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GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta fotogallerier,
cinemagrafier och direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

Fotogalleri

Cinemagrafi

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Webb-ikon
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En central anläggning
fylld med erfarenhet
och kompetens
Åkerigrus i Sundsvall har sedan 1971 levererat olika sorteringar av kross, grus, jord och
fyllnadsmassor direkt från vår egen bergtäkt i centrala Sundsvall.
Vår långa erfarenhet har lett till ovärderlig kunskap.
Åkerigrus har enorma kapaciteter, kompetenta
medarbetare och stora möjligheter. Detta ger oss de
verktyg som behövs för att kunna garantera snabba
leveranser och god service.
Vi ingår i Sundfraktsgruppen, vilket ger en ökad trygghet för dig som kund. Med ett skyddsnät av maskiner
och personal, kan du alltid vara säker på att Åkerigrus är din rätta partner. Med ett unikt centralt läge
på vår huvudtäkt minskar vi koldioxidutsläppen på
våra transporter till kund och samtidigt belastar vi

miljön mindre och säkerställer effektiva transporter
Vår bransch har under de senare åren genomgått
stora förändringar. Tillvägagångssätten, materialet
och processen har utvecklats och optimerats, allt
för att kunna hålla de senaste upprättade branschreglerna. När man som vi på Åkerigrus arbetar med
sprängmedel och material som bergs- och naturtäkter behövs ett brett perspektiv på utförandet. Kringboende, miljön, medarbetare och kunder ska alla få
det bästa möjliga resultatet.
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Helgums Grus AB levererar CE-godkänd
ballast till kunders byggprojekt i XYZ län.
HGAB:s porfyr är med 7 Moh lika hård som stål och unik för regionen:
•
Ger dubbdäckstålig vägbeläggning; kulkvarnvärde < 7.
•
Ger asfaltyta med god våtfriktion; säkerhetskrav µ > 0.50.
•
Är naturligt ”Steg ett” -val för att undvika hälsorisk av kvartspartiklar;
hygieniskt gränsvärde max 0,1 mg/m³.

Allt inom grus & väg

Helgums
Grus AB
0620 402 70
070 54 45 297

Leverans sker klimatsmart på tåg eller
med HGAB:s effektiva 70 tons
högkapacitetslastbilar.

www.helgumsgrus.se
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Ett starkt arbetslag
Det vi på Åkerigrus ser som vår främsta framgång, utöver vårt
unika läge, är våra medarbetare och underentreprenörer. Varje
dag säkerställer de att vår standard håller högsta klass, tack vare
den imponerande kompetens och den samlade erfarenhet man
kan räkna sig till.
Detta är något som vi är mycket stolta
över och kan härleda det vidare till
den gedigna kompetens som finns på
vår anläggning. Med ett handplockat
arbetsteam kan du som kund alltid
vara säker på att kvaliteten är hög

och att dina förväntningar kommer att
mätas med oklanderligt slutresultat.
Vi vet att det är vårt ansvar att se till
att arbetsplatsen är trygg, stimulerande och har en härlig arbetskultur.

Sundfrakts affärsområde Anläggning är de som ser till att krossprodukterna från Åkerigrus
levereras på ett snabbt, säkert och klimatsmart sätt!
Kontakta oss för era transporter och för era behov av maskintjänster.
Michael Ludvigsson 060-18 01 37. Carita Nordström 060- 18 01 36.
Kundanpassade transport- och maskintjänster med inriktning på hög service, utförda med minsta möjliga miljöpåverkan.
Telefon: 060-18 01 00 | www.sundfrakt.se

6

060-10 14 92
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En klimatsmart
partner med stark
lokal förankring
Alltank är en del av Sundfraktgruppen och jobbar med stort
fokus på hållbara drivmedel och en infrastruktur av tankställen
som skapar klimatnytta.
Det är ett aktivt ställningstagande
från oss att jobba med bränslen med
hög CO2-reduktion tillverkade av
hållbara råvaror. Vi har det bästa nätet av tankstationer i regionen, detta
skapar möjlighet till tankning för våra
kunder där de har sina naturliga rutter. Ju färre mil som körs till och från
tankstationer desto bättre för både
miljön och ekonomin – det kallar vi
hållbart. Som ett led i detta har vi
också tankstationer hos våra kunder,

t.ex. Åkerigrus. Hos Åkerigrus har
vi ett hållbart drivmedel med minst
85% CO2-reduktion och med fokus
på hållbar råvara i produktionen. I
och med detta är vi med och möjliggör för Åkerigrus att kunna sälja
ett klimatsmart grus på den lokala
marknaden. Sundfrakt får möjlighet
att köra materialtransporterna med
samma klimatnytta. Tillsammans kan
man göra skillnad.

HEJ SUNDSVALL! Tanka hos oss när du
besöker Åkerigrus. Sväng också förbi
vår nya butik på Norra Vägen 12.
VI HÅLLER IGÅNG DINA FORDON OCH MASKINER.
DIESEL • SMÖRJOLJA • KEM • BATTERIER

Tel 060-18 01 80 • www.alltank.se

”Med en lokal placering, moderna
maskiner och miljövänliga bränslen
gör vi stor skillnad för miljön.”
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För att kvaliteten är allt
Åkerigrus är synonymt med hållbarhet och hög kvalitet. Dessa två värdeord agerar
stomme för hela verksamheten och är något som märks av.
Du kan alltid lita på att vi utför uppdrag tryggt,
säkert och under rätt förutsättningar samtidigt
som materialet vi levererar håller hög kvalitet.
Kort och gott levererar vi hållbara och kvalitetssäkrade tjänster med dig som kund i fokus. Vi är
flexibla och lyhörda inför dina önskemål.
Åkerigrus levererar CE-certifierad ballastmaterial enligt EN 13043, 12620 och 13242. Detta är
ett krav enligt Byggproduktförordningen (EU)

nr 305/2011, CPR, en tvingade lagstiftning som
tillämpas inom hela EU sedan 1 juli 2013.
För att klara detta utför vi veckovis provning på
de produkter som produceras för att säkerställa
att den håller önskad kvalitet. Åkerigrus och hög
kvalitet går hand i hand. För oss hamnar kvalitetstänket även inom snabba leveranser, då du
kan vara säker på att få ditt material på utsatt tid
med oss.

Vi säljer kvalitetsredskap från YPV
Hardox in my body certifierad

www.berggrunden.se
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Din återförsäljare i Sundsvall för
Mercedes-Benz - Personbilar - Transportbilar - Lastbilar
Landrins Bil AB tidigare Rylander Bil AB • Bergsgatan 120, 853 50 Sundsvall • 060-14 00 34 • www.landrinsbil.se • e-post: sundsvall.forsaljning@landrinsbil.se
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Ett av Norrlands största
och modernaste asfaltverk
På Åkerigrus anläggning har Skanska ett av Norrlands största asfaltverk, med en kapacitet
om 240 ton producerad asfaltmassa per timme. Verket har både en låg energiförbrukning och
en väldigt bra lagringskapacitet.
Möjligheterna att tillverka lågtempererad massa, och
massa med upp till 60 procent återvinning, är mycket
bra ur ett hållbarhetsperspektiv.
Verket är ett av de bästa återvinningsverken vi har i
Sverige. En modern trumma och brännare borgar för

en tillverkning där blandningen med återvunnen massa
inte ger luktskapande förbränning i anläggningen.
Åkerigrus levererar tjänster och högkvalitativt material
till Skanska samtidigt som vi förser dem med ett läge i
toppklass.

Med passion för asfalt
– Vi är med och bygger framtidens Sundsvall

skanska.se/asfalt
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Miljövänlig återvinning
hos Åkerigrus
Via Swerock Recycling på Åkerigrus anläggning kan nu kunder avsätta sitt avfall på ett
miljövänligt sätt. Detta genom att vi erbjuder hantering av de flesta typer av avfall,
men främst överskottsmassor och förorenade jordar som uppkommer i bygg- och
anläggningsbranschen.
Hos oss får Swerock en välbehövlig central plats i
Sundsvall och möjligheten på ett säkert och miljövänligt sätt återvinna material.
Återvinningen sker vid en produktionsanläggning
som har designats för att klara de flesta förekom-

mande avfallsfraktioner. Här finns hela kedjan från
klassificering till slutligt omhändertagande av avfallet, med lokal närvaro och hög kompetens samt
effektiva logistiklösningar och strategiska avsättningsalternativ.

•
•
•
•
•

VI OMVANDLAR AVFALL
TILL RESURSER.

Med Swerock blir det lite enklare!

Trygga helhetslösningar inom recycling
Rätt material på rätt plats säkrar miljö och ekonomi
Vattenrening med mobila enheter
Hantering av förorenade jordar
Optimerade logistiklösningar

Central recyclinganläggning i Sundsvall-Bosvedjan
072-200 68 90 / 073-384 89 31
Vill du veta mer? swerock.se
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SIKTMEDIA

Egen produktion, stort lager och snabba leveranser!
plet ta
Den kom en
ör
leverant

Tel växel: 08–504 106 00 | Fax: 08–504 106 10
E-post:
Hemsida: www.spgab.se

www.krossekonomi.se

Åkerigrus i Sundsvall AB
Hulivägen 50
857 35 Sundsvall
Tel: 060-10 18 50
info@akerigrus.se
www.akerigrus.se

• 15202 • www.jssverige.se

Vi fraktar allt! Överallt!

Loböle 157, 864 95 Stöde • Anders Widmark 070-520 05 49

