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FB Engineering AB etablerade sig i 
Vänersborg 1986. Idag är teknikkon-
sultföretaget större än någonsin med 
tretton medarbetare. Företaget har i 
Vänersborg anställt fem personer det 
senaste halvåret och är en resurs för 
den regionala marknaden. 

Vänersborgskontoret verkar inom byggnads-
konstruktioner och byggadministration 

– Vi fick tidigt förtroende från SAAB att 
medverka vid deras stora investeringar under 
senare delen av 1980-talet, sedan har det rull-
lat på, förklarar Rune Kindberg som startade 
verksamheten för 20 år sedan.

Teknikkoncern i framkant av marknaden
Idag är Rune, fortfarande boende i Väners-
borg, chef för avdelning Byggteknik inom FB 
Engineering AB. Byggteknik har 70 medar-
betare i Göteborg och Vänersborg.

– FB Engineerings styrka är den höga kom-
petensen inom flera teknikområden vilket gör 
att vi alltid kan ställa upp med ett bästa team 
efter kundens behov. En öppen verksamhet 
mellan Vänersborg och Göteborg gör att även 
Vänersborgskontoret kan åta sig stora projekt.

Uppdrag även utanför Sverige
FB Engineering verkar såväl lokalt, som re-
gionalt och globalt – företaget följer ofta sina 
kunder runt om i världen.

Det senaste halvåret har FB Engineering i 
Vänersborg haft sex stora uppdrag i Norge, 
med svenska företag som beställare. Senast 
en tillbyggnad av ett pappersbruk (Norske 
Skog) i Halden, där FB Engineering AB an-
svarar för hela betongkonstruktionen med 
Kynningsrud Prefab i Uddevalla som bestäl-
lare. 

– Som teknikkonsultföretag säljer vi tim-

mar, vilket kräver en effektiv organisation, vi 
kan aldrig lagra tid, säger Alf Karlsson, idag 
platschef i Vänersborg och en av fem som 
var med från första verksamhetsåret och som 
även är verksamma i företaget idag.

Långsiktiga affärsrelationer
FB Engineering AB jobbar med långsiktiga 

affärsrelationer, där ett uppbyggt förtroen-
dekapital ligger till grund för lyckosamma 
projekt. 

– Genom åren har vi kontinuerligt utfört 
uppdrag åt flera lokala kunder som VBG Gro-
up, Nordiska Skorstensprodukter och Holmen 
Paper.
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    FB Engineerings 
styrka är den höga 
kompetensen inom flera 
teknikområden.

På övervåningen i Järnvägsstationen har FB Engineering AB direkt närhet till pendeltågs-
stationen – en tillgång vid personalrekrytering. På bilden platschef Alf Karlsson och Rune 
Kindberg, som för 20 år sedan startade verksamheten i Vänersborg och som idag verkar som 
chef för avdelning Byggteknik inom FB Engineering AB.

20 år av framgång i Vänersborg

”

Fakta

FB Engineering AB är ett fristående 
teknikkonsultföretag i den snart 60-
årsjubilerande (2007) teknikkoncernen 
Flygfältsbyrån. Företagets starka och 
samlade utbud av tjänster, kunskap och 
teknik inom Bygg och Fastighet, Process 
och Energi, Infrastruktur samt Industri 
har gjort att företaget idag har en ledande 
ställning inom dessa verksamhetsseg-
ment. Med denna breda kompetens kan 
företaget arbeta med helhetsåtaganden 
från idé till färdig anläggning och för-
valtning.

FB Engineering har 500 medarbetare 
i Sverige.

I koncernen ingår också FB Engine-
ering AS i Norge och AEC AB.

Charkman i Vänersborg har 
i över 30 år vidareförädlat 
färska, förstklassiga och pris-
värda produkter.

– Vi tror på idén att färskva-
ror skall ha så korta leverans-
vägar som möjligt, för att ha 
bästa kvalité, säger vd Ken-
neth Kull.

För Charkman är det viktigt med 
hög tillit på marknaden och att 
kunder kan lita på produkternas 
kvalitet. Som lokal aktör verkar fö-
retaget nära hemmamarknaden och 
erbjuder ett mycket brett sortiment 
av framför allt charkprodukter, där 
det även finns utrymme för att ta 
fram specifika produkter när så-
dana efterfrågas.

– Eftersom vi har en unik kund-
mix av storkök, restaurang och bu-
tiker har vi god kontakt med vår 
hemmamarknad och lär oss snabbt 
konsumenternas efterfrågan. Denna 
bredd skapar också stabilitet i före-
taget och vi arbetar målmedvetet för 
att leva upp till mottot att kunderna 
ska få den kvalitet de vill ha. 

I Trestad kör Charkman dags-
färska varor varje dag till butiker, 
restauranger, storkök och Väners-
borgs kommun.

Skivad smörgåsmat
Ett segment som Charkman i Vä-
nersborg lyckats särkilt väl med är 
skivad smörgåsmat som förädlas 
genom en ny automatisk produk-
tionslinje. Företaget erbjuder ett 

30-tal olika färskvaruprodukter för 
smörgåsen.

– Vi är mycket noga med vilka le-
verantörer vi jobbar med. Vi hand-
plockar vårt urval av produkter från 
en rad olika leverantörer, framför 
allt svenska, förklarar Kenneth. 

Levererar till Västsverige
Förutom närmarknaden i Trestad, 
uppskattas Charkmans produkter 
även i Göteborgsregionen, Bohus-
län, Dalsland och Värmland samt 

Tel: 0521-28 28 90
Fax: 0521-623 50

kenneth@charkman.com
www.charkman.com

En välkänd fasad 
längs infarten 
till Vänersborg 
– Charkman är 
din lokala färsk-
varuleverantör.

Din lokala färskvaruleverantör
   Vi handplockar vårt 
urval av produkter från en 
rad olika leverantörer.” Fakta:

Charkman-gruppen består av 
elva privatägda färskvarugros-
sister som arbetar i samverkan, 
med närhet till sin lokala mark-
nad. Affärsidén bygger på att 
färskvaror skall ha så korta 
leveransvägar som möjligt för 
att ha bästa kvalité. Charkman 
jobbar också på att personalen 
skall ha landets bästa bransch-
kunskap, där leveranssäkerhet, 
starkt kundfokus och hög ser-
vicegrad är honnörsord.

Kenneth Kull tog över verk-
samheten i Vänersborg i maj 
2005 efter föregångaren Hasse 
Eriksson som valde att dra sig 
tillbaka. Kenneth är mer eller 
mindre uppvuxen i branschen 
då hans far ägde Charkman i 
Norrköping, som idag drivs av 
Kenneths dotter och måg.
Charkman i Vänersborg har 
idag 22 medarbetare.

längs gränsen till Norge.
– Gränshandeln har vuxit kraf-

tigt de senaste åren. Vi levererar 
till butiker i Strömstad, Svinesund, 
Töcksfors och Charlottenberg flera 
gånger i veckan.

Förutom ett mycket brett chark-
sortiment från många leverantörer 
erbjuder företaget även paketering 
och prismärkning. Charkmans sto-
ra fryskapacitet innebär även att fö-
retaget kan leverera allt inom djup-
fryst; fisk, grönsaker med mera.


