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G”När vi pratade med vår far om att vårt företag i år firar 50 
år sa han spontant: Vart har alla de här åren tagit vägen? 
Ja, inte vet vi. Men tiden går fort när man har roligt har 
någon sagt och det tror vi att våra föräldrar har haft. De 
har byggt upp företaget från en traktor med vagn, till en 
verksamhet med nästan ett 50-tal maskiner och bilar. Och 
nästan lika många anställda.

Den största ökningen har vi sett på senare år då vi både 
hittat nya kunder och nya nischer. Vi är i dag breda inom 
entreprenad och åkeri och vi kan vara en komplett leve-
rantör på många områden.

Att Garnborns Åkeri & Maskin AB befinner sig där vi är i dag 
vill vi – som nu tagit över verksamheten sedan några år tillbaka – 
tacka våra föräldrar för. Att bygga upp det här företaget har inte 
varit någon dans på rosor. Det har varit mycket slit och jädra 
anamma. Och inte minst, en trogen och väldigt yrkesskicklig 
personal. De är förutsättningen för att lyckas.

Men med den här tidningen vill vi ta tillfället i akt att visa upp 
vad vi har och vad vi kan. Det är faktiskt en hel del, vilket ni 
kommer att märka när ni börjar bläddra i tidningen.

Det vi hittills skapat är dock historia och ingenting vi kan leva 
på i framtiden. Vi kommer därför att fortsätta utveckla oss. 
Själva tycker vi framtiden ser ljus ut, då det i vår region kommer 
ett flertal intressanta entreprenadprojekt framöver som vi hoppas 
kunna få vara en del av.”

Niklas och Joakim Garnborn  

MYCKET SLIT OCH JÄDRA ANAMMA 
HAR BYGGT VÅR 50-ÅRIGA HISTORIA

Göran Garnborn 
lånade en gammal 
traktor med vagn 
av sin far och 
började renovera 
grusvägarna i 
Ronneby kommun.
Så föddes Garnborns 
Åkeri & Maskin AB 
som i år firar 50 år.

DET BÖRJADE MED EN GAMMAL 
TRAKTOR OCH VAGN…

Efter militärtjänsten åkte 21-årige Göran 
Garnborn upp till dåvarande Skånska Cement-
gjuteriets platschef i Ronneby och frågade om 
det fanns något jobb till honom.

– Kan du köra traktor frågade platschefen?
Jo, som bondpojk kunde han självklart köra 

traktor.
– Bra, då kan du komma hit med traktorn i 

morgon och börja jobba sa platschefen.
Göran åkte hem och frågade sin far om han 

fick låna gårdens Bolinder Munktell årsmodell 
1958 och tillhörande vagn. Det gick bra svarade 
fadern. 

En vacker majdag 1964 fick Göran Garnborn 
sitt första uppdrag åt Skånska Cementgjuteriet, 
att hjälpa till med att förbättra och lägga olje-
grus på ett antal grusvägar i Ronneby kommun.

Göran fick så mycket att göra att han även 
köpte en Bolinder Munktell från 1952 och 

kunde anställa sin vän Lars Bengtsson. Ett 
par år senare köpte han första grävmaskinen. 
1970 köptes första lastbilen och därmed hade 
entreprenadföretaget även blivit åkeri. Företaget 
fortsatte sin positiva utveckling och ombildades 
till aktiebolag 1974.

– Vi har hela tiden strävat mot att utveckla 
oss i lagom takt, berättar Göran Garnborn.

Expansionen fortsatte under 80-och 90-talet, 
då blev det mycket stenläggning och anlägg-
ning av trädgårdar. Den positiva utvecklingen 
gjorde att man 1994 investerade i en 1 250 kvm 
stor verkstad. 2005 skaffade sig Garnborns ett 
tredje ben att stå på då de gick in som delägare 
i Ronneby Maskin och Grus AB, vilket innebar 
att de kunde erbjuda kunderna färdiglevererat 
material från naturgrustäkterna i Hasselstad och 
Sävsjömåla.

Vid sin sida har Göran hela tiden haft sin 

kära hustru Ulla som han träffade för 54 år 
sedan. Ulla skötte alla de administrativa upp-
gifterna på egen hand fram tills pensioneringen 
och precis som Göran finns hon fortfarande 
med i verksamheten.

Numera är det dock sönerna Niklas och     
Joakim som rattar företaget. Joakim har hela 
tiden arbetat där, medan Niklas valde att utbilda 
sig till byggnadsingenjör och jobbade bland 
annat som platschef inom Skanska under ett 
flertal år.

Företaget har i dag 45 medarbetare och lika 
många entreprenadmaskiner och lastbilar.
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KATARINA OCH CHRISTINA 
ÄR TVÅ OVÄRDERLIGA KRAFTER
Ett företag skulle inte fungera om det inte fanns någon som höll ordning på 
ekonomi och administration, samt svarade i telefon och lotsade kunderna till rätt 
person. Hos Garnborns är Katarina Helge Johannesson och Christina Lindahl 
två ovärderliga krafter som ansvarar för dessa arbetsuppgifter. 
– De gör ett arbete i det tysta, som också är en förutsättning för våra framgångar, 
säger Joakim och Niklas Garnborn.0454-34704 • www.peab.se

Garnborns 
Åkeri&Maskin
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Egna entreprenader av mest skiftande slag

– ALLT FRÅN BOSTADSOMRÅDEN TILL 
VÅTMARKER OCH STRANDSKONINGAR

BYGGET AV NY VÄGBRO I KARLSKRONA 
HAR MÅNGA UTMANINGAR

Jämte att hyra ut maskiner har Garnborns 
många egna entreprenadprojekt för att få en 
jämn beläggning i verksamheten.

En tidigare sumpmark utanför Ronneby har 
exempelvis förvandlats till våtmark med rikt 
fågelliv. Ett projekt som Garnborns åtog sig för 
några år sedan och skapade där naturens eget 
reningsverk.

– Tidigare var där bara sumpmark. Lantbru-
karen som ägde fastigheten bestämde sig för att 
göra om den till våtmark, ett sätt att ta hand om 
kvävet i stället för att det ska följa med vattnet 
ut i havet och orsaka föroreningar. Vi blev tillfrå-
gade om att åta oss uppdraget, vilket förstås var 
lite speciellt, säger Joakim Garnborn.

Riskfyllt
Det blev ett omfattade arbete av två hektar 
mark, som i huvudsak utfördes vintertid när 
tjälen i marken kunde bära grävmaskiner och 
dumprar.  

– Men det var ändå riskfyllt och krävde stor 

noggrannhet för att inte sjunka igenom den 
sanka marken. 

Garnborns schaktade undan så det bildades 
två vackra dammar som skiljs åt av en vall.

– För att det skulle fungera lade vi också de 
båda våtmarkernas vattenyta i olika höjd för att 
undvika översvämningar. Vi byggde också in två 
så kallade munkar som reglerar vattennivån i 
våtmarken, fortsätter Joakim.

Strandskoning
En bit längre bort, i Angelskogsviken, har en 
sommarstugeägare fått hjälp med strandskoning. 

– Själva bryggdelen har vi byggt upp med 
huggen sten och där ovanpå har vi lagt en pre-
fabricerad betongbrygga som är frostbeständig. 
Men det stora jobbet var förstås att göra själva 
skoningen ut mot vattnet med hjälp av vanlig 
kullersten. Det handlade om ungefär 150 ton 
sten som vi fraktade och som vår grävmaskinist 
sedan lade dit på ett estetiskt tilltalande sätt. Det 
är ett riktigt hantverk och bryggan ser väldigt 

vacker ut när man kommer glidande med båt i 
viken, berättar Joakim.

Anlägger bostadsområden
Det finns fler exempel på liknande specialpro-
jekt som Garnborns åtagit sig, men även många 
andra entreprenader.

– Vi har varit med om att anlägga golfbanor, 
göra allt markarbete till bostadsområden och 
industribyggen, anlägga vägar med mera.

En återkommande beställare genom åren har 
varit Ronneby kommuns helägda bolag Miljö 
och Teknik AB.

– Vårt senaste projekt är en överbyggnad 
av pumpstation i Saxemara. Där är en av våra 
kunder på transportsidan, Norvatek, är unde-
rentreprenörer till oss. Vi har genom åren också 
grävt för vatten- och avlopp, el och varit med vid 
dragningen av fjärrvärmeledningar.

Bygga en väg, anlägga ett bostadsområde, göra våtmark, stenlägga 
en brygga eller anlägga en trädgård. Garnborns tar sig an många 
olika typer av entreprenaduppdrag i egen regi, stort som litet.

Strandskoning hos sommarstugeägare utanför Ronneby. Sumpmark förvandlad till våtmark utförd av Garnborns Åkeri & Maskin AB.

GRÄVER FÖR FJÄRRVÄRME HOS KOCKUMS
Inne på ubåtsvarvet Kockums i Karlskrona händer myck-
et och där utförs även en del entreprenadarbeten för att 
förbättra och underhålla anläggningen. Ett exempel är att 
man gräver för nya fjärrvärmeledningar inne på området. 
Asfaltsbolaget har totalentreprenaden och har hyrt in Ernst 
Garnborn och hjulgrävaren Catepillar 315 från Garnborns 
Åkeri & Maskin AB.

– Det är en asfalterad sträcka på ungefär 300 meter som 
jag ska gräva upp, säger Ernst och tillägger att det är speciella 
säkerhetsregler som gäller inne på området.

Kockums konstruerar, bygger och underhåller örlogsma-
rina system med avancerad smygteknik såsom ubåtar och 
ytfartyg. Utöver anläggningen i Karlskrona finns man även i 
Malmö och på Muskö utanför Stockholm. Svenska försvars-
koncernen SAAB köpte nyligen Kockums från tyska ägaren 
ThyssenKrupp Marine Systems AB.

– Just nu håller jag på med utgrävning till 
ett av brofundamenten, säger grävmaskin-
isten Johan Bergholtz när vi träffar honom 
mitt under arbetet.
Eftersom byggprojektet utförs i stads-
miljö är det en del utmaningar han och 
Kenny Möller från Peab stöter på.

– För att kunna utföra byggnationen 
krävs omläggning av vatten- och avlopps-
ledningarna och det är dessa vi håller 
på att gräva fram. Då gäller det att vara 
försiktig, upplyser han.

En annan utmaning är när han ska 
gräva ut till västra brofundamentet som 
hamnar precis intill järnvägen, i den mest 
trafikerade miljön. 

– Det blir väldigt tajt att komma till 
och vi måste utföra arbetet nattetid, 
under de fyra timmar tågen står stilla.

Mitt i korsningen ska en ny pumpsta-
tion grävas ned sju meter och va-ledningar 
kopplas om. Även det en utmaning.

Vid Bergåsa i Karlskrona byggs en vägbro som ska avlasta den hårt 
trafikerade järnvägskorsningen när antalet förbipasserande tåg ökar. 
Peab har totalentreprenaden och har bland annat hyrt in grävmaskin 
med tillhörande förare från Garnborns Åkeri & Maskin AB.

Grävmaskinisten Johan Bergholtz från Garnborns och Kenny Möller från Peab i arbete med att lokali-
sera och lägga om va-ledningarna vid ombyggnationen av järnvägskorsningen i Bergåsa i Karlskrona.
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NCC Roads:

– SAMARBETE I BÅDA 
RIKTNINGARNA SOM 
FUNGERAR UTMÄRKT

Yrkeskunskapen viktig när Peab väljer entreprenör

– VI TITTAR MINDRE PÅ PRISET 
OCH MER PÅ VEM SOM 
SITTER I GRÄVMASKINEN

ENTREPRENADÅKERI MED OLIKA GRENAR
Garnborns har ett flertal lastbilar som är anpassade 
för entreprenadverksamhet. Här finns ett femtiotal 
flak som täcker in de flesta användningsområden. I 
fordonsflottan finns till exempel spriderbil avsedd 
för asfalteringsarbeten. 

Till åkerientreprenaden hör även vinterväghåll-
ning och där ingår plogning, saltning och sand-
ning. Två plogbilar kör snöröjningen på E22.

Under våren har man också fordon försedda med 
sopaggregat för renhållning av gator och vägar.

Samarbetet mellan NCC Roads i Blekinge och 
Garnborns har funnits länge och utvecklats 
av Johns företrädare tillammans med Göran 
Garnborn. 
NCC Roads avdelning i Blekinge arbetar främst 
mot privata företagssektorn och NCC:s affärs-
område Mark och Anläggning.
– Exempelvis hyr Garnborns in oss för alla as-

faltsarbeten när de kör sina egna entreprenader, 
upplyser John.

Flexibla
Omvänt hyr NCC Roads in två asfaltsbilar och 
en spriderbil från Garnborns. John Persson 
tycker de håller en hög servicenivå.
– Asfalt är ett dyrt material och bilarna får inte 

stå stilla. Där håller Garnborns en väldigt hög 
servicenivå, inte minst tack vare att de har en 
egen serviceverkstad med duktiga medarbetare 
för sina bilar. De är framförallt väldigt flexibla. 
Har vi ett problem, så fixar de det. Det gäller 
oavsett vilken tid på dygnet vi ringer och behö-
ver hjälp. Sedan är de väldigt duktiga på själva 
utförandet.

Jonas Kristensson har ett stort förtroende för yr-
keskunskapen hos de maskinförare som arbetar hos 
Garnborns. Han har arbetat med Anders tidigare och 
anser att han är en av de bättre grävmaskinisterna han 
känner.

– När vi väljer underentreprenör för grävnings-
arbetet är det inte priset som styr så mycket, utan 
mer vilken maskin och förare som ska göra jobbet. 
Eftersom Anders är så skicklig vet vi att han kan 
göra det på kortare tid än många andra och han gör 
jobbet med stor precision och kvalitet. Vi prioriterar 
yrkeskunskapen eftersom det påverkar produktiviteten 
och priset på den grävda ytan. Sammanfattningsvis 
innebär rätt förare att arbetet blir både bättre och 
billigare, fortsätter Jonas Kristensson.

Ödmjuk
Anders Garnborn själv är ödmjuk och vill inte 
förhäva sig själv och sina yrkeskunskaper.

– Jag är väl inte bättre än någon annan. Men 
har man hållit på i 35 år så har man självklart 
skaffat sig en del yrkeskunskap, säger han.

Anders är för övrigt farbror till Niklas och Joakim 
Garnborn.

– Vi har överlag väldigt duktiga grävmaskinister 
och självklart har personalen stor del i våra fram-
gångar, säger bröderna.

Entreprenaden på flygplatsen i Kallinge innebär att 
80 landningsljus ska bytas ut för att göra det enklare 
för flygplanen vid landning. 18 kilometer rör ska 
grävas ned, vilket sysselsätter ett tiotal anläggnings-
maskiner och ett 20-tal personer under tre månader. 

Peabs platschef Jonas Kristensson har stort förtroende för Garnborns Åkeri & Maskin AB, 
och i synnerhet grävmaskinisten Anders Garnborn.

Anders Garnborn har kört grävmaskin i 35 år och kan sin sak.
– Vi valde Garnborns för den här entreprenaden eftersom det är han som sitter 
i maskinen. Då vet vi att det går snabbt och blir bra, säger Peabs platschef Jonas 
Kristensson när man håller på att byta landningsljus på flygplatsen i Kallinge.

NCC Roads hyr in Garnborns asfaltsbilar och är med 
som underentreprenörer när Garnborns har egna 
entreprenadprojekt.
– Det är ett samarbete i två riktningar som fungerar 
väldigt bra, säger John Persson, sitemanager för NCC 
Roads i Blekinge och nordöstra Skåne.

Vi gratulerar till 50 framgångsrika år,  
och ser fram emot ett nära och gott  
samarbete även i framtiden.

Grattis Garnborns!

Water Jet Sweden AB • Teknikvägen 4 • 372 38 Ronneby • waterjetsweden.com PON EQUIPMENT AB
www.pon-cat.com

BUILT FOR IT.

Pon Equipment vet vad du kräver. Maskiner byggda för 
att kunna hjälpa dig när det väl gäller och som tål alla de 
utmaningar du ställs inför. Stora som små. År efter år. 

Vårt rikstäckande servicenätverk som verkligen bryr sig 
och förstår din verksamhet finns närvarande när du väl 
behöver oss. 

Över hela Sverige. 24 timmar om dygnet.

garnborns.indd   1 2014-07-11   09:46:30
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En återkommande beställare genom åren har 
varit Ronneby kommuns helägda bolag Miljö 
och Teknik AB. Här har man grävt för fjärrvär-
me, VA och elledningar, samt mycket annat. 

– Vårt senaste projekt är en överbyggnad 
av pumpstation i Saxemara. Där är en av våra 
kunder på transportsidan, Norvatek, underen-
treprenörer till oss, berättar Niklas Garnborn.

Garnborns är certifierade med BB3-be-
hörighet, vilket innebär att man kan utföra 

förläggning av kraftkabel. 
– Vi är även certifierade att utföra enskilda 

avlopp och vi har personal som är utbildad för 
sprängarbete, upplyser Niklas vidare.

Den breda maskinparken borgar också för 
att det alltid finns en back up när företaget åtar 
sig ett uppdrag. 

Den geografiska inriktningen är framförallt 
östra Blekinge, där företaget upparbetat ett 
starkt kundnät.

Företaget har också en strävan att ständigt 
anpassa och förnya verksamheten efter dagens 
höga miljökrav. Personalen skickas ständigt på 
branschspecifika utbildningar som Säkerhet på 
väg, Arbete på väg, ADR med mera.

– Vi har lång erfarenhet och stor teknisk 
kunskap som säkrar kundens kvalitet och 
förväntningar, fastslår Niklas Garnborn.

Garnborns maskinflotta är imponerande. Med rejäla resurser 
på entreprenadsidan hyr företaget ut förare med maskin till 
olika entreprenader.  Kunderna kan vara både små och stora 
företag, stat och kommun, eller privata fastighetsägare.

EN MASKINFLOTTA 
SOM KLARAR 
DET MESTA!

Garnborns maskinflotta 
på entreprenadsidan:
• Larvgrävmaskiner från 
 3,5 till 33 ton.
• Hjulgrävmaskiner.
• Traktorgrävare.
• Dumprar.
• Bandtraktorer Cat D5, D6 LGP.
• Lastmaskiner från 5 till 25 ton.

FAKTA: Water Jet:

– UTFÖR BÅDE ENTREPRENADER 
OCH TRANSPORTER
Water Jet Sweden AB, som är bland de största i Europa på 
vattenskärningsteknik, har i omgångar byggt till sin anlägg-
ning i Ronneby. Vid samtliga tillfällen har Garnborns utfört 
markentreprenaden och även hållit ihop hela projektet.

Vi har däcken
Du behöver!

dackcentrum däckarna

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg
0454-388080 0455-388080 0454-388090 0457-388080 0456-388080

Däckservice när den är som bäst. Vi har däck till din bil, lastbil, traktor och entreprenadmaskin

dackcentrum

däckarna

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg

Vi har däcken
Du behöver!

dackcentrum däckarna

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg
0454-388080 0455-388080 0454-388090 0457-388080 0456-388080

Däckservice när den är som bäst. Vi har däck till din bil, lastbil, traktor och entreprenadmaskin

Proffs på däck!

www.dackcentrum.se

Däckservice när den är som bäst. Vi har 
däck till din bil, lastbil, traktor och
entreprenadmaskin.

L U B R I C A N T S  O F  S C A N D I N A V I A

www.jeppssons.se - Karlhamn 0454-38 80 00 - Karlskrona 0455-38 80 00

Vi har fordon för alla typer av transporter!

– Det har de gjort på ett fantastiskt bra sätt. De 
är kunniga och kan sin sak, säger Water Jets vd 
Lennart Svensson.

Water Jet startades för 30 år sedan av Jan 
Rydh och har haft en fantastisk utveckling med 
sina vattenskärningsmaskiner. Företaget har, 
utöver Ronneby, även dotterbolag i Tyskland, 
Polen och Kina. Totalt är man 55 anställda 

varav cirka 40 arbetar vid fabriken i Ronneby.
Samarbetet med Garnborns omfattar inte 

bara entreprenadarbeten. Water Jet använder 
även företagets åkeridel för transporter av 
maskiner till Skandinavien och övriga delar av 
Europa. Maskinerna är skrymmande och det 
behövs både specialtransport och följebil.

– Hela den biten med tillstånd, väg-

transportledare och allt övrigt ombesörjer 
Garnborns på ett förträffligt sätt. De ser 
också till att maskinen är på plats den tid som 
utlovats, vilket är oerhört viktigt för att vi ska 
kunna hålla vår tidplan till kunden. Vi har 
ett mycket bra samarbete, intygar Lennart 
Svensson.
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I åkeridelens fordonsflotta ingår trailers som klarar transport av maskiner 
och gods som är tungt och tar mycket plats.
Här finns exempelvis en jumbotrombontrailer med lastlängd upp till 19 
meter, samt ytterligare specialanpassade trailers, liksom släp i olika storle-
kar och även lågbyggda. 
– Vi har bland annat transporterat husmoduler åt småhustillverkare, 
samt hjälpt lokala företag med transporter som tar mycket plats på vägen. 
Ronneby Svets&Smide är ett företag som tillverkar kabelkaruseller för 
att lagra grov och lång elkabel. De har många internationella kunder och 
förra året transporterade vi leveranser ända till Grekland, en resa på 550 
mil tur och retur, säger Niklas Garnborn.
Det var chaufförerna Jens Emanuelsson och Per-Johan Garnborn som 
transporterade stålstativ från Ronneby Svets&Smide AB till ett företag i 
Loutraki utanför Aten som tillverkar sjökabelkaruseller. 
För detta krävdes specialtillstånd eftersom ekipagen mätte 20,5 meter 
och hade utskjut på fyra meter. Lasten vägde cirka 15 ton. Svårast att få 
dispens var det i Italien, men det löste sig genom Garnborns kontakter 
med ett lokalt företag. 
Resan gick via Danmark, Tyskland, genom Brennerpassen i Österrike och 
vidare till Italien. Därifrån färja över till Grekland, innan de var framme 
hos kunden.
 – Vi har även varit i Skottland och på andra håll i Europa, säger Niklas 
Garnborn.
En annan stor kund i segmentet är Norvatek, ett dotterbolag till S:t Eriks, 
som tillverkar pumpstationer. Åt S:t Eriks kör man även plattor, brunnar 
och rör.

Fixar alla tillstånd
På kundlistan finns även det framgångsrika Water Jet som tillverkar 
vattenskärningsmaskiner.
– Det är stora rostfria kar med tillhörande vattenskärningsmaskin som vi 
transporterar åt dem, berättar Niklas.
Ove Lindahl är transportledare hos Garnborns och vid specialtransporter 
är det han som syr ihop allt som måste till och håller kontakten med 
underleverantörer.
– Det är mycket administration kring sådana transporter. Vi ska ordna 
med olika tillstånd och vid utlandskörning måste vi ta reda på vilka trafik-
regler som gäller i de länder vi ska köra i. I många fall ska ekipaget också 
ha en vägtrafikledare.

– VI KÖR SPECIALTRANSPORTER ÖVER HELA EUROPA
Högt, brett, tungt eller långt spelar ingen roll. Garn-
borns specialtransporter klarar det mesta, både inom 
Sverige och ut i Europa.

Vi hjälper dig med hela din 
ekonomi – både företagets 
och din privata
Välkommen in till oss på kontoret på Västra Torggatan 9  
i Ronneby eller ring oss på 0771-62 53 53.

seb.se

Karlskrona tel 0455-755 50 
Ronneby tel 0457-150 15

Stena Recycling
Silvervägen 15, Karlskrona
Tfn 010-445 75 90
www.stenarecycling.se

STENA TAR 
HAND OM ALLT 
ERT AVFALL.

ACP Evolution DiEsEl sänkEr  
DinA kolDioxiDutsläPP.

läs mEr På PrEEm.sE/Evolution

Välkommen till Dahl, vi har ett 
komplett sortiment för VA, 
mark – och entreprenadarbeten.

www.dahl.se 

RONNEBYPORTEN -  

RONNEBYS NYA DIGITALA SAMLINGSPLATS 

  

ronneby.s
e/ 

miljote
knik/ 

omronnebyp
orten

NCC Construction Sverige  
Förankringsmöte 13 mars 2012

Tack för ett  
bra samarbete
 NCC Roads AB
John Persson 070-579 01 33
Jim Karlsson  070-509 31 33
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Anläggningen utanför Backaryd startades ursprungligen av det som 
i dag är Skanska och man började med tillverkning av prefabricerade 
betongrör. I början av 70-talet utvecklades detta till byggnation av 
kompletta pumpstationer. 

Sedan såldes verksamheten ut och efter diverse turer och namn-
byten bildades Norvatek 2014 som ett dotterbolag till S:t Eriks. 
Pumpstationerna är framförallt avsedda att användas för vatten och 
avlopp i kommunala anläggningar.

– Men vi har även statliga verk och större industrier som kunder, 
upplyser Rikard Bäck.
I Backaryd görs allt från projektering, till konstruktion och till-
verkning av pumpstationerna. De levereras sedan kompletta till 
slutkunden.

– Transporten är en stor och viktig del av processen då det inte 
är ovanligt att stationerna ska vara tre meter breda med rör som ska 
grävas ned sex till sju meter i marken. Och ovanpå allt detta ett hus 
som innehåller styr- och reglerautomatik.

Måste vara framme i tid
Väl på plats finns montörer som med hjälp av mobila lyftkranar får 
allt på plats. 
– Kranarna som ska lyfta pumpstationerna kostar flera tusen kronor 
i timmen att hyra, så det gäller verkligen att leveransen kommer fram 
på utsatt tid. Och naturligtvis får det inte finnas några transportska-
dor på produkten. 

Detta ställer stora krav på transportören.
– Det är inte alla som klarar att hantera gods som är fyra till fem 

meter brett. Kompetens och kunskap är oerhört viktigt för att det 
ska fungera. Vi har använt oss av Garnborns i många år och de har 
det som krävs, avslutar Rikard Bäck.

Norvateks pumpstationer är höga, breda och tunga. 
– Det ställer stora krav på transportören för att god-
set ska komma fram i rätt tid och vara helt, säger 
företagets platschef i Backaryd, Rikard Bäck.

Norvatek:

– VI STÄLLER STORA KRAV 
PÅ DEN SOM 
TRANSPORTERAR VÅRA 
PUMPSTATIONERFöretaget startade 1982 som började blästra lackera vat-

tenskärningsmaskiner, containrar och andra produkter.

Lars började 1994 i företaget, Kenneth 1996.

1994 byggdes en ny lackeringshall, blästerhall och en 
Slungrensbläster installerades med.

Företaget drivs idag av Lars & Kenneth.

Företagets inriktning är Blästring Lackering av järn-
konstuktioner och maskindelar.

Nya Leråkra Lack & Blästring AB

Gärestadsvägen 110

372 97 Ronneby

Tel 0457-360 90 • nyallb@telia.com

Vi hjälper dig med dina 
fordonsbesiktningar!

Vi erbjuder ditt företag olika lösningar 
som gör det lite enklare för er som ex. 

Besiktningsportal där du enkelt har koll på 
din fordonspark oavsett antal
Drive-In besiktning utan tidsbokning på 
alla lätta fordon 
Besiktningstid inom 48-timmar på alla 
lätta fordon
Besiktningstid inom 7 dagar på tunga 
fordon mm.

Du hittar oss på verkstadsgatan 4 
Karlskrona

Ring oss direkt 010-804 85 70

Öppettider:
Mån-Ons 8-17  Tors 8-19  Fre 8-16

www.robbansdack.se

Telegatan 4, Ronneby

- Däck till allt -
Lastbil - Entreprenad 

Skogsmaskin
Traktorer

Lantbruksredskap
Montering alla däck – Balansering LV-hjul

Med hela Volvo Lastvagnars produktprogram i ryggen finns vi här för dig! 
Finnvedens Lastvagnar AB i Karlshamn och Karlskrona

www.finnvedenslast.se    Växel: 0454-332 30 Försäljning: 0454-332 43, 0708-330431
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Många lokala företag anlitar även Garnborns åkeriverksamhet för fjärrtransporter 
och för detta ändamål har företaget visirbil som gör det enkelt att lasta och lossa 
från sidorna. Fjärrtransporter går över hela Sverige och beställare är framförallt 
lokala kunder.

– Tidigare hade vi mycket till Cascade Djupafors, nu är det pallindustrierna 
i kommunen som är våra största uppdragsgivare på fjärrtransporter, fortsätter 
Niklas. 

I åkeriets fordonsflotta finns även ett flertal mindre transport- och servicebilar.

MÅNGA FÖRDELAR MED 
LOKALT FÖRSÄKRINGSBOLAG
Garnborns arbetar mot lokala företag och 
väljer själva en lokal samarbetspartner för sina 
försäkringar, Länsförsäkringar Blekinge.

STORA ÄVEN PÅ ÅTERVINNING
Garnborns åkeriverksamhet omfattar också återvinning åt 
Stena Recycling AB. Åkeriets bilar med lastväxlare trans-
porterar årligen 70 000 ton skrot i södra Sverige till Stenas 
återvinningsanläggningar.
– Den här verksamheten sysselsätter ett tiotal av våra bilar, 
berättar Niklas Garnborn.

HÖG TILLGÄNGLIGHET ÄR OPUS BILPROVNINGS SIGNUM
Just den snabba servicen är viktig för Garnborns 
åkeridel med tunga fordon.

– De är väldigt serviceinriktade och hjälpsamma, 
de förstår att våra fordon måste rulla och att vi vill 
besiktiga när det finns luckor. Jag tycker vårt sam-
arbete fungerar bra, säger Niklas Garnborn.

Just flexibiliteten och att ge snabb service är 
ryggraden i Opus Bilprovning betonar Patrik 
Ronneback.

– Vi försöker ställa upp när kunderna har tid.
Han berättar att samma sak gäller för lätta fordon 

där man garanterar besiktningstid inom 48 timmar. 

Och vid körförbud ska man kunna få en ny besikt-
ningstid inom 24 timmar.

På företagets hemsida finns ”Besiktningsportalen” 
där företagare med många fordon enkelt kan hålla 
reda på besiktningsperioder, vilka fordon som är 
avställda och så vidare.

Opus Bilprovning tillsammans med Opus 
International inom divisionen Bilprovning är en 
ledande aktör på den internationella marknaden för 
bilbesiktning. 

– Globalt besiktade vi under 2013 över 17 miljo-
ner fordon, berättar Patrik Ronneback.

Inom sju dagar garanteras tunga 
fordon besiktning hos Opus 
Bilprovning.
– Lokalt går det oftast mycket 
snabbare, säger Patrik Ronne-
back, affärsområdeschef för 
Opus Bilprovning i Blekinge, 
Kalmar och Kronoberg län.

– Vi tycker det är fantastiskt bra att kunna föra 
dialogen kring skador med lokala representanter 
som finns nära oss. Det gäller oavsett om vi 
orsakat något eller om vi blivit utsatta för något. 
Vårt samarbete fungerar väldigt bra, säger 
Niklas Garnborn.
Han nämner som exempel när en av företagets 
bilar var inblandad i en incident på Kungälvs-
bron i Göteborg. Motparten ville lägga skulden 
på Garnborns, men Länsförsäkringar Blekinge 
utredare kom fram till att det var motparten 
som bar ansvaret och skulle stå för kostnaderna.
– Det är ett bra exempel på den hjälp vi fått av 

dem, säger Niklas.
Glenn Hermansson är besiktningsman på 
Länsförsäkringar Blekinge och den som håller 
kontakten med Garnborns. Han menar att det 
är ett ömsesidigt samarbete mellan två lokala 
företag som verkar mot andra lokala företag.
– Vår strävan är att alltid kunna ge snabb service 
om en skada inträffar eftersom Garnborns är ett 
lokalt företag i Blekinge och därmed en hög-
prioriterad grupp för oss. Det är en av många 
fördelar småföretagen får när de väljer Länsför-
säkringar Blekinge, säger han. 

När Garnborns gick in som delägare i Ronneby 
Maskin & Grus AB 2005 innebar det att 
man skaffade sig ytterligare ett ben att stå på. 
Företaget har naturgrustäkter i Hasselstad och 
Sävsjömåla.

– I kombination med våra transportmöjligheter
 kan vi erbjuda våra kunder en rad efterfråga-
de naturgrusprodukter som vi levererar dit de 
vill ha det, säger Joakim Garnborn.
Det de kan leverera är exempelvis gjutgrus, 

putssand, kullersten, natursingel, natur-
makadam och sorterade jord.
– Naturligtvis finns även dessa material för 
avhämtning om man hellre önskar det, 
upplyser Niklas.

TILLGÅNG TILL TVÅ 
NATURGRUSTÄKTER

Rätt väg när du behöver stöd i ekonomifunktionen
Vi erbjuder tjänster inom bland annat revision, redovisning, skatte- 
rådgivning och finansiell rapportering. 

Läs mer på www.deloitte.se 0457-772 80 www.woody.se/ronneby

www.däckia.se

Ronneby 
MASKIN&GRUS AB
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Grattis GARNBORN - till de första 50 åren!

Hydrema AB
Tel: 0470-705281

www.hydrema.se


