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Kungsbacka växer årligen med tusen 
nya invånare. Att utveckla en levande 
stadskärna är viktig för stadens identi-
tet. GF Konsult AB är med i planering-
en och ser till att staden blir vacker.

GF Konsult AB, föregångare inom stadsmil-
jöplanering, landskapsdesign och gatugestalt-
ning, har i allra högsta grad bidragit till ut-
vecklingen i Kungsbacka under många år. 

GF Konsults landskapsarkitekter och ingen-
jörer har svarat för design och projektering 
av bland annat, Badhusparken, Kulturhuset 
Fyren, Torgytorna vid Stadshuset, Lindens 
Torg, Tölö tvärled, Kolla bostadsområde och 
Signeskulle bostadsområde.

Bland pågående projekt fi nns parker och ga-
tor i Aranäsområdet, och ett fl ertal parker 
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– Söderåparken, Varlaparken och parken vid 
Kungsgärdet.

GF är en medarbetarägd samhällsbyggare 
med 170 arkitekter, ingenjörer, biologer, lant-
mätare och fysiska planerare. Företaget har 
kontor i Göteborg, Stockholm och Växjö och 
ingår i Norconsultkoncernen som tillsam-
mans är 1300 medarbetare med uppdrag i hela 
världen.

Familjeföretaget Tellstedt AB vet hur 
man ska bygga hus på osäker mark. 
Alla byggare vet att Kungsbackaleran 
inte är att leka med. Ändå: Tellstedt 
AB – leran 5-0.

Tellstedt AB, 50-årsjubilerande 2008, har i 
rätta meningen en unik kompetenskombina-
tion av geoteknik, mätteknik och byggkon-
struktion.   

- Vi utför geotekniska undersökningar och 
levererar konkreta förslag på hur husen ska 
byggas. När det gäller grundförstärkningar av 
äldre befi ntlig bebyggelse är vi marknadsle-
dande och jobbar över hela landet, säger Björn 
Tellstedt, konstruktionsansvarig på företaget.

Partner med Aranäs KB  
Tellstedt AB, med drygt 20 medarbetare, är 
med i utvecklingen av Kungsbacka.
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En vanlig syn i Kungsbacka. Snart 50-årsjubilerande Tellstedt AB utför geotekniska undersök-
ningar i samband med Kungsbacka stads expansion.
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- Vi har under fl era år gjort många uppdrag 
för Aranäs KB. Vi har den senaste tiden bland 
annat utfört geotekniska undersökningar 
för Svedbergska tomten, Claes Ohlsons nya 
butik i gamla polishuset, Ica Kvantums till-
byggnad och utreder möjligheterna för ett 
översvämningsskydd mellan Kungsbackaån 
och Kungsmässans lastgårdar, förklarar vd     
Thomas Östergren.

Tellstedt AB har även medverkat vid exem-
pelvis Aranäsgymnasiets och Elof Lindälvs-
gymnasiets ombyggnader.


