vilket gör Aranäs till en 
naturlig del i Kungsbackabornas vardag.

Konstnären och 
Kungsbackabon 
Marika Lang por-
trätterades i tid-
ningen:

- Vilken fin 
tidning! Det blev 
faktiskt bättre än 
vad jag förväntat 

mig. Det är många som sett tidningen. Jag 
kan inte tänka på något som skulle ha varit 
bättre. Finns det någon chans att jag kan få 
använda någon av era bilder när jag gör en ny 
presentationsfolder om mig?

Skapar tillväxt
Aranäs investeringstakt är hög och nya pro-
jekt löper som ett pärlband över tiden. Inves-
teringarna i fastigheter och områden resulte-
rar i mjuka mervärden för Kungsbackaborna. 
Genom satsningarna genererar Aranäs fler 

ARANÄS – en aktiv samhällsbyggare

            Det uppmärksammades 
av jättemånga och gav det 
resultat vi förväntade oss”

arbetstillfällen, stimulerar handel och andra 
näringar samt skapar bekvämt boende och 
god samhällsservice.

En nära samarbetspartner med Aranäs 
genom åren är Aderbys Rör AB, som också 
regelbundet medverkat i tidningen.

- Det är positivt att få vara med i en tidning 
med Aranäs. Resultatet blev som förväntat, 
bra, framför allt bilden på medarbetarna i 
butiken. Till nästa gång kanske vi skulle 
satsa på en halvsida så att vi kunde få med en 
faktaruta också, säger Anders Molander, vd 
Aderbys Rör AB.

Professionell hantering
I tidningen passade såväl mindre företag som 
internationella storföretag på att visa upp sin 
verksamhet för kungsbackaborna

Kungsbacka Spolservice är en pigg och 
framgångsrik uppstickare i Kungsbackas nä-
ringsliv. 

- Texten och fotot blev vi jättenöjda med. 
Det uppmärksammades av jättemånga och 
gav det resultat vi förväntade oss, säger Eva 
Nilsson, Kungsbacka Spolservice.

E.ON har investerat ca 200 miljoner kro-
nor de senaste åren i Kungsbacka.

Patrik Åfeldt är ansvarig försäljare för 
E.ON i Kungsbacka:

- Det bästa är att vi syns och når många 
gamla och potentiella kunder. Allt har skötts 
på ett mycket bra sätt, tycker jag. 

Vilken fin tidning

Marika Lang, Konstnär

”Vilken fin tidning! Det blev faktiskt bättre 
än vad jag förväntat mig. Det många som sett 
tidningen. Jag kan inte tänka på något som 
skulle ha varit bättre.”

Bra bild på personalenTack för ett bra jobb

Ingemar Nilsson, VD Aranäs KB Anders Molander, VD Aderbys Rör AB

”Det är positivt att få vara med i en tidning 
med Aranäs. Resultatet blev som förväntat, 
bra, framför allt bilden på medarbetarna i bu-
tiken. Till nästa gång kanske vi skulle satsa 
på en halvsida så att vi kunde få med en fak-
taruta också.”

”Jag är personligen mycket nöjd även denna 
gång och har fått ett antal positiva reaktioner 
från andra läsare. Resultatet blev i nivå med, 
eller något över min förväntan.”

Distribution: Okt. 2001 i 45.000 ex. till hushåll och företag i Kungsbacka  med omnejd. Frågor om innehållet besvaras av Ingemar Nilsson, 0300-512 35

Vi växer med Kungsbacka!

Familj med hjärta

Aranäs tar ansvar 

 Nya Kungsmässan invigs den 18 oktober med rejält ökat utbud – antalet butiker i Kungsmässan har ökat med 30 och andelen affärsyta med 50 procent. Dessutom har 200 nya arbetstillfällen skapats. Aranäs anlitade Projektgaranti för att hålla i trådarna.
- Det är tacksamt att arbeta för 

Gott samarbete: Mikael von Oldenskiöld och Bertil Erlandsson från Pro-

jektgaranti tillsammans med Aranäs VD Ingemar Nilsson och förvaltarna 

Bengt Andersson och Stefan Olausson.

Aranäs som är mycket tydlig som beställare, arbetar långsiktigt och satsar på kvalitet, säger Bertil Erlandsson projektledare på Pro-jektgaranti.
I tidningen kan man läsa om allt som finns att veta om nya Kungs-mässan.

Aranäs är ett modernt företag som arbetar långsiktigt och tänker stort. Därför är det naturligt att kvalitets- och miljöfrågor ges stort utrymme i verksamheten. Regelbundna hyresgästenkä-ter är viktiga instrument för att utveckla företagets service och miljöaspekterna genomsyrar hela organisationen. - Utifrån ett globalt perspektiv agerar vi lokalt, säger miljö- och kvalitetssamordnare Peter Johans-son.

- Se  sidorna 22 och 26 -

Kungsbacka kommuns satsar på fa-miljehemsvården med mycket goda resultat. Jane och Sune har varit fosterföräldrar i över 25 år. I dag har man förutom egna sonen Simon ytterligare tre barn i huset.- Man kanske kan kalla det för 

ett sätt att leva, men jag ser mig mer som en ansvarsfull förälder, jag väljer att prioritera familjen, säger Sune. Nu behövs fler familjehem i Kungs-backa – kanske det något för er?- Se  sidan 23 -

Sophie från Särö har den rätta viljanSophie Gustafson är superta-langen från Kungsbacka som i dag är en av världens bästa golfspelare. Vägen dit har inte varit spikrak men med en osedvanlig vilja och envishet har Kungsbackatjejen visat golfvärlden vad hon går för. Hon är även ett lysande bevis på att sen idrottslig specialise-ring inte alltid är en nackdel.  Sophie har haft modet att gå sin egen väg. 

Aranäs tidning fick en pratstund med Sophie som i dag bor i Florida men som alltid söker sig hem några veckor om sommaren.Sophie, eller Soffan som hon kall-las, trivs med proffslivet även om rutinmässiga sponsormiddagar inte tillhör hennes favoritsysselsättning. 
Läs mer om hennes hemlängtan och vurm för svensk falukorv samt varför svenska golftjejer är så framgångsrika på sidan 14.

En tjej med mod och målmedvetenhet. Sophie Gustafsons kraftfulla sving har imponerat på alla och starkt bidragit till 

hennes framgångar i golfvärlden.

Läs om 

Aranäs på Internet:

www.tidning.net

Nya Kungsmässan

Distr.  juni 2003 i 46.500 ex. till alla hushåll i Kungsbacka med omnejd. Frågor om innehållet besvaras av Ingemar Nilsson 0300-512 35

Det är toppen med barn

Kungsbacka är barnens kommun. Barnfamiljer flyttar in
och Kungsbackaborna är duktiga på att föda barn. I Kungs-
backa finns framtiden.Kungsbacka kommun har byggt och renoverat skolor för
i genomsnitt 150 miljoner per år sedan mitten av 90-talet.
Därmed har man byggt ifatt elevtillväxten i grundskolan.

Nu beräknar Serviceförvaltningen att investera ytterligare
1,2 miljarder kronor fram till 2006 i framför allt nya för-
skolor och gymnasieskolor.

– Se sista sidan –

Ett stenkast från torghandel och innerstadens hela utbud
bygger Aranäs just nu 20 nya lägenheter som hyresrätter i
centrala Kungsbacka. Husen i kvarteret Facklan, med trä-
fasad och spännande färgsättning, förstärker innerstadens
identitet och gaturummets karaktär.Bostäderna har genomgående hög standard. Bland annat
finns det möjlighet till data-, tv- och telefonanslutning i alla rum.
Bostäderna erbjuds via Kungsbackas bostadsförmedling.

– Se sidan 10 –

Aranäs vann det uppmärksammade anbudsförfarandet om
att få bygga Kungsbackas nya polishus. Därmed fortsätter
man att vara polisens hyresvärd även i framtiden.
Polishuset, som står klart 2005, placeras centralt i Kungs-
backa på den så kallade Lantmannatomten.Läget är väl synligt och nås från närliggande tillfartsvägar
och gång- och cykelvägar.Tillgängligheten bli god för besökare med bil och via all-
männa kommunikationer.

– Se sidan 8 –

Aranäs bygger polishus

Bostäder i innerstaden

Illustration: CAP AB.

Illustration: Husplan-arkitekter
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Vi växer med Kungsbacka!

Vinnarskalle i USAFredrik Jacobson är, efter den efterlängtadesegern på Europatouren i Hong Kong i no-
vember, en vinnarskalle som kan lyckas i
varje tävling. Efter första försöket lyckades
han kvala in till US Open – världens tuffaste
golftävling som just nu avgörs i USA.Ett starkt psyke samt hans fantastiska
närspel talar för Fredrik. För att inte tala omWoody.

Trots framgångarna står han ändå medbåda fötterna på jorden och hjärtat klapparfortfarande för Kungsbacka. I höst delasför första gången  ”Fredrik Jacobsonstipendiet” ut till en lovande golfspel-ande pojke och flicka i KungsbackaGolfklubb.

– Se sidan 8 –

Läs om
Aranäs KB

på Internet:

www.tidning.net

www.tidning.net
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www.aranas.se

En aktiv samhällsbyggare

Marika förmedlar livsglädjeSe sidan 18

Distribueras sept 2007 i 51.000 ex till alla hushåll och företag i Kungsbacka med omnejd. Frågor besvaras av Ingemar Nilsson 0300-512 35

– en aktiv samhällsbyggare

Nytt kvalitetsboende – mitt i stan Se sidan 6
Aranäs bidrar till Kungsbackas tillväxt Se sidan 14

Aranäs huvudsponsor för Kungsbacka Trophy Se sidan 22 Fo
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