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Flodén Fastighets AB är ett innovativt, 
stabilt och välskött fastighetsbolag som 
äger, förvaltar och utvecklar centralt be-
lägna fastigheter i Lerums och Alingsås 
kommuner. Fastighetsbeståndet uppgår 
till ca 49 000 kvm fördelat på drygt 70 
procent hyreslägenheter och 30 procent 
kommersiella fastigheter. Dessutom för-
valtar och förädlar Flodén Fastighets AB 
ett antal fastigheter för externa fastighets-
ägare i Alingsås och Lerum med omnejd. 

Ett långsiktigt tänkande kännetecknar 
Flodén Fastighets AB:s ägande och för-
valtning. Utifrån dagens gynnsamma si-

Flodén steget före
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tuation, med välskötta och väl fungerande 
fastigheter, har företaget målsättningen 
att även i framtiden vara en ledande för-
valtare på de orter verksamheten förelig-
ger. 

I höst genomför Flodén Fastighets AB 
ytterligare en boendeenkät för att säker-
ställa hög boendekvalitet och hyresgäs-
ternas trivsel och trygghet.

Familjföretaget Rörtjänst fyller 40 år i 
år. Det fi rar företaget med att ytterliga-
re stärka sin ställning och kompetens.
Rörtjänst är från och med i år auktoriserade 
efter ”Branschreglerna Säker Vatteninstalla-
tion”. Det är de seriösa VVS-företagen själva 
som infört certifi eringen vilket innebär att 
beställarna alltid får en säker och trygg VVS-
installation.

- Vi är först i Lerum. Vi vill fortsätta att 
vara marknadsledande, säger Jan Ekfeldt, son 
till grundaren Ingvar.

I företaget arbetar även son, dotter och 
svärson. Med tolv anställda utför företaget 
allt från nyinstallation till servicejobb. Före-
tagets butik i Lerum Företagspark Stenkullen 
är öppen vardagar kl. 09.30-16.30.

Plåtvägen 16, Stenkullen
Tel: 0302-231 12

jan@rortjanst.se • www.rortjanst.se

Jubilar med 
tätposition
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Vi utför konsulttjänster 
inom mark

åt Lerums kommun

Ett axplock av pågående och utförda
arbeten vad gäller Gata och VA

- Cirkulationsplats S. Långvägen
- Proj. i Norra Hallsås.
- Proj. Stillestorp, Stenkullen
- Proj. Biskopssiken, Olstorp
- Överf. ledn. m. Gråbo-Annekärr
- VA-proj. Öxeryd
- GC-banor Lagermansbacken
- GC-banor Drängseredsvägen,

Uddaredsvägen, Floda
- Cirkulationsplats, Alingsåsvägen

Häradsvägen
- Proj. Östra Stamsjön
- GC-väg Gråbo-Stenkullen

Vi fi nns i Vara och Lerum.
Telefon 0512-123 80, 070-7955914

info@markkonsult.se

Vara Markkonsult AB
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20-års jubilerande Riddar 
Kyl AB gör det behagligare, 
billigare och mer miljövän-
ligt. 

- Det fi nns stora möjlig-
heter även för större fast-
igheter att konvertera till 
värmepumpar, menar före-
tagets ägare Ulf Nyberg.

Företaget i Lerums Företagspark 
Stenkullen verkar inom kylan-
läggningar, värmepumpar samt 
luftkonditioneringar för bilar. I en 
tid där klimat- och miljöfrågorna 
är i fokus efterfrågar allt fl er Rid-
dar Kyls produkter och tjänster.

– Vi projekterar, installerar och 
ger service till fl era olika sorters 
värmepumpar. Det ger behagligt 
inneklimat, lägre värmekostnader 
och numera är bergvärme även 
erkänt som förnyelsebar energi-
källa.

Riddar Kyl, med åtta medarbe-
tare, kan projektera och installera 
totallösningar för värme och kyla 
i fastigheter vilket innebär att man 
även kan komplettera med frikyla 
vilket ökar verkningsgraden på 
anläggningen. Företaget samarbe-
tar med marknadsledande IVT vid 
nyinstallationer.

Lever som man lär
I höst inleder företaget Lerums 
kommuns miljödiplomering och 
Riddar Kyl har även köpt andelar i 
ett vindkraftverk för att minimera 
verksamhetens miljöpåverkan.
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Fax: 0302-242 66
info@riddarkyl.se
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Bland Riddar Kyls kunder kan 
nämnas Lerums kommun med 
vilken företaget åter förnyat sitt 
ramavtal för kommunens skolor 
och förskolor. Riddar Kyl har även 
service- och kontrollavtal med 
fl era företag inom bland annat res-
taurangbranschen.

- Just nu installerar vi berg-
värme i Svenska kyrkans kyrkor 
i Lerums kommun. Vi ser också 
en ökad servicemarknad av AC i 
bilar.


