En stark samarbetspartner
när det gäller
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Ett familjeföretag med kunden i fokus
Br. Carlsons Entreprenad startades 1986 och är idag ett
komplett mark- och anläggningsföretag som ägs och
drivs av bröderna Christer, Göran och Robert Carlson.
Med utgångspunkt från Kärna åtar vi oss det mesta inom
markarbeten och är verksamma runt Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust men även Göteborg med omnejd.
Med över trettio års erfarenhet har vi en bred kunskap.
Vår kunniga personal och breda maskinpark gör att vi
kan vi åta oss många olika typer av arbeten och klarar de
miljökrav som ställs för arbeten i stadskärna, t ex buller,
energiförbrukning och utsläpp. Vi har ramavtal och långa

samarbeten med Nordion Energi och Carlbergs i Göteborg där vi utför löpande underhåll som sträcker sig
över decennier. Dessa kunder värdesätter vårt breda
tjänsteutbud och vår spetskompetens, bland annat inom
coatningsarbete.
Vår verksamhet bygger på långsiktighet och nära kundrelationer, och vi har alltid fokuserat på våra kunder. Om
du anlitar oss på Br. Carlsons Entreprenad ska du känna
dig trygg med ditt val. Vi strävar alltid efter nöjda kunder
och kvalitet!

”Med över trettio års erfarenhet
har vi en bred kunskap.”
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

BR . C H R I S T E R GÖR A N OC H R OB E RT
C AR L S ON S E N T R E P R E N A D A B
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Egen verkstad skapar möjligheter
Stillastående maskiner kostar tid och pengar, både för oss och för våra kunder. För att förebygga detta har vi en egen
verkstad i Kärna, där vår duktiga mekaniker genom kontinuerlig service håller maskinerna i topptrim. Detta minskar
stillestånd och ger oss möjligheter att utföra våra uppdrag på bästa sätt.
Vår verkstad är välutrustad och i mån av tid utför vi service, svetsarbeten och reparationer åt kunder.

Med 60 år i branschen har vi
möjlighet att utföra komplexa
anläggningsarbeten.

www.carlbergs.se
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Traditionella entreprenadtjänster
i modern tappning
Br. Carlsons Entreprenad är ett personligt företag med en nära kontakt med våra kunder. Sedan dagen då företaget
grundades har vi verkat lokalt och skapat långsiktiga relationer med våra beställare. Idag har vi många återkommande
kunder där en del varit med sedan starten.

Även om vi utför traditionella entreprenaduppdrag
där mycket är oförändrat i hur arbetet utförs, har vi
moderniserat verksamheten genom åren. Vår personal utbildas kontinuerligt i bland annat säkerhet
och certifieringar. Vi arbetar med NEXT och sköter
administrationen av våra projekt och arbetsorder
digitalt, vilket skapar ordning och reda. Dessutom
fotodokumenterar vi alla projekt – en trygghet för
kunden och en fördel för oss om vi behöver åtgärda
något efter att projektet är färdigt.

Vi levererar HVO Diesel och Texaco smörjmedel!

031-52 27 40 • www.vde.se
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BORTA BRA MEN LOKAL EL BÄST
Teckna elavtal
eller
skaffa solceller

kungalvenergi.se
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”Att jobba på Br. Carlsons Entreprenad känns
väldigt bra. Arbetsmiljön är jättebra och vi har
en familjär stämning där alla känner varandra
och hjälps åt. Det bästa med mitt arbete är
att det är fritt, varierande och att jag får vara
utomhus.”
– Sebastian, anläggare

PERSSONS
BYGGSERVICE
Byggnadshantverk & inredning
0706-22 07 64

0733-80 68 74
jitva.ab@gmail.com
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Ett bra företag att arbeta på
En av våra främsta styrkor på Br. Carlsons Entreprenad AB är vår kompetenta personal. Vi värnar om våra medarbetare
och för oss är det viktigt att trivas och ha roligt på jobbet. Vi arbetar aktivt med sammanhållningen genom att anordna bland annat träningstillfällen en gång i veckan och genom att hitta på andra roliga aktiviteter tillsammans.
För oss är det viktigt att personalen känner sig delaktig i verksamheten och i de val och investeringar som görs. Vi ser
till att förmedla information och ta emot önskemål genom våra kontinuerliga möten tillsammans, där vi diskuterar
aktuella ämnen. Genom vår särskilt anpassade utrustning och hjälpmedel förebygger vi belastningsskador.

”Jag har jobbat på Br. Carlsons Entreprenad sedan 2003
och trivs mycket bra. Det bästa med jobbet är variationen i arbetet. Alla arbetsplatser är unika och innebär
nya utmaningar.”
- Martin, maskinist

www.vvsinst.se
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”Vi monterar
alla typer av
anläggningar.”

Byggnation av bryggor
och sjötransporter m m.

www.vbot.se
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Vatten- och avloppssystem
för alla miljöer
Vi monterar alla typer av anläggningar av kända fabrikat på marknaden men erbjuder försäljning, anläggning och service av avloppsreningsverk i samarbete med BAGA Water Technology AB. Vi anlägger avloppsanläggningar för hushåll i
alla storlekar samt tillhörande pumpstationer m m till kommuner, föreningar och privatpersoner. Vi utför anläggningsentreprenaderna i egen regi och har utbildad personal för skötsel, service och underhåll av dem.

Vi byter ut din gamla avloppsanläggning

Som fastighetsägare är du skyldig att ha en godkänd avloppsanläggning. Idag ställer kommuner höga krav på enskilda
avlopp. När den gamla avloppsanläggningen ska bytas ut ska du kontakta oss. Vi hjälper dig att få ett godkänt avlopp.
Och vi är med hela vägen, från tillståndsansökan till färdigt och godkänt avlopp. Entreprenaden utförs med omsorg av
vår kunniga och erfarna personal.

Heltäckande lösningar för LTA-system

Vi hjälper dig från projektering till färdig anläggning när det gäller vatten- och tryckavloppssystem. Eftersom vi arbetar
med flera kända tillverkare på marknaden kan vi erbjuda system för alla typer av miljöer. Och med vår kedjegrävare
kan vi på ett effektivt sätt gräva ledningsnät i landskapsmiljö utan stor påverkan. Med våra samarbetspartners utför vi
även sjöförläggning och avloppsanläggning i skärgården.

Enskilt avlopp

För
miljöns
skull

Ledande inom vatten- & avloppsrening
Moderna och miljövänliga avloppslösningar. Tryggt och enkelt
för dig och din omgivning. Vi kan det här med avloppsrening!

baga.se

BAGA Water Technology AB
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”En komplett och modern
fordonspark med ett
heltäckande tjänsteutbud.”
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Alla typer av grundläggning
och schaktarbeten
Br. Carlsons Entreprenad är en pålitlig markentreprenör som har resurser att utföra små och stora uppdrag. Vi utför alla
typer av gräv- och schaktarbeten, bland annat villaschakter, dräneringsjobb, sprängningsarbeten, omdränering, underhåll och nybyggnation av vägar.
Vi har en komplett och modern fordonspark med erfaren och kompetent personal vid spakarna. När du arbetar med oss
på Br. Carlsons Entreprenad får du entreprenaden utförd av en pålitlig entreprenör med ett heltäckande tjänsteutbud.

Prästvägen 925 • 442 91 Romelanda
0730-96 31 51
www.romelandasnickeri.se

www.bravab.se
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”Vi omvandlar dina idéer
till verklighet!”
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Finplanering skapar en
trevlig utemiljö
Med noggrannhet utför vår yrkesskickliga personal alla slags anläggnings- och finplaneringsarbeten för att förbättra
utemiljöerna hos våra kunder. Vi anlägger trädgårdar, lägger marksten och bygger murar, och utför alltid projekten i
nära kontakt med dig. Att vi kan ta hand om projektets helhet och agera såväl personlig rådgivare som totalentreprenör är något som uppskattats av våra kunder. Med en kontakt blir det betydligt mycket tryggare, arbetet löper smidigare utan risk för krångel och det blir också enklare för oss att projektera fram en effektiv och prisvärd lösning.
En genomtänkt finplanering med hög finish på plattytor, asfalt och grönytor ger ett bra helhetsintryck och en bra boendemiljö. Kanske vill du ha hjälp med hur man kan utnyttja din tomt på bästa möjliga vis, bygga en stödmur, bredda
parkeringen eller lägga marksten? Med vår erfarenhet och spetskompetens omvandlar vi dina idéer till verklighet!

Vi erbjuder dig en fullserviceanläggning.
När du vänder dig till oss kan du förvänta dig
service med däck som passar allt från skottkärra
till tunga fordon. Lång erfarenhet och bred
kunskap inom branschen, med egen jourbil.

Gummiverkstad AB

Stenkolsgatan 17, 417 07 Göteborg • Tel: 031-23 50 30 • info@andrens-gvd.se
Öppettider: Mån-fre 07.00-16.00
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Fokus på hållbarhet och miljö
Miljöfrågorna har aldrig varit mer aktuella än nu och för oss är det självklart att vi ska göra det vi kan för att bidra till
en bättre miljö! Vi har bland annat installerat 126 solpaneler på vår lagerbyggnad som under 2019 producerade ca
35 000 kWh, vilket motsvarar ca 65% av vår årsförbrukning.
Vi ser också noggrant efter vår maskinpark och byter ut gamla mot nya miljöanpassade maskiner som är mer bränslesnåla med god komfort, vilket också bidrar till en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Till våra småmaskiner
används miljöbensin och miljödiesel. Vi förebygger problem genom att se till så att våra maskiner och bilar är i gott
skick och utför service regelbundet i vår verkstad.
Vår personal bidrar genom att samåka till arbetsplatserna och planera sitt arbete för att slippa onödiga transporter.
Tillsammans arbetar vi för att bli mer digitaliserade och med fördel kan vi både skicka kundfakturor och ta emot leverantörsfakturor via e-post.
Br. Carlsons Entreprenad bidrar till delar av FN:s Globala målen för hållbarhet. Vi verkar för en bättre värld! Du kan
läsa mer om målen på www.globalamalen.se

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

”Vi verkar för ett
bättre samhälle.”
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ALLT I ETT

MASKINSTYRNING

+ VÅGSYSTEM

TRIMBLE EARTHWORKS
GRADE CONTROL PLATFORM.
Nu maskinstyrning & noggrann vågdata
på en skärm! Hör av dig till våra experter.
®

| 010 - 456 80 00 | info@SITECH-Sverige.com | www.sitechsverige.com |
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Br. Carlsons Entreprenad AB
Hermansby 246
442 73 Kärna
Christer: 0708-92 66 69
Robin: 0703-86 42 71
Robert: 0708-86 41 80
Göran: 0708-86 41 85
info@brce.se

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Följ oss på sociala medier!
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• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 19296 • www.jssverige.se

www.brce.se

