VI LÖSER DINA MASKINBEHOV

Familjeföretag inom markentreprenad
Terra AB är ett familjeföretag i tredje generationen, startat av Ola Bokvist 1975. Företaget
ägs och drivs numera av Olas barnbarn, Per Bokvist som VD och Joakim Bokvist som knyter kundkontakter
som försäljningschef. Via Cotidie Invest AB är Johan Elvefeldt med som delägare och styrelseledamot som
utvecklar vissa kärn- och projektfrågor. Vi har vårt säte i Eskilstuna och är idag omkring 30 medarbetare.
Verksamheten bestod i början av maskinsopning och latrintömning. Latrinet förädlades och vi tillverkade
jord som vi sedan sålde. Kärnverksamheten idag är markentreprenad med grävmaskiner, lastbilar,
betongbilar, spolbilar och snöröjning. Vårt mål är att utveckla verksamheten och ta på oss större
entreprenader och andelar.
Terra AB är företaget som finns på rätt plats i rätt tid med full service. Vår kompententa
personal levererar snabba och flexibla lösningar av hög kvalitet. Vi möter våra kunder med respekt
och ärlighet i vår strävan efter långsiktiga relationer och ömsesidigt förtroende.
Vi ställer oss bakom FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

HELT ELEKTRISKA

FORD MUSTANG MACH-E

NU KAN DU PROVKÖRA
NYA FORD MUSTANG MACH-E.
Tegnérgatan 20, 632 28 Eskilstuna
072-259 92 25 | info@abbnb.se | www.abbnb.se

FORD HEDIN BIL ESKILSTUNA
Nystrandsgatan 1. Tel. 016-166060
Mån–tors 9-18, fre 9-17, lör 10-14, sön stängt

Aktuella projekt
Ett av våra mest spännande projekt under 2022 är markarbeten för två radhus med fyra lägenheter
i varje. Husen är nollklimatpåverkanshus, byggs med solceller och en elbil VW ID.3 ingår vid köpet.
Vi ska gräva för en kraftstation och bygga en 15000 m2 betongplatta
på ett lantbruk utanför Örebro.
Vi gör markförberedning för Orangeriet som är tillbyggnad av
Tuna Park Köpcenter i Eskilstuna.

Bred maskinpark för alla behov
Med vår breda maskinpark löser vi problem och fyller behov. Vi erbjuder markarbete, grävning,
transporter, betongleveranser, kranlyft, rörgrävning och rörfilmning, spolbilar och klottersanering.
För grönområden ordnar vi med trädfällning, stubbfräs, gräsklippning och bevattning, samt på
vintern sköter vi snöröjning och halkbekämpning.
Med vår största grävmaskin Hidromek 310 schaktar våra kompetenta grävmaskinister både berg
och lägger VA, medan vår lilla Cat 305 sköter finliret. Våra lastbilar kan bland annat köra ut jord till
din villaträdgård, för att på vintern klä om till en saltbil och patrullera vägarna och bekämpa halkan.
Lastbilarna utför olika typer av schakt och återfyllnad, de kan även utföra fjärrtransporter i container med bil och släp. De olika hjullastarna kan förutom att ploga och sanda exempelvis flytta stenar
och lossa last från lastbilar.
Spolbilarna rycker ut när du har problem med ditt avlopp, men dem kan också fylla din på pool/eller
spabad med varmt eller kallt vatten. Två av våra lastbilar är betongbilar som levererar betong direkt
hem till dig – oavsett om du bygger en stor lagerhall eller en mindre uteplats. Behöver du lyfthjälp så
finns vår kranbil till hands för att hjälpa dig med uppdraget. Även trädfällning utförs och stubben kan
vi även den fräsa bort!

Kvalité

Kunskap

Leveranssäkerhet
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