SPETSKOMPETENS
FÖR KVALIFICERAD
BRUNNSBORRNING

VI BYGGER VIDARE PÅ MER ÄN 60
ÅRS BRANSCHERFARENHET
Företaget startades 1956 av Lars-Erik
Svensson. 1982 anställdes Tord & Ulf Carlsson som sedan 2007 är företagets ägare.
Mullsjö Brunnsborrningar har sedan länge
tagit klivet från småskalig hantverksverksamhet till att vara ett ledande företag i
branschen. En stabil partner med högsta
kompetens och de moderna resurser som
krävs för stora uppdrag. Vi är en pålitlig
samarbetspartner som kan visa på en

mängd färdigställda referensobjekt inom
ett synnerligen brett register av brunnsborrning. Allt från borrning och färdigställande av brunnar för vattenförsörjning,
vattenrening som exempelvis renspolning
av filterbrunnar och borrning av brunnar på
upp till 600 mm till olika slags entreprenader inom energiborrning, pumpinstallationer och service av pumpanläggningar.

MED KÄNSLA FÖR JOBBET
Vi är uppriktigt stolta över våra brunnsborrare – kompetenta yrkesmän med över 30
års erfarenhet och med den högt utvecklade fingertoppskänsla som bara ett långt
yrkesliv kan ge. Vår personal är certifierade
brunnsborrare med specialutbildning i ryggen. För att de ska ha rätt förutsättningar
att klara jobbet har de självklart tillgång till
modern och välservad teknisk utrustning.
Alla som är ute på uppdrag arbetar med
hög miljömedvetenhet. Från företagets
sida genomför vi kontinuerliga åtgärder
som syftar till maximal reducering av all negativ påverkan på vårt viktiga grundvatten.
Med högt ställda kvalitetsmål skapar vi
långsiktiga lösningar. Enligt mottot ”rätt

från början” strävar vi efter att överträffa
förväntningar och göra våra kunder nöjda.
Vi är inte det företag som färdigställer ett
uppdrag snabbast, men det blir bra och
ordentligt utfört från början – vi sätter
kvalitet före snabbhet och på så sätt undviks dyrbara efterräkningar. De kunder vi
samarbetat med under åren känner till vår
kapacitet och vet vad vi går för.
Vi är som medlemmar i branschorganisationen Geotec ett företag som är både miljö
och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001,
14001 samt arbetsmiljö OHSAS 18001. Det
ger oss ytterligare förutsättningar att utföra
våra uppdrag på bästa sätt och innebär en
trygghet för våra kunder.

VATTEN
Vi utför alla typer av borrningar för vattenbrunnar inklusive grusfilterbrunnar. Det handlar om allt från olika slags
brunnar för enskilda hushåll till hela kommuners vattentäkter.
Med vår långa erfarenhet och kapacitet har vi förmågan
att utföra kompletta installationer av brunnsystem. Är
ett underlag inte fullständigt kommer vi med förslag till
förbättringar. Vi är gärna med redan i projektfasen i större
arbeten med vår kompetens och erfarenhet. Med utförda
uppdrag från Ystad i söder till Kiruna i norr vet vi vilka
förutsättningar som råder i marken på olika platser. Utmaningar är vardag för oss och vi får ofta göra specialjobben
som kräver lite mer. Vatten är vårt viktigaste livsmedel så
där vill vi lägga mycket tid och energi på att göra ett bra
jobb.
Med totalentreprenad borrar vi för vatten. Vi gräver in
slangar och el, sätter pump och trycktank på plats och
kopplar upp på husets befintliga vattensystem. Vi har
även kompetens att sätta in filter om det är mindre bra
vattenkvalitet i området.
I våra vattenbrunnsprojekt ingår även ett garantiåtagande
som anger ett visst antal liter per dygn. Unikt för oss är
att vi lämnar 5 års tillgångsgaranti på vatten i våra uppdrag.

”KOMPETENS FÖR ALLA TYPER
AV BRUNNSBORRNING”

ENERGI
Med bergvärme uppnår man flera fördelar, såsom tillgång
till ett oberoende energisystem och låga driftskostnader.
Borrhålets djup beräknas efter den energimängd som
värmepumpen är avsedd för. En värmepump ansluten till
en energibrunn är en av de effektivaste och miljömässigt
bästa uppvärmningsmetoder som finns. Som Geotecföretag följer vi gällande normer och föreskrifter, till gagn
för både miljön och energibrunnens kvalitet.
När det gäller energibrunnar för bergvärme borrar vi en
energibrunn i enlighet med det specifika behovet. Vi
tar hand om allt från grävning och slangdragning till att
slangarna är framdragna innanför husväggen där värmepumpinstallationen kan ta vid.

SERVICE
Återkommande service på kommunernas vattentäkter är ett viktigt åtagande för oss. Bland annat tar vi
ur pumparna och rengör brunnarna för att återfå fullt
flöde. Vi utför byten av pumpar samt service på installerade pump och filteranläggningar till enskilda vattenläggningar.
Mullsjö Brunnsborrningar tillhandahåller ett brett storlekssortiment av pumpar som finns på marknaden.

Mullsjö Åkeri AB
TRANSPORTER
GRUS MARKARBETEN

Vi utför alla slag av markarbeten
Enskilda avlopp, dräneringar, skötsel av vägar,
levererans av grus och sten samt jordprodukter.
0392-130 15

KONTAKTA OSS
AB Mullsjö Brunnsborrningar
Borrgatan 1
565 33 Mullsjö

Tord Carlsson: 070-757 94 81
Ulf Carlsson: 073-978 63 26
Telefon: 0392–101 00

info@mullsjobrunn.se

www.mullsjobrunn.se

