ÄR VI BÄST PÅ LYFT?
SKITER BJÖRNEN I SKOGEN?

Erfaren 50-åring
i branschen
1972 grundades företaget Björns Åkeri av Tore Björn i Gävle. Under en lång tid drev Tore åkeriet tillsammans med sin son Ingemar som kom in i företaget när han hade avslutat sina studier.
Sedan 2011 är det Thomas, den tredje generationen Björn, som
driver företaget och har valt att inrikta företagets spetskompetens mot special- och krantransporter av olika slag.
Med Gästrikland som vår hemarena erbjuder vi transport och
kranarbete samt möjlighet för lagring av byggmaterial i vårt
tunggodslager. Det finns även möjlighet att hyra plats för mindre tillverkning av konstruktioner i vårt prefabtält.
Att vi firar 50-årsjubileum 2022 tror vi beror på att vi är måna
om att alltid utföra högklassiga arbeten och att vi alltid håller
vad vi lovar. Därför räknar vi med minst 50 år till!

Fokus på miljön
För oss är det en självklarhet att ha miljön i åtanke i allt vi gör.
Vid inköp av fordon och maskiner väljer vi alltid en miljövänligare variant och ser till att planera våra transporter väl för att
minska påverkan på miljön. Med detta i ryggen är det därför en
självklarhet för oss att stå bakom FN:s globala hållbarhetsmål.

DAGS FÖR NYA DÄCK?
Kom in till oss så hjälper vi dig!

Elektrikergatan 1, 802 91 Gävle
Tel: 026-10 10 63 | Jour 24h: 070-312 10 63

Våra tjänster
Här har vi samlat ett axplock av tjänster som vi kan erbjuda våra
kunder. Vill du veta mer? Besök vår hemsida www.bjornsakeri.se

Vi kan lyft
När du behöver hjälp med lyft av olika produkter eller material,
som t. ex. stål- och betongkonstruktioner, kan vi erbjuda detta
i form av traditionell kranbil, teleporter, mobiltornkran och
tornkran.
Fördelen med att använda tornkran vid ditt byggprojekt är att
du får en enorm räckvidd och lyftkapacitet jämfört med traditionella lastbilskranar.

Transport att lita på
Även om vi är specialiserade på lyft och vår nisch inom transport i huvudsak ligger på specialtransporter och krantransporter
hjälper vi alltid till när vi kan. Behöver du t. ex. få en container
borttransporterad eller ett spabad utkört till dig kan du kontakta oss, vi hjälper dig!
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Din kompletta järnhandel och serviceverkstad inom entreprenad, industri, skog & trädgård.
Allt från trädgårdsredskap från Gardena till reservdelar för grävmaskiner från HYMAC.
När du vänder dig till hos oss kan du känna dig trygg, vi tillhandahåller service och reservdelar till samtliga
maskiner vi säljer och många andra förekommande varumärken på marknaden.

FÖRSÄLJNING • SERVICE • RESERVDELAR
Kryddstigen 17, Gävle • 026-10 52 95 • www.petterssonsweden.se
Öppet: Vard. 7–18 • Lör 9–14

Prefabtält – ett alternativ för dig som är
självgående

Danne över 20 år hos Björns Åkeri!

När utrymmet på din arbetsplats inte räcker till kan vi på Björns
Åkeri erbjuda dig en plats i vårt prefabtält. Här kan du tillverka
allt från inredning till fjällstugan till mindre byggkonstruktioner,
vilket sparar både tid och pengar. Om du vill kan vi även frakta
virket från din leverantör direkt till oss.
Under tiden som du arbetar i prefabtältet har du möjlighet att
nyttja en travers och är därför inte beroende av att vi finns på
plats för att hjälpa dig med lyft. När dina konstruktioner är klara
finns vi behjälpliga att assistera dig med transport och montering.

Förvara material i vårt tunggodslager
Ibland kör det ihop sig. Har du kanske råkat ut för att byggmaterialet till din nya altan har levererats för tidigt? Eller har
bygget dragit ut på tiden så att du inte har någon lämplig förvaring för takisoleringen? Ingen fara! Hos oss kan du förvara ditt
material skyddat tills du behöver det.

GEPA YTBEHANDLING ERBJUDER BLÄSTRING OCH LACKERING AV
FRÄMS PRODUKTER I METALL TILL OLIKA TYPER AV UTOMHUSOCH INOMHUSMILJÖER.
Våra resurser och tjänster säkrar våra kunders behov av slutprodukter med rätt
livslängd och finish.
Vi tillgodoser kundernas behov av en väl fungerande produktionskedja som
stärker konkurrenskraft och varumärken.
Läs mer på www.gepaytbehandling.se

Färnebo Invest AB
Montering padelhall med teleporter

Referensprojekt
Här visar vi ett urval av våra senaste projekt.

Gävle sjukhus

AN Rivservice AB

Servicejobb på fasad

Utlyft av rivningsmassor

Underwater Technology
Sweden AB
Servicejobb på kraftstation

SEHED Bygg Gävleborg AB
Utbyggnad av Bilbolaget

Peab Sverige AB
Alderholmen

Detta kunde varit
ditt budskap...
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Katrineborgsgatan 19 | 802 93 Gävle
Telefon: 026-25 88 35
info@bjornsakeri.se | www.bjornsakeri.se
Instagram

Byggmästargatan 1, 815 35 Tierp
0293-660 60 • www.kastbo.se

• Concept:

Vi utför även service och säljer reservdelar till bl a Ljungby Maskin och Magni men tveka aldrig att
ringa vid någon fundering om vi utför service och reparationer på ditt märke. Vi erbjuder en mix av
reservdelar och tillbehör till entreprenad-lantbruk-lastbilsägare.

• 21298 • www.jssverige.se

Vi utför jobb både inne på verkstad och ute på fält. Har såväl slang- som hydraulikkomponenter, även
slangtillverkning ute på fält. Vi är återförsäljare till Lantmännen maskin i Tierp. Vi säljer hela reservdelssortimentet och utför service och reparationer på maskiner från Lantmännen Maskins sortiment.

