ENTREPRENÖR
MED KUNSKAP
OCH RESURSER

HELTÄCKANDE INOM
MARK OCH ENTREPRENAD
Annebergs Bygg & Anläggning AB startades 1991 av Jonny Karlsson. Företaget har gått från att vara en enmansﬁrma till att
idag vara ett komplett företag där vår kunskap och erfarenhet bidrar till att vi kan erbjuda heltäckande lösningar inom markoch entreprenadtjänster. Vi gräver och anlägger vatten-, avlopp- och dagvattenledningar, utför grundläggning, sänkbrunnar,
gjuter grunder och deltar i infrastrukturprojekt. Våra kunder är kommuner och större byggbolag.

VI FÅR SAKER OCH
TING GJORDA
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I våra projekt har vi en nära dialog med beställaren och bistår med
egna idéer och lösningar. Genom att vara proaktiva, ﬂexibla och
lyhörda blir slutresultatet alltid av högsta kvalitet. På Annebergs
Bygg & Anläggning är det också ordning och reda i organisationen. Vi har ett utarbetat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. All
dokumentation sker genom Byggsamordnaren, genom vilken vi
hanterar dagböcker och ekonomi.
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ETT FÖRETAG MED
KUNSKAP OCH RESURSER
På Annerbergs Bygg & Anläggning arbetar kunnig och erfaren personal, vilket är en av styrkorna hos oss. Utöver de mänskliga resurserna har vi också de maskiner som krävs och ett starkt nätverk av samarbetspartners. Det säkerställer att vi alltid har
de resurser som krävs och att vi kan styra maskinparken efter uppdragen. Vi använder enbart miljögodkända maskiner.

GOD SAMMANHÅLLNING
GER RESULTAT
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Att både trivas och känna sig trygg på sin arbetsplats tycker vi är viktigt, därför lägger vi stor vikt
vid arbetsmiljöfrågor. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som främjar medarbetarnas
hälsa och välbeﬁnnande. Genom en öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda kan
vi tillsammans skapa en positiv och utvecklande arbetsmiljö. För att öka sammanhållningen på
företaget gör vi mycket tillsammans, från måndagsmöten till teambuildingaktiviteter. Trivs de anställda på sitt jobb och har en möjlighet att påverka arbetsvardagen mår de bättre och kvaliteten
på jobben blir högre.
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Vi lägger grunden
till ett hållbart byggande

peabgrundlaggning.se

VA-ARBETEN MED
HELHETSTÄNKANDE
Vi utför VA-arbeten med hög kvalitet, där vi tar hand om hela processen – schakt, ledningsbyggnation och återställning. Vi
har en lång erfarenhet av denna typ av arbeten och arbetar med alla dimensioner och material.
Genom åren har vi utfört många uppdrag i vårt närområde, exempelvis har vi byggt en överföringsledning på 18 km i Bua
med en dimension på 450–1000 mm och en överföringsledning på 3,3 km i Floda i Lerums kommun.
Alla våra uppdrag utförs med en hög säkerhet och i en bra arbetsmiljö. Vi vidareutvecklar personalen kontinuerligt, bland annat i kurser i heta arbeten, arbeten på väg och säkra lyft. Vi tar också ansvar för miljön. I de fall där vi schaktar bort miljöfarliga
massor, separeras det miljöfarliga avfallet i enlighet med miljöklassning, lastas och transporteras till godkänd deponi.
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En komplett
maskinpartner!
Vi har branschens bredaste sortiment av de bästa yrkesmaskinerna för bygg, anläggning, hantverk och
industri. Hos oss hyr du effektiva lösningar för varje objekt. Vi lyssnar på dig, så att våra förslag följer dina
behov. Vi erbjuder dig kompletta etableringar med system för logistik, säkerhet, el, värme och personal.
Vi levererar allt du hyr till din arbetsplats, lossat och klart. Läs mer på stalhyrmaskiner.se.

VA-ARBETEN I KUNGSBACKA
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Vi är er partner när det gäller!

el
Grävmaskiner • Lastmaskiner • Dumpers • Väghyv
Lastbilar med släp • Kranbil • Grusförsäljning
Alla maskiner har maskinstyrning

tangabergsschakt.se
0340-67 69 80

GRUNDLÄGGNING SOM SKAPAR GODA
FÖRUTSÄTTNINGAR
Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi en helhetslösning när det gäller grundläggning.
Vi utför allt från spontning och pålning till betongplattor. I kombination med vår mark- och grundförstärkning kan vi leverera
färdiga, marksäkrade entreprenader ända fram till färdig gjutning.
Exempel på vår verksamhet är förberedande arbete kring husgrunder, parkeringshus, bostadshus och brofundament. Vi
utför våra arbeten utifrån givna handlingar från beställaren.
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Hållbar & klimatsmart
spontteknik
för 0,5-10 m djup
031-51 41 00 • www.kojapo.se
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NÄR DET
GÄLLER BETONG OCH
GRUNDLÄGGNINSARBETEN
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www.sabb.se
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VI BIDRAR TILL EN FUNGERANDE
INFRASTRUKTUR
En väl fungerande infrastruktur är nödvändig för en stads utveckling. Inom detta område har vi stor kompetens och erfarenhet. Vi tar ansvar för hela projektet med samordningsansvar. En infrastrukturentreprenad är omfattande och kräver en stor
detaljplanering. Vår effektiva organisation säkerställer att entreprenaden sker på rätt sätt enligt beställarens anvisning.
På upphandling med kommuner anlägger vi vägar, cykelbanor, busshållplatser etc. Vi tar helhetsansvaret för den infrastrukturlösning som våra beställare önskar.

400 gon
Vi kan mätning

SVETSNING I PE OCH PP
www.svanesundsror.se

SÄNKBRUNNAR FÖR PUMPSTATIONER
Vi utför sänkbrunnar för pumpstationer, mellan 1600 mm och 5000 mm. Sänkbrunnar minimerar schaktbehovet och tar
mindre yta i anspråk. Beroende på markens förutsättningar och geoteknik använder vi antingen prefabricerade eller platsgjutna ringar. I våra arbetsmetoder ingår alltid stort hänsynstagande till vår omgivning. Vi gör allt vad vi kan för att våra jobb
skall inverka minimalt på omkringliggande ytor och miljön.
Eftersom vi samarbetar med Norvatek erbjuder vi en komplett lösning med en färdig pumpstation, vilket förenklar för våra
kunder, då vi som beställarens enda kontakt levererar en färdig produkt.

Nordens största leverantör av
Pumpstationer och Pumplösningar
WWW.NORVATEK.SE
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Vi gör det enklare
att vara proffs
www.ahlsell.se

Sagsjövägen 1
428 81 Kållered
Telefon Jonny: 0708-88 57 16
Telefon Viktor: 0709-48 64 37
Telefon Britta: 0707-81 13 00
jonny@annebergsbygg.se
viktor@annebergsbygg.se
britta.frost@annebergsbygg.se

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

PerGus Maskinförmedlings affärsidé
är att kunna lämna en heltäckande
service inom bygg- och anläggningsbranschen då det gäller uthyrning av
entreprenadmaskiner och lastbilar med
förare.
Kunden ska bara behöva ringa ett samtal
så utför vi hela uppdraget. Samtliga
förare har godkända behörigheter. ID06
är en självklarhet.

www.pergusmaskin.se
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