ETT SÄKERT VAL

SPECIALISTER PÅ LOSSHÅLLNING MED
SPRÄNGNING OCH SPRÄCKNING…
Varje berg har sin egen struktur och losshållning i känsliga eller tätbebyggda områden ställer särskilt höga krav på säkerhet. Vi tummar aldrig på kvalitets- eller säkerhetsarbetet, oavsett om det rör
sig om enkla eller riktigt avancerade arbeten som ska utföras. Inget får gå fel eftersom en misslyckad sprängning är svår att åtgärda och konsekvenserna kan bli stora. Vi har medvetet utvecklat vår
kompetens och maskinpark inom spräckning eftersom vi sett att det i många projekt är en bättre
metod än sprängning. Exempelvis blir skaderisken för omgivande byggnation minimal och ingen
tredjepartsbesiktning behöver utföras.

… på mark och anläggningsentreprenader
Vi tar gärna rollen som totalentreprenör för hela din markentreprenad. Även på anläggningssidan har
vi investerat både i maskinparken och i medarbetarna. Vår långa erfarenhet rymmer allt som krävs för
att skapa den stabila mark som krävs för VA, vägar, husbyggnation och infrastruktur av alla slag.

BERGKROSS – JORD – SAND – ÄVEN FÖR LEVERANSER I STORSÄCK

Ett jordnära företag som kan flytta berg!

08-544 104 00

info@akersbergalbc.se

www.akersbergalbc.se
LASTBILAR – KRANBILAR – MOBILKRANAR – GRÄV-/ LASTMASKINER – CONTAINRAR

STABILA GRUNDER BYGGER
PÅ RÄTT FÖRBEREDELSE
Enjis Bergsprängning är ett välkänt Mälardalsföretag, auktoriserat genom BEF. Det grundades 1990
av Nils Jansson, vars erfarenhet sträcker sig tillbaka till mitten av 1970-talet då han tog sitt sprängkort. Det är fortfarande Nils som driver och utvecklar företaget på idén om att rätt förberedelser ger rätt resultat att bygga din grund på.
Eftersom sprängningar ingår i markentreprenader av alla olika slag har vi under årens lopp skaffat
oss en bredd även inom markentreprenad. Det innebär att du kan anlita oss som totalentreprenör
för hela ditt markarbete. Vi kan alltså ta oss an både separata sprängningar och större projekt. Våra
medarbetares erfarenhet i kombination med en komplett maskinpark för allt från känsliga miljöer
till väg- och VA-schaktningar ger oss resurserna för att utföra ditt uppdrag.

Mark- och betongentreprenader
APJ Betong & anläggningsteknik AB
Nytorpsvägen 5a, 183 71 Täby
Tel 08-758 15 75
www.apj.se

hyrmaskiner
för dina behov
• Enklare maskinkalkyler - allt ingår i hyrespriset
• Flexibilitet - anpassa maskin och utrustning efter uppdrag
• Uppfyller de senaste miljökraven
WWW.AREMA.SE
UTHYRNING 08-600 70 72 | FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 | VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ
Eftersom vi är certifierade av BergsprängningsEntreprenörernas Förening (BEF) har vi valt att formulera vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy efter deras rekommendationer. Det innebär att vi:
• Utifrån befintliga lagar och krav, samt BEF:s kvalitetshandbok, styr och kontrollerar vår verksamhet med hjälp av kompetens och delegerat ansvar. Vår målsättning är alltid att göra rätt från
början så att rätt kvalitet uppnås och att reklamationer och kostnader minimeras.
• Alltid strävar efter en förbättrad miljöhänsyn i val av metoder, material, tjänster och transporter.
Grunden för allt vårt miljöarbete är kunskap och engagemang som grundar sig i Miljöbalkens
allmänna hänsynsregler.
• Att vi kännetecknas av en god arbetsmiljö där alla i företaget har och tar ett personligt ansvar för
arbetsmiljön.

RBT är din leverantör av
SUPER WEDGE och
Mitsubishi Rock Tools

0708-14 50 35
www.rockbreakertools.se

MEDARBETARE MED
BERGSÄKER KOMPETENS
I medarbetarstaben satsar vi på erfarenhet och nytänkande, det är högt i tak och vi tar kontinuerligt
emot lärlingar för att säkra branschens framtid. Våra medarbetare besitter en god förståelse för
både berg och anläggningsarbete. Här finns sprängare, borrare, lärlingar och maskinförare. Kontinuerligt vässas kompetensen med fortbildning och problemlösning. Sju medarbetare samarbetar
smidigt så att vi alltid kan ge den allra bästa servicen till våra kunder. Kvalitet och säkerhet är de
grunder vi bygger vårt arbete på. Skanna QR-koden här nedan och se en film om hur vi löser ett
problem med ett tungt lyft.

Bergteknik/sprängteknik
Riskanalys
Vibrationsmätning
Syneförrättning

Kv Förrådet, Sundbyberg

www.nilsson-lindgren.se

ENJIS BERGSPRÄNGNING AB
Kottvägen 12
184 32 Åkersberga
070-226 47 72
enjis@tele2.se
www.enjisbergsprangning.se

COMMANDO DC130Ri
TOUGHER THAN EVER
CONSTRUCTION.SANDVIK.COM

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 11069 • www.jssverige.se

Skanna QR-koden och landa på vår hemsida!

