MARKENTREPRENADER MED TOTALÅTAGANDE

VÄLKOMMEN TILL
GRÄVTJÄNST I GÖTENE!
Grävtjänst i Götene startades 1965. Företaget är ett
heltäckande företag som utför entreprenadverksamhet
inom mark- och anläggning och transporttjänster. Vi utför
projekt i alla storlekar och alltid med samma
engagemang. Genom åren har vi samlat på oss bred
kunskap som gör att vi kan erbjuda kostnadseﬀektiva
lösningar med stor flexibilitet. Vi fastnar inte i gamla hjulspår utan strävar hela tiden efter att hitta nya
lösningar och eﬀektivare sätt att arbeta på.
E� företag i ständig utveckling
En av våra styrkor är att vi satsar på ny teknik. Vi har
anpassat vår maskinpark efter marknadens behov och
erbjuder en komplett maskinpark för de flesta projekt,
som ger oss förutsättningar att hålla en hög kvalitet och
flexibilitet.
Nära kontakt med kunderna
Vi ställer alltid upp när våra kunder behöver oss och är
kända för att ha en nära dialog med våra kunder. Genom
att ha en tät kontakt under projekten, vara lyhörda och
lösningsorienterade, omsätter vi kundens idéer till verklighet. Vi är inte rädda för nya utmaningar!
Fredrik, Magnus, Tommy och Mikael.

Med 19 fullutrustade
Volvoanläggningar i södra
Sverige finns vi alltid nära.

nÄRa dig.

Alltid.

finnvedenslast.se

HELTÄCKANDE
RESURSER
En av våra viktigaste resurser är vår erfarna och
kunniga personal. På Grävtjänst i Götene arbetar
erfarna maskinförare där några varit på företaget under hela sitt yrkesliv. Vi har också en hel
del yngre medarbetare som rekryterats direkt
från sin utbildning. Blandningen av erfarenhet
och nytänkande ger en dynamisk arbetsmiljö på
företaget.
Vi har välutbildade medarbetare. Samtliga har
genomfört kravutbildningar inom miljö och
säkerhet för att öka yrkeskompetensen,
exempelvis utbildningar inom ADR, YKB,
Säkerhet på väg, Bas U och Bas P.

-Din partner för mark, väg och vatten

RING OSS 0771-64 00 40

E-post:
Webb:

viacon@viacon.se
www.viacon.se

Lidköping
Lycksele
Luleå

Umeå
Gävle
Märsta

Karlstad
Kungälv
Halmstad

Eslöv

Med god lokal kännedom förser
vi våra kunder med maskiner,
verktyg, förnödenheter och uthyrningsprodukter. Som distributör
erbjuder vi ett kostnadseffektivt
och funktionellt sortiment.
Vår målgrupp är industri, hantverk,
lantbruk, kommuner och annan offentlig förvaltning inom Skaraborg.

En del av

Peder Strand
0761-39 33 66
0511-34 45 50
www.movab.eu

Leica Geosystems AB
Sverige, vxl. 08 625 30 00
www.leica-geosystems.se

GRUNDER MED
HÖG KVALITET
Grävtjänst i Götene är en pålitlig entreprenör när det gäller villa- och
industrigrunder. Eftersom vi åtar oss helheten i våra uppdrag sparar våra
beställare pengar och slipper att vara i kontakt med olika utförare.
Vi anlitas av flera etablerade husleverantörer som exempelvis
Götenehus, Värsåsvillan, VårgårdaHus, Ekobygg, Sjömarkenshus,
Sävsjö Trähus, Floods Trähus och Fiskarheden. Vi utför entreprenaderna
enligt överenskommelse, håller tider och levererar en grund helt
enligt överenskommelse. I våra projekt har vi alltid en nära dialog
med husförsäljarna.

www.panelbyggen.se

TRANSPORTER MED
STOR KAPACITET
Vi utför maskintransporter av grävmaskiner, lastmaskiner och krossverk, både för egen del och åt våra
kunder. Med en bred fordonspark, bestående av en
grävmaskintrailer, grusbil och krok/kranbil, har vi de
resurser som krävs för att utföra transporterna på rätt
sätt. Vi har kapacitet att utföra trailertransporter av
maskiner upp till 54 ton.
Vi vet att våra kunder är beroende av att transporterna
sker som planerat. Därför lägger vi fullt fokus på att
hålla tiderna, bland annat genom noggrannhet och
med kommunikation mellan oss och beställaren.

Du håller Sverige igång.
Vi hjälper dig på vägen.

Lidköping
Mellbygatan 48
0510-866 00

Vara
Torggatan 54
0512-335 40

www.lidbil.se

Henrik Gilbertsson
Transportbilsäljare
Tel: 0510-86630

ANVÄND VÅRA
RESURSER
Grävtjänst i Götene har mänskliga och maskinella
resurser som vi gärna delar med oss av.
Vår ändamålsenliga maskinpark är uppbyggd för att
serva kunderna med rätt maskin vid varje tillfälle.
Moderna maskiner med välutbildade och erfarna
förare kompletterar våra kunders resurser.

Stolt leverantör till
Grävtjänst i Götene!

Asfalt

Tiltrotator specialialisten!
0555-21018
info@maskintillbehor.se
www.maskintillbehor.se
Din personliga leverantör med

Jerker Nyman 010-448 64 35

stor service!

Centralsmörjning från:

Auktoriserad medlem i: Bergsprängnings Entreprenörernas Förening
Carl-Henric 070-572 38 41, Hubert 070-864 53 24

FRÅN RÅMARK TILL
FÄRDIGA HUSGRUNDER
Vi erbjuder helhetslösningar och har alla resurser i bolaget
för grävning, transporter och byggnation. På företaget ﬁnns
ett brett sortiment med specialmaskiner och utrustning för
att kunna leva upp till våra kunders önskemål och behov.
Genom att vara med redan i projekteringsstadiet, är vi med
och påverkar med vår kunskap och erfarenhet, kommer med
förbättringsförslag och håller nere kostnaderna. Vi kombinerar våra tekniska lösningar med kundens idéer för att nå ett
optimalt slutresultat.
Under åren har vi varit en heltäckande samarbetspartner åt
fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
Vi har bland annat deltagit i projekt som Hörviken på
Kållandsö och Otterstad Vallen.

Diesel
nära dig!
Ring 020-450 800
eller besök oss på:
www.sweaenergi.se

www.gjmaskin.se

KOMPLETT ENTREPRENAD
FÖR FIBER
Fiberföreningar och kommunala elbolag i Skaraborgs
län anlitar oss för grävning, plöjning, kedjegrävning,
fräsning och borrning. Vi utför hela entreprenaden
fram till huset och gör en komplett återställning när
vi är klara.
Ledorden i våra projekt är kvalitet, noggrannhet och
eﬀektivitet. Vi har en modern maskinpark och försöker alltid hitta nya metoder för att inverkan på
omgivningen ska bli så liten som möjligt.

Smörjmedel från Starta • Hydraulik från AMAB
Trädgårdsredskap från Fiskars • Batterier från Tudor
Reservdelar • Filter
Fabriksgatan 1, 533 33 Götene
Tel. 0511-515 15 • Fax. 0511-506 33 • E-post. info@goransons.com
Öppettider Verkstad Mån-Fre: 07.00-16.00 • Öppettider Butiken Mån-Fre: 07.00-17.00

TRYCKAVLOPP OCH
VATTENLEDNING
PÅ LANDSBYGDEN
När det gäller anläggning av tryckavlopp och
vattenledningar på landbygden är Grävtjänst i
Götene en kunnig och erfaren entreprenör. Vi har
utfört ledningsarbete åt många VA-föreningar där
projekten varierat i storlek från några kilometer
till Sveriges längsta vatten- och avloppsledning på
12 mil.
Under våra projekt har vi en nära dialog med
beställare, är med i projekteringsfasen och väljer
den metod som ger bäst resultat.

Framgångsrika företag har bra rådgivare

Lars Wahlberg
Säkra Stockholm NoWa AB
Blasieholmsgatan 5,111 48 Stockholm
08-519 310 81

www.gravtjanst.se

• 12905 • www.jssverige.se

Hantverksgatan 1, 533 33 Götene
Telefon: 0511-590 80
E-post: info@gravtjanst.se

