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ETT FÖRETAG MED
HELTÄCKANDE RESURSER
Näsum Betonghåltagning är ett komplett företag när det gäller håltagnings- och rivningsarbeten.
Vi utför allt inom sågning, borrning, håltagning och rivning, och i maskinparken finns moderna och
väl underhållna maskiner för alla tänkbara ändamål.
Vi medverkar som underentreprenör vid nybyggen, renoveringar och rivningar, men också som totalentreprenör vid
större rivningsarbeten. Vår kapacitet gör oss till en av de
större aktörerna i södra Sverige inom vår bransch.
Vi utgår från Näsum i nordöstra Skåne, men arbetar med
hela södra Sverige som fält, och bland våra kunder finns
stora och medelstora byggföretag, kommuner och landsting. De senaste årens positiva utveckling har breddat vår
verksamhet och idag finns vi också med filial i Helsingborg.

Näsum Betonghåltagning är en erfarenhet och kunnig entreprenör. Vi vet helt enkelt vad som krävs, vad gäller både
utrustning och säkerhetstänk. Att arbeta med betong och
rivning är inte helt riskfritt och kräver stor medvetenhet och
kunskap, samt kvalitets- och säkerhetsmedvetande.
Vi är stolta över att vara så väletablerade på marknaden, över
att alltid leverera i tid och dessutom kunna rycka ut med kort
varsel. Med Näsum Betonghåltagning kan du alltid räkna med
ett förstklassigt utfört arbete!
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POSITIV
UTVECKLING
SEDAN 1994
1994
Efter att ha arbetat som håltagare på ett
annat bolag startar Matti Karlsson Näsum
Betonghåltagning med en anställd.

2014
AB Näsum Betonghåltagning
firar 20 år och har ökat antalet
anställda till 12 personer.

2016
Med anledning av att verksamheten
växt flyttar Näsum Betonghåltagning
till större lokaler i Näsum där den
positiva utvecklingen kan fortsätta.
Antalet anställda är 16.

1996

2001

Verksamheten flyttar in i företagets
första lokal. Samma år anställs
tre anställda.

Företaget blir aktiebolag och
består av sju anställda.

2010

2008

Matti Karlsson och tio medarbetare
blir Årets Företagare.

Matti Karlsson köper en industritomt
och bygger en hall till vilken
företaget lokaliseras.

2019

2020

Vår samarbetspartner Älmby Entreprenad köper 60
procent av Näsum Betonghåltagning. Matti Karlsson
fortsätter som VD och driver företaget vidare i
samma anda som tidigare. Samtidigt startar vi upp
en filial i Helsingborg för att bredda vår verksamhet.

Den positiva utvecklingen fortsätter...
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EN KOMPLETT
MASKINPARK
För att klara av våra projekt, från att arbeta i vattenkraftverk och hamn- och kajbyggen
till såga ner en betongskorsten på 50 meter, krävs inte bara ett stort hantverkskunnande
utan också stor maskinell utrustning.
I vår maskinpark finns ett stort utbud för olika ändamål och miljöer inom håltagning och rivning. Vi har
servicebilar utrustade med moderna håltagningsmaskiner. Maskinparken förnyas kontinuerligt för att klara
av tuffa påfrestningar, möta byggföretagens behov och följa lagar och regler.
Vi har specialutrustade maskiner för borrning, sågning och rivningar. Det gör att vi ligger i framkant i den
senaste tekniken och befäster vår position som en ledande aktör.
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Drome AB
Växtorpsvägen 6
514 61 Dalstorp
Sweden

Phone: +46 705 21 62 46
E-mail: info@drome.se
Web: www.drome.se
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BORRNING OCH SÅGNING MED
PRECISION OCH FLEXIBILITET
Vi gör alla typer av håltagning. Borrningar för installationer från 20 mm till 1 000 mm. Vid större dimensioner har vi rundhålssåg som klarar upp till 4 000 mm.
Väggsågar med upp till 1 600 mm klinga. Vid större betongkonstruktioner använder vi våra vajersågar som vi även kan såga
negativt med.
Golvsågar med upp till 1 200 mm klinga. Och vår kompetens och erfarenhet av att ha varit i branschen i över 27 år ger oss
resurser att åta oss komplexa uppdrag som tunga invändiga rivningar kan medföra.

DROME
− EN LEVERANTÖR AV MASKINER OCH
UTRUSTNING TILL NÄSUM BETONGHÅLTAGNING
Efterfrågan på Dromes diamantverktyg och maskiner är stor och vi har vuxit med 50% per år sedan 2015. Vi utför också
omlödning av borr och klingor och representerar starka varumärken som Sila, AGP, Cardi, Delfin och Starmix. Samarbetet
mellan Drome och Näsums betonghåltagning är mycket god på alla nivåer inom bådas organisationer.
Speciellt omtyckta produktområden är luftrenare, dammsugare och diamantverktyg.
Drome kommer under 2020 presentera en hel del nyheter.
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www.drome.se

Växtorpsvägen 6
514 61 Dalstorp
Tel: 0705-21 62 46
info@drome.se

Engelbrekts Väg 9
191 62 Sollentuna
Tel: 0737-28 05 71
stefan@drome.se
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RIVNING MED KAPACITET
Hos oss får du hjälp med alla typer av rivningsarbeten enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering. Vi arbetar alltid för att minimera spridningen av damm och buller med olika typer av metoder enligt
överenskommelse med kund. Vi säkerställer att rivning genomförs på ett säkert sätt och vi kartlägger vilka
material som ska rivas samt om det förekommer miljöfarliga ämnen såsom PCB och asbest.

PROJEKT BERGKVARA
– ETT SPECIELLT PROJEKT
Älmby entreprenad anlitades för att riva stora silos på 34 meter. Genomförandet krävde kunskap, maskinell utrustning och ett stort mått av problemlösningar. Då höjdrivaren inte kunde riva översta 4 meterna säkert anlitades
Näsum Betonghåltagning att riva detta med DXR 310 utrustad med sax. Som var förankrad på en plattform.

www.almbyentreprenad.se

Huvudkontor
Linnavångsvägen 28
295 74 NÄSUM

Filialkontor
Andesitgatan 14
254 68 HELSINGBORG

Telefon: 0456-200 75
E-post: info@nasumbetonghaltagning.se
www.nasumbetonghaltagning.se

VD Matti
Mobil: 070-629 84 21
E-post: matti.karlsson@telia.com

Arbetsledare Jocke
Mobil: 073-340 27 22
E-post: nasum.nb@telia.com
Område: Blekinge & Kronoberg

Vi är medlemmar i Byggföretagen

• 18208 • www.jssverige.se

Arbetsledare Conny
Mobil: 070-629 84 80
E-post: nb1ab@telia.com
Område: Helsingborg, Lund & Malmö

