AFAB – spetskompetens som gör skillnad

En markentreprenör
med innovativa lösningar!

På AFAB Anläggning AB utför vi alla typer av mark- och anläggningsentreprenader och har
verkat inom branschen i över 30 år.

AFAB:s styrka är att vi förenar det lite mindre företagets flexibilitet och personlighet med det
större företagets erfarenhet och kunskap. Vår egen personal har tidigare erfarenheter från mindre
till stora tekniskt komplicerade projekt. Vi kommer gärna in tidigt i projekten tillsammans med vår
kund för att kunna bidra med vår kunskap och säkerhetstänk vilket skapar mervärde.

Vi vill arbeta hållbart. Vi strävar alltid efter att arbeta för en så liten miljöpåverkan som möjligt,
bland annat genom att minska våra transporter till och från arbetsplatserna och en effektiv återvinning av material. För oss är det självklart att stå bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling.
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Kompetensen lokalt
– kraften centralt.
Läs mer på ahlsell.se

Ett brett
tjänsteutbud

AFAB har ett tjänsteutbud som gör det möjligt för oss att
erbjuda effektiva helhetslösningar.
GRUNDLÄGGNING
Vi har stor erfarenhet från tillfälliga stödkonstruktioner som
ibland krävs på djupet i Göteborgs leran.
EXPLOATERINGSPROJEKT
Projekterande och byggande av ledningsnät och gator i orörd
mark.
VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR
Vi har stor erfarenhet av att bygga kompletta ledningsstråk
inklusive olje- och fettavskiljare samt pumpstationer.
INFRASTRUKTUR
Vi har stor erfarenhet av väg- och industribyggnation där
masshanteringen är avgörande för ett lyckat projekt, där
krossning av berg är ett exempel.
PROJEKTERING
Vi utför projektering för alla typer av anläggnings entreprenader enligt gällande krav. Både inom vatten och avlopp,
geoteknik och tillfälliga stödkonstruktioner.
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LEDIGT UTRYMME!
Den här platsen
kan bli din.
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Med Storgöteborg
som hemmaplan

AFAB gör arbeten i Göteborg med omnejd. Här har vi under årens lopp byggt upp ett gott rykte,
som skapar trygghet åt våra kunder. De vet att om de anlitar AFAB får de markentreprenör som
har det där lilla extra, till exempel de tekniska resurserna.
Vi ser fram emot ännu fler nöjda kunder!

7

Kvalificerade trädgårdsoch anläggningstjänster

www.wefixtradgard.se

Experter på sprängningsoch borrningsarbeten!
www.kpjbergarbeten.se

För oss på AFAB ska varje
projekt vara en referens

MANDOLINGATAN KVARTER BC
Finplanering för flerbostadshus.
Färdigställs hösten 2021.

PARKERINGSHUSET LINDEN
Grundläggning för parkeringshus i Kungsbacka. Infartsgator och finplanering.
Färdigställdes maj 2021.

VI LEVERERAR KOMPLETTA MARK- OCH
ANLÄGGNINGSKALKYLER I MAP-SYSTEMET
TEL. 070-584 50 12

E-POST gosta@pilot-entreprenad.se
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KÅLLTORPS FÖRSKOLA
Finplanering och byggnation av lekplats.
Färdigställdes juni 2020.

KÅLLTORPSSKOLAN
Grundläggning av skolbyggnad. Komplicerad bergschakt, 15 meter bergskärning mot befintlig byggnad.
Finplanering samt byggnation av lekplats.
Färdigställdes maj 2020.

RÅDGIVNING

ANLÄGGNING

UNDERHÅLL

TRÄD

veabtrg.se

För oss på AFAB ska varje
projekt vara en referens

MERKURIUSGATAN
Grundläggning för fyra stycken flerbostadshus samt
finplanering.
Färdigställdes juni 2020.

BÖNEKULLA, NY VERKSTAD ÅT RENOVA
Byggnation av 34 000 m2 industriyta samt
grundläggning av verkstad på 7 000 m2.
Projektet pågår till september 2022.
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LISA SASS FÖRSKOLA
Finplanering och montage av lekutrustning.
Färdigställdes november 2020.

VOLVO LUNDBY
Mark- och grundläggningsentreprenad för byggnation
av ett P-hus med källare samt en verkstadslokal.
Påbörjas i november 2021

Geotechnica är det personliga företaget med bred erfarenhet i både utförande
och projekteringsskedet. Vi utför dimensionering av geotekniska konstruktionslösningar
såsom spont och jordförstärkning, vi utför geotekniska och miljötekniska markundersökningar för projektering och utredning. Vi är baserade i Göteborg och vårt
arbetsområde är hela Sverige och Norge.
Kontakta oss gärna så kan vi hjälpa Er med projektspecifikalösningar.
www.geotechnica.se

Magasinsgatan 22, 411 18 Göteborg
info@geotechnica.se

AFAB Anläggning AB
Kråketorpsgatan 10B
431 53 Mölndal
Telefon

E-post

Hemsida

031-795 03 45

info@afab.se

www.afab.se

Asfalt i Göteborg har lång erfarenhet inom branschen.
Vi har den kunskap och fl exibilitet som krävs för att
motsvara dina förväntningar.
Med egen maskinpark kan vi ta oss an allt inom asfalt i
Göteborg med omnejd.
När du anlitar oss får du en helhet, och som långsiktig
samarbetspartner erbjuder vi högsta kvalitet.
Vi ställer höga kvalitetskrav på oss själva, vilket våra
kunder uppskattar.
031-3846600
info@asfaltigbg.se
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ETT FÖRETAG MED FAST MARK UNDER FÖTTERNA
OCH DIN LOKALA ASFALTSLEVERANTÖR.

