Vi följer inte utvecklingen,
vi leder den

Specialistkompetens
på bred front
Vår breda kompetens innebär att vi kan erbjuda en
mängd olika tjänster, alla utförda med hög kvalitet.
De fem affärsområden vi är specialiserade inom är:
•
•
•
•

Uthyrning av entreprenadmaskiner och
specialutrustning
Asfaltsjustering
Vägunderhåll
Markarbeten vid byggnation

•

Ridbanor och paddockar

Vi
•
•
•
•
•
•
•

utför även tjänster inom:
Trädgårdsanläggningar
Avloppsanläggningar
Dräneringar
Dikning
Byggnationer av skogsvägar
Dammar och viltvatten
Snöröjning

Utöver denna breda tjänsteportfolio erbjuder vi
också försäljning av matjord och fyllnadsmassor.

Kvalitetsservice för alla typer av släp
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Mjölkalånga
Entreprenad
Vi är MKE – Mjölkalånga Entreprenad.
Grundades 2006 av Magnus Rundberg och har
sedan starten haft som främsta målsättning
att erbjuda ett komplett tjänsteutbud inom
entreprenad och anläggning, utförd med hög
kompetens och en bred maskinpark under
ständig utveckling, till konkurrenskraftiga priser.
Vi levererar våra tjänster till Skåne, södra
Småland och södra Blekinge. Vårt geografiska
upptagningsområde har vuxit hållbart och med
fokus på kvalitet. Med långsiktiga och trygga
kundrelationer i ryggen är det också så vi
planerar växa även framöver.

Våra medarbetare
– företagets ryggrad
Medarbetarstyrkan som utgör MKE är
företagets ryggrad. Vår branscherfarna och
yrkeskompetenta personal sätter stort värde vid
att alltid leverera varje uppdrag utifrån högsta
kvalitet och noggrannhet. Varje medarbetare
är handplockad med rätt personlighet och
kompetens i åtanke. Det är också stoltheten
och intresset till branschen som gjort att vi idag
tagit en ledande position på marknaden. På
MKE följer vi inte med i branschutvecklingen, vi
påverkar och driver den framåt.

Kunden i fokus
Ett intresse för yrket innebär även hög
lyhördhet gentemot kund. För oss på MKE
innebär det en nära dialog i samtliga steg, från
arbetsledning till platschef ansvarig för det
specifika uppdraget. Storleken på uppdraget
spelar ingen roll. Vi tar oss an varje projekt med
stor ödmjukhet.
Genom en direktkommunikation där vi är
med från start kan vi både arbeta mer
kostnadseffektivt och säkerställa högre kvalitet
vid slutleverans. Att vara med från start innebär
att vi redan i ett tidigt skede kan analysera
behov och förekomma kundens önskemål. På så
vis är vi stolta över att i slutändan leverera ett
så precist och behovsanpassat utfört uppdrag
som möjligt.
Välkomna till MKE – ett entreprenadföretag som
leder utvecklingen av branschen framåt.

En behovsbaserad och
välinvesterad maskinpark
Vi värnar om att bygga personliga relationer med våra
kunder. På så vis har vi skaffat oss en god uppfattning om
de behov och krav våra kunder har och ställer. Tack vare
detta förfogar MKE idag också över en väl genomtänkt
och utvecklad maskinpark som vi kontinuerligt gör nya
investeringar i.
Vår maskinpark är också optimerad för att vara mångsidig
och flexibel. Vi gör investeringar efter devisen ”rätt maskin
för rätt uppdrag”. Därför är varje maskin unik, detaljrikt
anpassad för sin uppgift.

Mjölkalånga Entreprenad
– i samarbete med världsledande
leverantörer
•

Volvo (bandgrävare, hjulgrävare, dumpers)

•

Liebherr (bandgrävare, hjulgrävare)

•

Caterpillar (bandtraktorn, väghyvel)

•

Tatra (tunga terränglastbilar)

På MKE värdesätter vi våra leverantörer
högt, ett gott samarbete av högsta kvalitet
gör att vi håller världsklass i maskinparken.
Våra leverantörer delar vårt genuina intresse
för branschen, detta bidrar till vår egen
verksamhets utveckling.

Vårt miljö- och
kvalitetsarbete
Genom att kontinuerligt uppdatera vår maskinpark ser
vi till att hålla oss à jour med de senaste miljökraven
gällande för branschen. Inköp av oljor, driv och
smörjmedel görs enbart från godkända leverantörer där
produkten tas om hand efteråt. På varje arbetsplats
minimerar vi även sophantering och maximerar
återvinning.
Som anslutna till bransch- och arbetsgivarorganisationen
ME Maskinentreprenörerna erbjuder vi också en bra och
trygg anställning och arbetsplats för våra anställda. Den
senaste tekniken i all ära, men en sund arbetsplats med
goda arbetsvillkor är ett minst lika viktigt steg att ta i
säkerställandet av hög kvalitet på slutleverans.

MKE:s hållbarhetsmål
Med ovanstående som grund har vi på MKE också
integrerat ett par viktiga hållbarhetsmål att förhålla oss
till vid vidare verksamhetsutveckling. Målen utgör en del
av FN:s agenda 2030. Vill ni veta mer om FN:s globala
hållbarhetsmål? Gå in på
www.globalamalen.se.
”Vi förnyar ständigt vår maskinpark på ett medvetet
sätt. Detta för att minska miljöpåverkan och för att hålla
bästa tänkbara kvalitet på utfört arbete.”
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Hos oss kan du få hjälp med reparationer och underhåll av dom flesta förekommande fordon
såsom personbilar, lastbilar, traktorer, släp, husvagnar och entreprenadmaskiner.

akekarlssonsbil.se

karlssonsbil@telia.com

Besök oss också gärna på
sociala medier!

Kontakta oss
info@mke-entreprenad.se
+46 70 930 80 37
www.mke-entreprenad.se

Gör som MKE och
känn dig nöjd - du också!
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MKE Mjölkalånga
Konsult & Entreprenad AB
väljer kvalitet från

