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”Ingen förfråga

Trygga och smidiga
avloppslösningar
Ända sedan grundandet 1982 har vi på Mullhyttans Gräv &
Schakt AB arbetat med avlopp. Erfarenheten och kompetensen som vi byggt upp använder vi till att ta hand om våra
kunders problem, där vi hittar rätt lösning för varje projekt. Vi
ser till att ditt avlopp blir godkänt av kommunen.
Ett avloppsuppdrag inleds med en projekteringsdel, som
bland annat omfattar mätningar, provtagningar, framtagning
av ritningar och ett förslag på en lösning som sedan skickas
in till kommunen för ett godkännande av avloppsanläggningen.
Här fixar vi på Mullhyttans Gräv & Schakt hela biten och ordnar så att du får ett godkännande av kommunen.

Ledande inom enskilt avlopp!
www.baga.se

BAGA Water Technology AB

Efter att du fått ditt godkännan
dig att anlägga din nya avlopp
som startar på din begäran, ka
du vill. Men genom att anlita M
du en partner att verkligen lita
med övriga yrkesgrupper och
ser vi till att din vardag störs
klara har du ett komplett avlop
leverantören.

an är för liten!”

Experter på asfaltering
På Mullhyttans Gräv & Schakt utför vi de flesta arbeten som har
med asfaltering att göra, som till exempel garageinfarter, parkeringar, lagning av potthål, brunnsbetäckningar och även större
projekt som uppställningsplatser och industriutrymmen.

nde har du generellt två år på
psanordning. För detta arbete,
an du välja vilken entreprenör
Mullhyttans Gräv & Schakt får
a på. Vi sköter samordningen
med vårt effektiva arbetssätt
så lite som möjligt. När vi är
pp med en processgaranti från

Receptet för att få en ny asfaltsyta bra handlar om att göra ett
gediget underarbete. Vi gräver ur den befintliga marken, lägger
ut en fiberduk och fyller upp med lite grövre grus för att sedan
toppa med lite finare grus. Allt grus packas med en padda och
till sist läggs ett lager med asfalt.
Det viktigaste för oss är att asfalten håller länge och att slutprodukten blir enligt kundens önskemål. Självklart har vi all den
utbildning som krävs för arbete på väg.

PR

FALKÖPING

PR Green petroleum AB
Din oljeleverantör

För beställning av bränsle kontakta:
Falköping 0515-20 12 60
Håkan 0725-54 16 38
www.greenpetroleum.se

• 18166 • www.jssverige.se

Ålundavägen 21, 716 94 Mullhyttan
info@mullgs.se
0585-400 40
Tel: 019-57 09 05
www.xlbjorka.se

