ETT ENTREPRENADFÖRETAG
MED FOKUS PÅ HELHETEN

Alla typer av anläggningsoch entreprenadarbeten
Med våra moderna och miljövänliga maskiner kan vi utföra det mesta. Grävarbeten, schaktarbeten, dikesrensning, buskröjning, anläggning av skogsvägar och mycket annat.
Ända sedan starten har vi fungerat som entreprenörer på Rockhammars bruk, som idag ägs
av BillerudKorsnäs. Där har vi flera entreprenadmaskiner i arbete och vi hjälper till med allt
från flishantering till snöröjning.

Stubbrytning för stora och små
Vi utför stubbrytning, både på exploateringsmark och i skogen. Bland kunderna märks både
privatpersoner och marknadsledande aktörer som Skanska, NCC och Sveaskog.

Modern skogsavverkning
När vi utför skogsavverkning är kvaliteten hög. Vår personal utbildas kontinuerligt för att
kunna ta vara på natur-, kultur- och miljövärden på bästa sätt. Att både markägarna och
uppdragsgivarna är nöjda efter uppdraget är viktigt för oss.
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Service och reservdelar
Professionell service och snabba reservdelsleveranser
Forsbyboda erbjuder service och reservdelar till Rottne, Case IH och JCB. Vårt motto
är att vara kundens hjälpande hand för att göra dennes vardag så enkel som möjligt
utan onödiga driftstopp.
Vi har en stor verkstad och även ambulerande servicebilar, så att vi snabbt kan rycka
ut till våra kunder. För oss innebär service att vi utför arbetet professionellt, till
exempel genom att hålla en hög service nivå och överenskomna tider. Vi använder
också vår erfarenhet till att vara ett bollplank åt våra kunder. Efter nästan 60 år i
branschen har vi lärt oss ett annat som vi gärna delar med oss av. I vår verkstad får
du som kund hjälp av vår kunniga personal, som är uppdaterad med det allra senaste
inom sitt område.
Behöver du reservdelar till din Rottne, Case IH eller JCB är väntan inte lång. Vi har
något som kallas overnight-service, vilket innebär att vi får reservdelarna dagen efter
beställning.

Vi erbjuder även:
• AC-service
• Brandbesiktning
• Slangservice
• Däcksverkstad
• Oljor
• Märkfärg
• Batterier
• Bahco-verktyg
• Diverse förbrukningsmaterial

MADE IN SWEDEN
SINCE 1955

SKOTARE & SKÖRDARE FÖR ALLA BEHOV

Vi erbjuder svensktillverkade skogsmaskiner av högsta kvalitet
vilka uppfyller alla behov från lättare gallring till tuff slutavverkning.
WWW.ROTTNE.COM

Ett familjeägt företag inom skog, entreprenad och service
Forsbyboda Entreprenad AB är ett entreprenadföretag som idag drivs av den tredje generationen, syskonen Mikael och Marie
Gustafsson. De tog över verksamheten efter föräldrarna Börje och Agneta, som under 40 år varit de drivande krafterna.
Forsbyboda startades redan 1959 av Mikael och Maries farfar Allan, då var utrustningen motorsåg och häst. Sedan dess har
tiderna förändrats och vi med. Idag är vi cirka 15 anställda och erbjuder våra kunder helhetslösningar. Förutom anläggnings- och
entreprenadarbeten och skogavverkningsuppdrag har vi nämligen gjort en rejäl satsning på service och reservdelar. Det innebär
att vi kommer ännu närmare våra kunder och kan bygga ännu starkare relationer, precis som vi vill ha det. Här har vår
kompetenta och hjälpsamma personal en nyckelroll, då alla medarbetare brinner för att ge en riktigt god service.
Fråga oss om vilka utmaningar du står inför, så hittar vi tillsammans en smidig lösning.
Välkommen till oss!

Forsbyboda Entreprenad AB
Forsbyboda 251
718 91 Frövi
Telefon, växel:
0581-703 10

Telefon, reservdelar och verkstad:
0581-703 17
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