VI TÄCKER HELA
DITT BEHOV
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kollegor i branschen använder
NEXT - gör det du också!

Brunflo
Ett gott samarbete med EAG Entreprenad AB
i över 50 år.
Följ oss på facebook Gulf Brunflo

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet, boka din demo idag!

next-tech.com

Vi fortsätter att ligga

I FRAMKANT

Ett stabilt och seriöst företag med otroligt mycket
kompetens och erfarenhet samlat under ett tak.
Det är en mening som för mig sammanfattar hela
EAG Entreprenad. Det var med stolthet jag tog över
som VD 2018, det är med glädje jag blickar tillbaka
på dessa år och det är förväntan jag känner inför
framtiden.
Tillsammans med våra medarbetare och kunder
har vi lyckats inrikta oss på precis det som vi gör
allra bäst – att täcka hela ditt behov. Vi erbjuder
professionella och kostnadseffektiva lösningar på
de flesta förekommande arbeten inom bygg- och
anläggningsbranschen. Oavsett om det är mindre
eller större projekt kan vi tillgodose både den bredd
och den kompetens som behövs, på ett snabbt och
lösningsorienterat sätt.

Vi har varit långt framme i utvecklingen sedan start
1989 och fortsätter att vara det drygt 20 år senare.
Vi vill alltid ligga i framkant, både som leverantör
och som arbetsgivare. Kanske är det just därför som
vi fortsätter att stabilt växa i takt med marknaden?
Med medarbetare som trivs och känner yrkesstolthet
blir arbetet och slutresultatet bättre, och som kund
blir du nöjd med hela processen.
Trots att vi är ett stort företag med otroligt mycket
kapacitet är familjekänslan något som genomsyrar
hela bolaget. Vi strävar alla åt samma håll, på ett
prestigelöst och kunskapssökande sätt. Tillsammans
lär vi oss av varandra och ser nyfiket på nya tekniker
och maskiner. Tillsammans tar vi EAG Entreprenad
framåt med fokus på både kvalitet för våra kunder
och minsta möjliga påverkan på vår planet.

Erik Nilsson, VD

En markentreprenör

MED ERFARENHET SOM
RÄKNAS

EAG Entreprenad AB bildades redan 1989 och då
genom en sammanslagning av Nisse Anderssons
Åkeri i Östersund och BG Erikssons Gräv i Brunflo.
Dessa företag hade då varit verksamma var för sig
i 40 respektive 25 år.
Den långa erfarenheten som finns i bolaget har
vi tagit tillvara på och i kombination med en stark
entreprenörsanda är vi idag ett av de större privata
företagen inom vår bransch. Vi erbjuder våra kunder

professionella och kostnadseffektiva lösningar på
de flesta förekommande arbeten inom bygg- och
anläggningsbranschen. Alltid med högklassig kunskap och med en modern fordons- och maskinpark.
Vår bas är i Brunflo men vår affärsidé är att ta oss
dit där jobben finns och vi är verksamma i mellersta
och norra Sverige. Vi satsar på att ha en flexibel och
kunnig organisation. Vi hälsar gamla och nya kunder
välkomna till oss på EAG Entreprenad!

MASKINTRANSPORTER

Kari-Larsvägen 16
832 94 Orrviken
070-677 03 49
sepotransportab@gmail.com

Din lokala leverantör av
diesel och smörjmedel!
Välkommen till våra butiker i Hoting,
Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik.

DIESEL • SMÖRJOLJA • KEM • BATTERIER

Tel 060-180180 • www.alltank.se

Transporttjänster helt anpassade efter dina behov
Vi erbjuder leveranser och transporter efter dina
önskemål och har därför har alla typer av fordon till ditt
förfogande. Vi har bland annat kranbilar, lastbilar, bodbilar och lastväxlarbilar. Med våra lastväxlarbilar utför
vi alla typer av grus- och anläggningstransporter och vi
har även lastväxlarkran. Transport av större maskiner,
bodar eller containrar eller ett bromontage är inga
problem för oss på EAG Entreprenad. Vår kapacitet
inom transporttjänster möjliggör även ett effektivare
och säkrarare jobb inom våra andra tjänsteutbud – vi
täcker helt enkelt både dina och våra egna behov.

HYR DÄR PROFFSEN HYR!!

www.eagrental.se

Entreprenadtjänster som utförs

LÖSNINGSORIENTERAT
OCH PROFESSIONELLT

Oavsett om du behöver hjälp med större
eller mindre entreprenader utförs uppdraget med omsorg, med totalansvar eller som
underleverantör. För att underlätta för dig
som kund åtar vi oss självklart alla entreprenadformer. Vi finns helt enkelt till för dig
och anpassar arbetet efter de förutsättningar och behov som finns.

Vi utför bland annat uppdrag inom områden
som väg, VA, markarbete, sanering, rivning
och vindkraft. Uppdragsgivarna varierar
men extra stolta är vi över våra markarbeten som sker på hemmaplan åt Östersunds
kommun och Jämtkraft med flera.

Anders Jansson - tel. 0046-706541315 • E-post: anders@ecospaan.se
Ecospaan AB • Biskopslund 130, 834 97 Brunflo

Vår betongåtervinning

GER FLERA FÖRDELAR

Vi krossar och återanvänder, allt från
betong till trä. Detta gynnar såväl miljön
i stort som arbetsprocessen i smått. Ett
effektivare och smidigare arbetsförlopp
är mer kostnadseffektivt för dig och

restmaterialet kan återanvändas för
anläggning av vägar, parkeringsplatser,
hållplatser och områden med tung trafik.
Det funkar också mer än väl som vanlig
fyllnadsmassa och grundmaterial.

Backfors
Mark och Entreprenad AB
070-562 54 21
backforsmarkentreprenadab@gmail.com

Maskintjänster för alla
typer av uppdrag
Behöver du pålitliga maskiner eller effektiva
maskintjänster under kortare eller längre perioder? Vi har lösningen. I vår maskinpark finner du
moderna maskiner för alla typer av uppdrag. Till
maskinerna har vi utrustning och tillbehör för de
flesta förekommande uppgifter.
Våra maskinförare är kompetenta och välutbildade för sina uppgifter. De har erfarenhet från
en mängd olika typer av entreprenader. Allt
från snöröjning och vinterunderhåll till kortare
uppdrag med hjullastare. Deras yrkesskicklighet
gör att vi kan lösa alla typer av maskinbaserade
uppdrag åt dig.

Behöver du jord för
gräsytor? Vi sorterar
jord från närområdet
och säljer från vår
depå i Brunflo.

Vår moderna och uppdaterade

MASKINPARK

Vi lägger stor vikt vid att hålla vår maskinpark uppdaterad för ökad komfort hos
våra anställda samt för att kunna möta de
behov som finns på marknaden. Det är
också viktigt ur ett klimatpositivt perspektiv – med nyare och modernare maskiner
släpper vi ut mindre och bättre avgaser.
Vi vill kunna rulla i många år framöver på
vägarna i Sverige, och för det måste vi alla
dra vårt strå till stacken.

möjlighet och vilken maskin eller vilket
fordon som hade varit optimalt för dig.

Bredd och kapacitet är lika viktigt för oss
som för dig som kund. Se gärna över våra

•

Grävmaskiner – 1,5 till 40 ton

•

Hjullastare – 3 till 30 ton

•

Dumprar – 20 till 24 ton

•

Väghyvel – 18 ton

•

Bandschaktare – 14 ton

•

Kranbilar/Lastbilar

•

Släp/Kranflak/Containers

•

Trailer - Maskintransporter

En verkstad som alla
vinner på
Det krävs mycket för att ett entreprenadföretag
ska kunna vara lösningsorienterat och tidseffektivt. Vi vet detta och har dessutom alla verktyg
för att klara de problem som kan tänkas uppstå
under ett projekt – vår verkstad är en viktig
pusselbit.
Verkstaden har kommit att bli en naturlig del av
EAG Entreprenad. Detta för att snabbt kunna
vara på plats när oförutsedda saker sker, tack
vare vår mekbuss, men också för att kunna
täcka hela vårt eget och våra kunders behov.
Tidseffektivt arbete är någonting som gynnar oss
alla – från beställare till utförare.

Mångårig erfarenhet
av vakt, lots och TMA

Hyr eller köp din säkra
trafikanordning på våra depåer!

TA-planer och tillstånd
till ditt projekt

Vi gör livet på vägen säkrare med alla typer
av vakt-och lotstjänster samt TMA-skydd i
hela Sverige!

Vi har uthyrningsdepåer i Sverige där du kan
få hjälp med tillstånd, TA-planering, skyltar,
dokumentation, service & underhåll, utbildade
vakter och fordon.

Vi skapar de trafikanordningsplaner och
tillstånd som behövs för att skydda personal
samt vägleda och skydda förbipasserande
trafik.

Peter Byström 070-237 48 62 | peter.bystrom@saferoad.se

Vi tänker långsiktigt

FÖR MILJÖNS SKULL

Vi har alltid haft som mål att verka långsiktigt.
Långsiktighet betyder olika för olika företag och
för oss handlar det inte längre om ett ekonomiskt
eller kapacitetsmässigt perspektiv. Vi är ett starkt
och etablerat företag som har alla förutsättningar
för att verka långt in i framtiden.
För oss handlar det istället om att göra det vi
kan för att vår planet fortfarande vill ha oss som
invånare de kommande decennierna. Vi har ställt
oss frågan hur vi kan göra minsta möjliga påverkan på miljön och med det har vi valt att ställa
oss bakom FN:s Globala målen med agenda 2030.

Vi tar varsamt hänsyn till skogen och den biologiska mångfald som finns där, återvinner allt vi kan
och effektiviserar vårt arbete i stort. Vår verksamhet är upprättad enligt miljöledningssystemen ISO
9001:2015 och ISO 14001:2015 och vi har även
tagit fram en handbok för tillämpning av miljö och
kvalitet.
Att beakta miljöaspekter i alla led, anpassa vår
verksamhet till naturens kretslopp och på så sätt
bidra till ett mer långsiktigt och hållbart samhälle
känns självklart för oss. Läs mer om Globala
målen på www.globalamalen.se

ANDERSSON

i Mordviken AB

VI UTFÖR ALLA ARBETEN INOM VÄG- OCH
MARKENTREPRENAD
Med lång erfarenhet och gedigen branschkunskap kan du vara säker på att
vi levererar tjänster till högsta kvalitet.
Läs mer på www.mordviken.se

Tillsammans blir vi

EAG ENTREPRENAD

För oss är det viktigt att vara en attraktiv
arbetsgivare. Våra medarbetare ska må bra,
ha rätt förutsättningar att utföra ett bra jobb
och känna att det finns utvecklingspotential.
Vi på EAG Entreprenad är stolta över att kalla
oss en platt organisation – här jobbar alla på
ett prestigelöst sätt och alla får komma till tals.
Varje enskild medarbetare gör hela företaget.
Vi ser det som vår styrka att vara det stora

Ett starkt
Jämtländskt
varumärke
Vår kunniga personal har bredd
och erfarenhet inom både service
och installationer.

Telefon 063-77 82 60
marklunds.se

företaget kapacitetsmässigt men med det lilla
familjeföretagets känsla i väggarna. En god
arbetskultur är A och O för ett starkt och stabilt
företag som satsar på framtiden. Därför skämmer vi gärna bort våra medarbetare med olika
aktiviteter under årets gång. Vill du vara med
på en tillväxtresa och ingå i ett härligt familjärt
gäng? Vi är alltid på jakt efter nya kompetenta
och trevliga medarbetare.

”På EAG Entreprenad arbetar jag tillsammans
med härliga arbetskamrater och lyhörda
chefer som är engagerade i vårt arbete.
Det är en god arbetskultur som alltid har
varit densamma – utan krångel och med en
positiv känsla.”

-Anders Bad

”Jag tycker att det finns flera fördelar med
att arbeta på EAG Entreprenad. Den första
är gemenskapen och arbetskulturen – det
är alltid kul att åka till jobbet! Den andra är
hur varierat jobbet är, uppgifterna men också
platserna som är både lokala och utanför länet.
Den tredje fördelen som jag ser det är hur vi
alla delar inställningen om att göra ett rätt och
riktigt jobb med en nöjd slutkund.”

-Fredrik Andersson

• Reparation och montering av alla typer av
vatten- och luftvärmare till olika fordon
• Renovering av generatorer och startmotorer
• Service på de flesta bilmodeller
• AC-reparationer och fyllningar
Brosslarvägen 12, 831 72 Östersund
063-57 95 75 • Mobil 0703-96 20 04
Telefontid: 8–16
www.ostersundsbilelektriska.se

”Det är vi som driver EAG
Entreprenad tillsammans
med våra kompetenta
medarbetare.”

Erik Nilsson
VD/Ägare
070-662 07 82
erik@eag.se

Micke Göthesson
Ägare
070-598 05 81
micke@eag.se

Mats Göthesson
Ägare

• 18939 • www.jssverige.se

070-595 67 20
mats@eag.se

KONTAKT

Grävarvägen 5
834 98 Brunflo
www.eagentreprenad.se
info@eag.se
063-223 00

