GoZee-appen gör broschyren levande
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.
2. Öppna appen och använd den på sidorna med GoZeeikonen.
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MED KURS MOT

MORGONDAGENS
MARKENTREPRENADER
Det var i april 2017 som vi bestämde oss
för att grunda Argocon. Vi hade då jobbat
tillsammans i olika konstellationer i över
femton års tid och funnit gemensamma tanke- och arbetssätt vi ville satsa på fullt ut. På
kort tid växte vår båt till ett skepp, likt i den
hastighet skeppet Argo själv kunde hålla.
Vi är övertygade om att en stor del av anledningen bakom detta stavas våra fyra värdeord: ödmjukhet, samarbete, långsiktighet
och engagemang.
Precis som en besättning består vår medarbetarstyrka av kompetens, kunskap och
erfarenhet som kompletterar varandra.
Vi tar vara på våra olikheter, lär av varandra
och växer tillsammans. Något som även
gäller för våra samarbeten. På så vis vill

vi bygga långsiktiga relationer, både med
samarbetspartners och kunder, där den
slutprodukt vi tillhandahåller ska förknippas
med hög kvalitet och engagemang.
Som kund kan du alltid förvänta dig en
flexibel och konsulterande mark- och anläggningsentreprenör. Vi navigerar dig genom
projektet från start till mål och anpassar
våra lösningar efter dig och storleken på ditt
projekt. På så vis håller vi ständigt en stadig
kurs mot horisonten och morgondagens
markentreprenader.
Vill du komma i kontakt med en engagerad
markentreprenör? Välkommen till Argocon.
Jens Lindkvist
Niklas Ljungkvist

YTSKIKTSARBETEN

MED FORM
OCH FINESS
Argocon AB levererar ytskiktsarbeten för samtliga typer av
offentliga utemiljöer. Vi har
kunskap och kompetens oavsett
om projektet gäller platt- och
stenläggningar, asfaltering, grundarbeten, uppförande av lekplatser
eller andra sociala mötesplatser i
stadsmiljö.

Vi agerar även gärna expertråd
mot befintliga projektplaner, både
innan och under projektet gällande vad som är möjligt att åstadkomma, för att tillsammans hitta
de bästa lösningarna utifrån de
förutsättningar som finns.

FÖRDELAKTIGA

FÖRLÄGGNINGAR
Argocon har lång och gedigen
erfarenhet av att leverera markarbeten åt kunder från både den
privata som offentliga sektorn.
Genom en förståelse för de
senaste trenderna vad gäller
miljöpåverkan, kostnads- och

tidseffektivitet tillsammans med
ömsesidiga samarbeten med
andra aktörer på marknaden är vi
på Argocon den enda kontakt du
behöver vid förläggningar av fiber,
fjärrvärme och VA-ledningar.

Per-Åke Nilsson
Maskin & Markarbete, Lageruthyrning
070-601 88 02
per-ake.nilsson@panab.nu
www.bitvargen.se

Östra Villavägen 42
972 51 Luleå

www.panab.nu

ENVALLS GRÄV AB
070-661 45 19

VÄLKOMMEN TILL EN

LYHÖRD
LAGSPELARE
På Argocon trivs vi bäst med att arbeta i samverkan med både våra kunder och leverantörer.
Vi tror att samverkansentreprenader är rätt väg
för att lyckas med komplexa projekt, något som vi
både är duktiga på och har stor erfarenhet av.
Vår erfarenhet och vår organisations ödmjukhet
skapar förutsättningar för god samverkan med
kund och övriga samarbetspartners, vilket är
viktigt för att kunna leverera den bästa slutprodukten och uppnå högst kundnöjdhet.
DIGITALISERINGEN
UNDERLÄTTAR FÖR ALLA
Genom vårt digitaliserade internsystem Arbetsorder som vi tagit fram tillsammans med IT-kon-

•
•
•
•

sultbolaget Italic underlättar vi både för oss själva
och kund att följa ett projekt från början till slut.
Genom digitaliseringen väver vi samman kund,
projektledning och utförande. Som kund kan du
också enkelt utföra beställningar via smarttelefon, oberoende av projektets storlek.
När en beställning är utförd och ett projekt initierat går det att följa arbetets gång, anteckna vad
som utförts och vad som ska utföras samt publicera och granska bilder och övriga handlingar på
pågående eller färdigställda moment.
I slutändan bidrar Arbetsorder till en tids- och kostnadseffektiv arbetsprocess som är fördelaktig
såväl för Argocon som för dig.

www.ramudden.se

TRISS

I LEKPARKER
Under 2018 började vi, på uppdrag av Luleå kommun, att bygga tre stycken lekparker i Svartöstaden,
Porsön och Notviken. Projektet tog 1,5 år att
färdigställa. Argocon utförde omfattande markentreprenad på samtliga tre platser, följt av egen
montering av samtliga installationer som numera
utgör de tre lekparkerna.
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PROJEKT LULEÅ KOMMUN #1:

BREDBAND I

SUNDERBYN
Under 2018 och 2019 utfördes, i samverkan med Lunet,
en omfattande förläggning av optisk fiber i stadsdelen
Sunderbyn, Luleå. Genom öppen dialog mellan beställare och utförare genomfördes projektet under fortlöpande och ömsesidig kommunikation från start till
mål. På så vis såg vi till att Sunderbyborna snabbt fick
ta del av ett nytt bredband.

J. ERIKSSONS
TRAKTOR & GRÄVMASKIN

070-230 00 07 • j.erikssons.traktorogravmaskin@gmail.com

Vill du veta mer om hur vi arbetar på Argocon? Se vår film!

EN PLATS ATT

UTVECKLAS OCH
VÄXA PÅ
Sedan grundandet av Argocon
har vi vuxit stadigt. En stor anledning stavas vår strävan att vilja
påverka mark- och anläggningsbranschen. Samtidigt vill vi bli
ännu bättre.
Därför är det inte bara viktigt för
oss att fortsätta växa, på Argocon är det lika viktigt att våra medarbetare får växa. Både tillsammans som lag och individuellt.
På Argocon genomsyras arbetsklimatet av en vilja att ta ansvar,
vara drivande och engagerad

i projekt, och en ambition att
utvecklas. Här förenas kort sagt
yrkesstolthet och yrkesengagemang i vad som skapar en positiv,
produktiv atmosfär där alla
medarbetare tillsammans strävar
efter att göra det lilla extra för att
nå bästa möjliga resultat.
Ser du dig själv som en produktionschef, arbetsledare, ingenjör
eller yrkesarbetare som skulle
trivas i Argocons miljö? Tveka
inte på att höra av dig till oss.

Ett lönsamt samarbete
Ladda upp CV, se lediga jobb och läs varför vi är
ditt företags framtida partner på
www.bdworks.se

Vi gör det på vägen
Bemanning & Rekrytering inom Bygg och Anläggning

• 16758 • www.jssverige.se
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