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SRAB – ett komplett renhållnings-
företag - har framgångsrikt verkat 
i Lilla Edets kommun i många år. 

- Vi står till tjänst för alla som 
har behov av att bli av med sitt 
avfall. Det är bara att kontakta 
vår kundtjänst i Lilla Edet, sä-
ger vd Susanna Strandberg.

SRAB (Stenungsunds Renhållning AB) 

Rent och snyggt i Lilla Edet

samlar in, sorterar och återvinner alla ty-
per av avfall för alla som önskar. Företaget 
verkar i Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och 
Orust. För Lilla Edets kommun ansvarar 
renhållningsföretaget för all slamsugning.

- Vi har genom åren alltid haft ett gott 
samarbete med Lilla Edets kommun. Vi 
erbjuder inte bara färdiga produkter – vi 
skräddarsyr våra tjänster helt efter kunder-
nas behov utifrån ett gediget miljöperspek-

Josuadalsvägen
Göta

Tel: 0520-65 38 70
lillaedet@srab.org

SRAB – en lokal styrka i Lilla Edet. På bilden Therese Andersson, produktionschef Industri 
och chaufför Benny Nyberg.

           Vi erbjuder inte bara  färdiga 
produkter – vi skräddarsyr våra 
tjänster efter kundernas behov med 
ett gediget miljöperspektiv
”

tiv, säger Therese Andersson, produktions-
chef Industri.

Helhetslösningar 
Allt fler företag miljödiplomerar sin verk-
samhet. Här är SRAB den perfekta part-
nern.

- Vi har kunskapen och kan tillhandahålla 
en prisvärd helhetslösning som är anpassat 
efter företagens miljömål. För privatperso-
ner, lantbruk el-
ler bostadsrätts-
föreningar hyr vi 
gärna ut contain-
rar i olika storle-
kar efter behov.

Lokal styrka
SRABs styrka är 
att verka lokalt. 
Lilla Edetsbon 
Benny sköter alla transporter och hittar i 
Lilla Edet som i sin egen ficka.

- Kontaktar du oss hamnar du inte hos 

en anonym telefonväxel. Du pratar med 
Benny eller Sandra. För oss är kunden 
det viktigaste vi har och ska bemötas med 
personligt tilltal och servicekänsla, för-
klarar Susanna.

Avfall – inga problem
Fram till november 2010 hade företaget 
kommunens hushållsentreprenad och an-
svar för skötseln vid kommunens återvin-

n i n g s c e n -
tral i Göta. 
Ett ansvar 
man skött 
till många 
i n v å n a r e s 
belåtenhet.

- Vi gillar 
ordning och 
reda och att 
se till att av-

fall blir återvunnet och därmed en resurs 
för framtida produktion. Vi har ett genu-
int kretsloppstänk i all vår verksamhet.

Fakta SRAB:

SRAB startades 1968 och ägs idag till 
lika delar av grundare familjen Ottos-
son, Renova och LBC Väst. Företaget 
har 60 anställda och 45 specialfordon till 
sitt förfogande. SRAB har kunder inom 
industrier, hushåll, företag och kommu-
ner, i Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och 
Orust.

ANNONSSIDA

Luften är dessutom full av energi. 
Om du är trött på dyra elräkningar 
kanske en värmepump är lös-
ningen? Du sparar 50-70 procent.

- I de flesta fall betalar sig en 
luftvärmepump redan efter fem 
år. Kontakta oss för en kostnads-
fri rådgivning, säger Sune Pers-
son, som äger Ventoil tillsam-
mans med Tommy Andersson.

Ventoil Luft & Energiservice AB i Göta 
installerar i genomsnitt en värmepump per 
dag i villor i Lilla Edet.

- När det är högtryck gör vi det. 90 pro-
cent av våra värmepumpskunder är i kom-
munen. Kunderna uppskattar att vi har all 
kunskap själva, håller hög service och en 
bra prisbild. Det räcker med en kontakt för 
försäljning, installation, och efterservice, 
säger Tommy.

ROT-avdrag gäller för alla värmepumps-
installationer.

Luften är fri

Tel: 0520-41 10 05
info@ventoil-luft.se  •  www.ventoil-luft.seFöretagets ägare Sune Persson och Tommy Andersson.

Största möjliga kundnytta
Kom till din BOLIST-butik och upplev skillnaden


