Varbergs
Schakt ab

Helhetslösningar
inom entreprenad

En komplett entreprenör
År 1978 startade Roger Serholt Varbergs Schakt AB med en grävmaskin. Företaget ägs
och drivs fortfarande av Roger med familj, och har idag 21 anställda och en ständigt uppdaterad maskinpark.
Med snart 40 år i branschen kan vi garantera våra kunder en hög servicenivå, där rätt
kompetens, erfarenhet och kundfokus är en självklarhet. Våra långvariga samarbeten och
återkommande nöjda kunder är ett av alla bevis på detta.
Vi tar oss an uppdrag såväl i närområdet som längre bort. I dagsläget utför vi uppdrag i
Halland, Västra Götaland och Småland.
Sedan 2006 bedriver vi även försäljning av sten- och markprodukter i vår butik Himle
Markcenter i Himle utanför Varberg och utför svetsarbeten genom Himle Svets &
Mekaniska AB.

Släryds Grus och Entreprenad AB bryter berg och grus som
sedan vidareförädlas till makadam och singel.

www.slarydsgrus.se

Våra tjänster
•

Vägunderhåll och nyproduktion

•

Dikning och trumbyten

•

Vägräcken, underhåll och nyproduktion

•

Vinterväghållning (saltning, plogning och
sandning)

•

Sten- och bergsprängning med System
Simplex

•

Transport av grusmaterial och byggavfall

•

Kranlyft och skopning

•

Avloppsanläggning och reningsverk

•

Dagvatten- och dräneringsarbeten

•

Schakt för el, vatten och fiber

•

Anläggning av vägar och husgrunder

•

Mur- och trappbyggnation

•

Stenläggning

•

Anläggning av grönytor

Keystone – världens
mest sålda mursystem.
Prova våra murar i din trädgård redan idag. Ladda hem vår
app på App Store eller Google Play kostnadsfritt och se
hur snyggt det blir. Eller besök www.heda.se.

Inga begränsningar
– bara möjligheter!
Varbergs Schakt AB utför förvaltning, nyproduktion och underhåll för driftområden och väghållare.
Vi utför också vinterväghållning samt mark- och
anläggningsentreprenad inom byggbranschen och
för privatpersoner.
Hos oss är en god serviceanda, bred kompetens
och lång erfarenhet nyckelord. Med rätt maskinpark
och målinriktade produktionslag har vi alltid er som
kund i fokus!
Vår styrka är att vi kan optimera resurserna. Vi
har också tagit fram diverse specialverktyg för att
minska på onödiga resurser.

för tuffare tag

Rätt kompetens, erfarenhet och
kundfokus är en självklarhet för oss!

Equip your truck
www.gripso.se

Himle Svets
På Himle Svets arbetar yrkeskunnig och erfaren personal som har möjlighet att fixa det mesta.
I våra verkstäder utför vi reparationer och underhållsarbete åt Varbergs Schakt och för externa
kunder. Vi utför snabba och effektiva reparationer och service som minimerar stillestånd i
produktionen.
Himle Svets anlitas också för att utföra påbyggnationer på bland annat TMA-fordon. I
verkstaden tillverkar vi också smidesgrindar och räcken samt plåtkanter och cortenkrukor
till trädgården.

Vi har möjligheten att
fixa det mesta!
www.ncc.se

ALLT INOM
SCHAKTNING
GRUS, JORD &
TRANSPORTER
lennart.dunkan@gmail.com

www.psolje.se

035-19 19 19

Inspirerande
lösningar från
Himle Markcenter
På Himle Markcenter finns allt för den perfekta
utemiljön. I vår butik hittar du ett brett sortiment av
marksten, natursten, grus och dekorsten. Här kan
du också köpa byggmaterial, tillbehör och redskap.
I vår trevliga produktutställning kan du ta del av
produkter från Sveriges ledande leverantörer på
betong och natursten.
Vi hjälper dig med rådgivning och produktkunskap,
för stora och små projekt. Vårt mål är att erbjuda
full service, hög kvalitet och ett brett urval inom
tjänster och produkter för markarbeten. Oavsett om
det handlar om att bereda en tomt, inreda trädgården eller skapa hela utemiljöer finns kompetensen
hos oss.

Den perfekta
balansen mellan form
och funktion

KOMBINERA SMAKFULLT
- två naturmaterial i skön förening

Våra markprodukter och murar i natursten och betong kompletterar
varandra perfekt - ett smart sätt att skapa spännande och livfulla
miljöer med kvaliteter som står sig. Utnyttja de olika materialens
styrkor till din fördel, så håller du nere kostnaderna utan att pruta på
vare sig funktion eller estetik.

www.benders.se

VARBERGS SCHAKT

HIMLE MARKCENTER

HIMLE SVETS

Spannarp 1

Spannarp 1

Stormhallsvägen 12

432 77 Tvååker

432 77 Tvååker

432 32 Varberg

0340 - 375 55

0340-434 34

0340-59 27 77

info@varbergsschakt.se

info@himlemarkcenter.se

info@himlesvets.se

www.varbergsschakt.se

www.himlemarkcenter.se

www.himlesvets.se
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