DEN JORDNÄRA
MARKENTREPRENÖREN

GÖSTA PALM MASKIN AB
– EN UNG 80-ÅRING
Gösta Palm Maskin AB grundades i Hörby 1941, och har sedan dess alltid värnat om en jordnära relation till kund och
yrke. Idag drivs företaget vidare av tredje familjegenerationen med Roger och Jonas Palm i ledningen, och vi ser fram
emot fortsatt gott och pålitligt samarbete med nya som gamla kunder i minst 80 år till.
Med utgångspunkt mitt i Skåne där vi har kontor, lager och fordonshall, levererar vi tjänster till hela regionen samt
Halland och Blekinge.

BRED KUNDGRUPP OCH MODERN MASKINPARK

Vi arbetar gentemot byggentreprenörer, större entreprenadföretag och kommuner. Vi har gjort oss kända för en
modern maskinpark och att alltid göra vårt yttersta för att göra våra kunder nöjda. Något vi bland annat säkerställer
genom personlig dialog och en flexibel organisation. Att välja ett samarbete med Gösta Palm ska vara att välja ett
tryggt och långsiktigt samarbete.

Sjöbo Stängsel
&
Entreprenad AB
SYDBELÄGGNINGAR AB

MONTERING · REPARATION
FÖRSÄLJNING

Din asfaltpartner i Skåne

Portgränd 8 · 275 32 SJÖBO

info@sydbelaggningar.se • 0435-218 16

Mobil: 070-625 68 48 · Fax: 0416-184 24

Tel: 0416-183 16

HELTÄCKANDE
RESURSER INOM
ENTREPRENADTJÄNSTER
Vår entreprenadverksamhet är bred. Genom vår kompetens och erfarenhet i kombination med en ändamålsenlig
maskinpark utför vi stora som små uppdrag.

FLEXIBEL
KROSSNING
OCH SIKTNING

EXPERTER PÅ MARKOCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Vårt mobila krossverk tar hand
om och krossar betong, tegel,
asfalt och sten. Årligen krossar
och hanterar vi mer än 75 000
ton.

Vi åtar oss en mängd olika
anläggningsarbeten, exempelvis
i samband med väganläggning,
anläggning av hallbyggnader,
industrier och bostäder och
stenläggning. Vi utför även
avancerade anläggningar till
bensin- och gasstationer.

RIVNING
Vi är även experter på att planera och genomföra rivningsarbeten av varierande omfattning.

DEN STÅR I HÖRBY!
BILEN SPORTBILEN TRANSPORTBILEN
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VÅRA TJÄNSTER:

Krossning och siktning
Mark- och anläggningsarbeten
Dammar och våtmarker
Rivning och sanering
Markarbeten
VA-arbeten
Sten- och plattläggning

Grävmaskiner (3-5 – 32 ton)
Bandtraktorer (17 – 22 ton)
Hjullastare (5,5 – 10 ton)
Väghyvel
Lastväxlare (med släp samt maskintrailer)
Schaktbil (med släp)
Vältar
Motorschaktvagnar

Stavröd 5060
242 95 Hörby

Roger Palm (VD)
0415-385 324

Jonas Palm
0415-385 323

WWW.PALMMASKIN.SE

Vi är det stensäkra alternativet!
Mark-, betong- och gundläggningsarbeten • Maskinuthyrning • Maskinell stenläggning

www.stavab.se

www.rpv.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 17394 • www.jssverige.se

VÅRA MASKINER:

