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I över 34 år har Christer Johansson 
byggt upp sin målerifi rma med höga 
kvalitetskrav och personlig service som 
högsta deviser. I Norra Hallsås har fö-
retaget måleriuppdraget för såväl För-
bo som HSB.

Christers Måleri AB med huvudkontor i Sten-
kullen och fi lial i centrala Göteborg verkar 
inom alla måleriarbeten; från uppdrag för 
privatpersoner över industri- och bostadsbyg-
gen till avancerade restaureringsarbeten på k-
märkta fastigheter.

– Vi har en sådan storlek, erfarenhet och 
kompetens i personalstyrkan att vi kan ta alla 
typer av jobb. Vår fi losofi  är att kunden i alla 
faser under ett målningsprojekt ska känna sig 
nöjd, bekräftar Christer Johansson.

Stabil tillväxt
Målerifi rman verkar över hela Västkusten, med 
ramavtal med fl era kommuner, däribland Le-
rum. Med sex servicebilar ställer man snabbt 
upp på mindre uppdrag med kort varsel.

Färgsätter Norra HallsåsFärgsätter Norra Hallsås
– Vi kan hålla en bra sysselsättning även 

under vinterhalvåret tack vare större inomhus-
jobb. 

I vinter kommer vi att måla studentlägen-
heter för Wallenstam i Mölndal och Spegel-
dammshuset i Liseberg.

Christers Måleri AB omsätter idag ca 32 
miljoner kronor. Christer Johansson äger även 
Stenkullens Fastighets AB som äger de två 
fastigheterna i Stenkullen, om 2000 kvadrat-
meter, där bland annat måleriföretaget hyr in 
sig.
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Lerumsbaserade Systemteknik i 
Lerum AB vet när luften tar slut. 
Företaget är experter på styr- och 
ventilationsanläggningar – från 
konstruktion till färdig installation.

I nya bostadsområdet Norra Hallsås har 
WAB engagerat Systemteknik för styr- och 
ventilationsanläggningarna i Ringhusen.

- Teknikinnehållet är högt med avance-
rad styrning för att effektivisera anlägg-
ningarna och minimera miljöbelastningen, 
bekräftar Thomas Magnusson, ansvarig 
för entreprenadsidan i företaget.

Ställer upp på beställarna
Från Brobacken i Lerums centrum tar sig 
Systemteknik AB an uppdrag i hela Gö-
teborgsregionen. Företaget är efter 13 år 
etablerade på marknaden där Lerums- och 
Partille kommuner, lokala byggare som 
Flodén, WAB och Johansson & Rehn, 
bostadsföretag som Förbo, Wallenstam 
och Partillebo samt storentreprenörer som 

Kontakta någon som vetKontakta någon som vet
NCC och Skanska anlitar företaget för 
såväl totalentreprenader som servicear-
beten.

- Vi verkar långsiktigt och med nära re-
lationer till våra uppdragsgivare. De ska 
kunna lita på att vi levererar med hög kva-
litet i rätt tid.

Förutom Systemtekniks engagemang i 
Norra Hallsås har företaget även konstru-
erat och installerat styr- och ventilations-
anläggningen på den nya förskola Bygrin-
den som just nu byggs i Lerum.

Ska växa successivt
Systemteknik i Lerum AB har åtta med-
arbetare. En fl exibel och personlig or-
ganisation med korta beslutsvägar som 
arbetar med både större och mindre pro-
jekt – företaget utförde styr- och venti-
lationsanläggningen för Allmondys nya 
anläggning i Torslanda. Ambitionen är 
att utifrån kärnverksamheten som grund 
växa ytterligare på marknaden.
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