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BRANDSKYDD FÖR DIN SÄKERHETBRANDSKYDD FÖR DIN SÄKERHET
• Systematiskt brandskyddsarbete 
  enligt nya lagen om skydd mot olyckor
• Utbildningar, brandövningar, Heta Arbeten
• Byggnadstekniskt brandskydd, brandtätning,
  rökluckor, brandtekniska installationer
• Släckutrustning, larm, utrymningsplaner
• Brandskyddsinventering, konsultation för bättre
  beredskap och säkerhetsrutiner

DIN TOTALLEVERANTÖR FÖR SÄKERHET!DIN TOTALLEVERANTÖR FÖR SÄKERHET!
Kontakta oss för mer information

Presto Brandservice AB
Tel: 031-29 21 25 • Fax: 031-29 21 32 • www.presto.se

Arkitektgruppen i Kungsbacka, med 
tre anställda arkitekter, ritade Kolla 
Äldreboende för Aranäs. Det blev så 
bra att fi rman även fi ck uppdraget att 
rita Tölö Smedjans Äldreboende.

Kolla Äldreboende har blivit en succé. Alla är 
nöjda: Aranäs, Kungsbacka kommun, perso-
nalen och inte minst de boende.

- De fl esta uttrycker att de känner trivsel 
och en välkomnande stämning. Med rätt färg-
val, ljusinsläpp, planlösningar och kvalitet i 
materialen har en omtänksam atmosfär kun-
nat skapas, säger arkitekt Hans Jonsson, som 
tagit med sig de positiva erfarenheterna till 
det nya äldreboendet.

Hans Jonsson berömmer även samarbets-
klimatet i projektet:

- Aranäs är som alltid behagliga att jobba 
för. Med Peab som är en ny erfarenhet för oss 
har det fungerat klockrent, vilket lett till fl er 
uppdrag.

Det är fl er som uppskattar en personlig, 
obyråkratisk och effektiv arkitektbyrå.

Hemtrevnad värdesättsHemtrevnad värdesätts

Hans Jonsson framför Tölö Smedjans Äldre-
boende under uppförande. 

Tel: 0300-180 30
Fax: 0300-708 14

arkitektgruppen@swipnet.se

Ventilationsteknik i Kungsbacka AB 
har etablerat sig som en trygg affärs-
partner inom inneklimat.

- Våra trogna kunder prioriteras, 
förklarar ägare Christer Hansson.
Nu är inte Ventilationsteknik i Kungsbacka 
AB några nykomlingar. Den gemensamma 
erfarenheten och kompetensen är betydande 
och företaget prioriterar trogna kunder och 
mångårigt samarbete, som med Aranäs och 
Harry Sjögren AB, där uppdragen bygger på 
förtroende.

- Vi medverkar i fl era aktuella projekt i 
Kungsbacka, bland annat Tölö Smedja Äldre-
boende och Söderstaden. 

Företaget åtar sig hela inneklimatinstal-
lationer, såväl ventilationsinstallationer som 
kyl- och styrinstallationer.

Gott jobb - Gott jobb - 
god tillväxtgod tillväxt

Tel: 0300-194 60
Fax: 0300-194 70
ch@kbavent.se

Ett vinnande team – Ventilationsteknik i 
Kungsbacka AB.

Vissa följer marknaden. Andra le-
der den. RIVAB är i dag en av Sve-
riges största totalentreprenörer för 
ombyggnads- och totalrivningsar-
beten. 
Komplett maskinpark för totalentreprenader 
inom rivning, yrkesskicklig personal och 
aktivt miljöarbete har gjort RIVAB till ett 
välkänt företagsnamn inom rivnings- och 
håltagningsbranschen. 

– Vi har alltid strävat efter att ligga i fram-
kant av utvecklingen, säger vd Bo Hörn-
quist.
Med stora investeringar i en modern miljö-
godkänd maskinpark, med enheter upp till 50 
ton, utrustade med all teknisk utrustning står 
företaget väl rustade för stora utmaningar i 
framtiden.
 

Krafttag i alla lägenKrafttag i alla lägen
Miljöarbete
RIVAB har de senaste åren mycket fram-
gångsrikt utvecklat nya återvinningslös-
ningar.  Med s.k. selektiv rivning kan idag en 
större del av materialet återanvändas.

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

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

Företaget, med 29 medarbetare, har de se-
naste åren engagerats på Norra Älvstranden, 
Götatunneln, Sahlgrenska Universitetssjuk-
hus, P-hus Eskilstuna, Sodapanna i Eds bruk, 
Vallås- och Högsbotorphemmet äldreboende, 
Ryaverken, Shell Ullevi. För Aranäs utför 
RIVAB just nu uppdrag i Kungsmässan och 
i gamla Polishuset.

Krafttag för återvinning. Med rätt kunskap, 
erfarenhet, teknisk utrustning och utarbetad 
metodik återvinns det mesta när RIVAB sätter 
klorna i äldre byggnader. 

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

RIVAB verkar inom följande RIVAB verkar inom följande 
verksamhetsområden: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

Ett gott rykte sprider sig. 
- Eftersom vi kan erbjuda bredkom-

petens och hög kvalitet ökar efterfrå-
gan på våra tjänster, menar Dennis 
Eriksson, företagets ägare.

DEFAST verkar inom fastighets- och träd-
gårdsskötsel samt mark- och underhållsarbe-
ten. 

- Vi är måna om de kunder vi har och de 
uppskattar att ha en kontakt för fl era service-
tjänster. Vi är måna om att kvalitetssäkra våra 
tjänster, dessutom håller vi ett högt miljötän-
kande inom företaget.

DEFAST verkar i hela Kungsbackaregio-
nen, där Aranäs KB är enskilt största kund.

Växer med Aranäs 

Mobil: 0708-50 57 07 • Fax: 0300-128 97 • defastkba@telia.com

DEFAST ser till att det blir grönt och snyggt i 
Kungsbacka. Företaget expanderar kraftigt.


