Betong
är en ren gjutning
SCF Betongelement AB Tel: 0670-64 84 00 • www. scfbetong.se
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Kontakta oss när det
gäller specialtransporter!
Tunga, långa, breda och höga transporter.

Reaxcer AB erbjuder transport-, maskin- och logistiktjänster samt framställning och försäljning
av grus och ballastprodukter. Inom koncernen finns även miljötransporter och fastighetsservice. Koncernen har sitt huvudkontor i Östersund och lokalkontor på sju orter i Mellansverige.
Koncernen, som tillhör de fem största logistikföretagen i Sverige, ägs av 230 stora som små
åkerier. Reaxcer AB sysselsätter drygt 900 personer och mer än 650 fordon.

Tel: 063 - 574500

Ledare

”Vi är ett av de ledande betong
elementföretagen i Sverige!”
som en följd av de senaste årens investeringar
är vi idag en mycket konkurrenskraftig partner
inom betongelementtillverkning med ett starkt
varumärke.

50-årig tradition
SCF Betongelement representerar en snart 50årig tradition. Det är mycket starka rötter som vi
vårdar ömt och samtidigt utvecklar. Vi utvecklar
våra produkter så att dessa möter våra kunders
önskemål samtidigt som vi förblir en konkurrens
kraftig partner att lita på i minst 50 år till!
förenkla och förbilliga
Vår affärsidé är mycket enkel, nämligen att vi
ska vara våra kunder behjälpliga att förenkla och
förbilliga byggprocessen genom att konstruera,
tillverka och leverera betongelement av hög kvalitet med god leveranssäkerhet, vilket ger ett
högt värde för oss och våra kunder.
resurser för ett totalåtagande
Som företag betraktat är vi förvisso ganska små,
men vi har resurser för ett totalåtagande. Vi har
egen konstruktionsavdelning som bemannas av
erfarna ingenjörer. Vi projekterar, tillverkar och
monterar betongkonstruktioner av hög kvalitet
för alla slags byggnader.
utvecklar produktvärdet tillsammans
Vi vill arbeta nära våra kunder och tillsammans
utvecklar vi produktvärdet. Vårt nära samarbete
resulterar i att vi skräddarsyr produkter utifrån
våra kunders önskemål, vilket ger största möjliga
värde för båda parter.
Jag hoppas att denna tidning ska ge dig en
inblick i vad vi på SCF Betongelement kan leverera till dig som kund.
Vi är redo att utveckla, konstruera och producera
nästa projekt tillsammans med dig!

Besöksadress: Skräddaruddsgatan 6–8, 833 35 Strömsund
Postadress: Box 560, 833 24 Strömsund Telefon: 0670-64 84 00
Fax: 0670-134 65 E-post: info@scfbetong.se Hemsida: wwwscfbetong.se
Ansvarig utgivare: Johan Redhe Projektledare: Mikael Svensson Redaktör: Pelle Ehnberg Foto: Mikael Lundgren
Omslagsfoto: Daniel Hertzell Formgivning: Örjan Folcke Annonser: Sofia Fasth Mediasäljare: Heléne Fransson
Tryck: Printfabriken, Karlskrona 2012

Johan Redhe, VD SCF Betongelement AB

Detta är SCF Betongelement AB
I 47 år har SCF Betongelement konstruerat och producerat betongelement till
bostäder, industrier, skolor, sjukhus, hotell och kontor. Företaget dekorerar fasa
der i betong, bygger utemiljöer och påverkar stadsbilder över hela landet.
I omedelbar anslutning till kontoret i Strömsund ligger fabriken. Totalt omfattar
den 16 000 m2 under tak och till det ska läggas en lageryta på 40 000 m2 utomhus
under traverser och lyftkranar. Järnvägsspår leder direkt in i fabriksområdet.
SCF Betongelement har en produktionskapacitet på 50 000 årston och är ett av
Sveriges ledande företag inom betongelement.
Företaget omsätter 150 miljoner SEKoch har 130
anställda. SCF Betongelement ingår i Attacusgruppen.
www.attacus.se
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ARKITEKTURPRIS

Vinnare av Svensk Betongs
Arkitekturpris 2012
Svensk Betongs Arkitekturpris delas ut en gång
om året och för att vinna krävs det att byggnads
verkets betongelement bidragit till en hög arki
tektonisk klass. I år vann en byggnad som SCF
Betongelement konstruerat, producerat och
levererat – och det är inte första gången!

BYGG•MARK•RÖR•ENERGI
HUSFABRIK•BETONGELEMENTFABRIK
RESERVKRAFT • SMIDE

Text: Lisa Knutsson

– Jag är jättestolt, säger Johan Redhe, VD på
SCF Betongelement, om årets vinst som blev
möjlig tack vare samarbetet med Wingårdhs
Arkitekter.
Med motiveringen ”För ett projekt som med
självsäkerhet och konsekvent närvaro kommunicerar beständighet och tidlöshet” kammade
Kungsholmsporten hem Svensk Betongs
Arkitekturpris 2012 inför de 200 arkitekter
VD Johan Redhe.
som samlats i Kulturhuset i Stockholm.
– Konkurrensen var jättehård i år igen, säger Johan Redhe.
Till prisutdelningen hade juryn skalat ned antalet kandidater till
tre byggnader och Kungsholmsporten vann i konkurrens med Villa
Widlund, som är ett fritidshus på Öland och Kungsholmsportens
granne Lindhagsskrapan i Stockholm.

Välkommen till

Strömsunds kommun
Årets raket vid Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat

Vår vision är att ge de bästa förutsättningarna för att skapa
Norrlands inlands starkaste näringsliv.
Vi erbjuder service, lotsning och mötesplatser för dig som
företagare.
– Att Strömsund
klättrat med 59 placeringar
beror på ett både långsiktigt
och målmedvetet arbete.
Lisbeth Godin Jonasson,
Svenskt Näringsliv

Kontakta kommunens
näringslivsbolag SUAB
– det kan löna sig!
0670-169 70
suab@stromsund.se

andra vinsten på två år
2010 resulterade det framgångsrika samarbetet mellan SCF Betonge
lement och Rosenbergs Arkitekter i att byggnaden Flat Iron Building
tog hem det årets arkitekturpris. Då löd juryns motivering ”Ett
intressant spel med elementens förskjutningar och blindfogar bildar
tillsammans med betongens olika ytor en närmast klassisk fasad
arkitektur”. n

www.stromsund.se

Foto: Daniel Hertzell

Vi är Norrlands ledande leverantör med
mer än 40 -års erfarenhet av fasadfogning,
fasadimpregnering, brandtätning m.m.
Vi använder alltid miljöanpassat material !
Cerifieringar:

Tfn 0930-316 50
ISO 9001
ISO 14001 www.tatningsmetoder.se

Gunnebo Lifting är en av världens ledande
tillverkare av kompletta system för lyftteknik.
• 25% extra styrka med klass 10, vilket medför lättare lyftkätting.
• Ingen toppkombination kräver ﬂer än tre komponenter.
• Förkortningsfunktion för lyftkättingarna är inbyggd.
Utan extra komponenter.
• Användarvänligt - Ekonomiskt - Mångsidigt

Flat Iron Building i Stockholm vann Svensk Betongs Arkitekturpris 2010.
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Kungsholmsporten, Stockholm
Som en entré till Stockholm har Wallenstam uppfört 267 yteffektiva
hyreslägenheter i två svarta tjugovåningstorn. Huskropparna ligger 35 m
från den tungt trafikerade Essingeleden vilket ställer stora krav på bl.a.
ljudisolering samt explosionslaster. Varje huskropp har tre utskjutande
delar om vardera 7 till 8 våningar med totalt 144 garageplatser under jord.
SCF Betongelement har levererat en komplett betongstomme inne
hållande pelare, balkar, massiva bjälklag samt terrazzoslipade sandwich
väggar med monterade fönster, balkongdörrar och fasadglas.

Foto: Daniel Hertzell
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Försäljning

”Vi kan erbjuda den erfarenhet, kapacitet
och teknik som kunden efterfrågar”
Sedan starten 1965 har SCF Betongelement
sålt och levererat inte mindre än 3 000 objekt
runt om i landet.
Nu tar företaget sikte på 4 000.
– Framtiden ser ljus ut, säger försäljnings
chefen Tommy Åström.

– Vi kan erbjuda den
erfarenhet, kapacitet
och teknik som
kunden efterfrågar,
säger försäljnings
chefen Tommy
Åström.

Han har själv gått den långa vägen inom
SCF Betongelement. Började 1986 som
blandarförare, befordrades till arbetsledare och jobbade sedan både som fabrikschef och koordinator innan han flyttades
över till försäljningssidan 2009.
– Det har varit väldigt givande år efter
som det har gett mig erfarenhet och god
insyn i betongbranschen, säger Tommy.
Tillsammans med marknadschefen
Ola Sonidsson och kalkylatorn Eleonor
Dyvinger bildar han ett starkt säljteam.
– Vi kompletterar varandra bra och för
en ständig dialog kring de objekt och för
frågningar som kommer in, berättar han.
skiftande marknad
Till stor del handlar det om att kunderna
hör av sig och begär in offerter.
– Visst händer det emellanåt att vi själva
får nys om något projekt och ringer och
erbjuder våra tjänster. Men eftersom
företaget har funnits så länge och är ett
av de ledande i branschen, vänder de

Tillverkar miljövänliga ytskikt för betong

Monterar prefabstommar åt alla

Kontaktperson Anders Häman tel. 070-641 73 73

Marknadschef Ola Sonidsson, kalkylator Eleonor Dyvinger och försäljningschef Tommy Åström.

flesta sig per automatik till oss med sina
förfrågningar, förklarar Tommy.
– Det är en väldigt skiftande marknad
där förfrågningarna varierar från bostads-,
industri- eller handels/kontorsbyggen.
Roligast är det naturligtvis när det efterfrågas från samtliga branscher samtidigt...
från start till mål
– Vi märker tydligt när det är hårt tryck
inom byggbranschen och då är vi extra
konkurrenskraftiga. Vi kan erbjuda den

erfarenhet, kapacitet och teknik som
kunden efterfrågar.
Vad är det mest stimulerande med att
jobba på försäljningssidan?
– Det är alltid lika trevligt att komma
ut och träffa trevliga och samarbetsvilliga
kunder. Men bäst av allt är när man får
vara med och påverka en process från start
till mål och att det blir ett bra slutresultat
både för kund och för oss som företag.
Det är alltid lika tillfredsställande, avslutar
försäljningschefen Tommy Åström. n

Tel 0670-127 30 Fax 0670-100 34
Vi är ombud för
och har även egen terminal och ombudskontor.
Vi finns i Strömsund och har 13 bilar som transporterar gods över hela Sverige,
men i huvudsak är det i Jämtland, Södra Lappland och Sundsvall som våra bilar syns.

Leverantör av tunnplåtskonstruktioner
till SCF Betongelement AB.
Leverantör av stålkarmar för bl.a. offentlig miljö:
Globen, Stockholm • Helse Bygg, Norge
Malmö Högskola • Danish Crown, Danmark
Abborrviksvägen 3
833 35 Strömsund
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www.nordplat.se
info@nordplat.se

Försäljning

Tommy Åström, Eleonor Dyvinger och Ola Sonidsson för en ständig dialog kring de objekt och förfrågningar som kommer in till SCF Betongelement.

vpm

Växjö
Prefab
Montage

Besöksadress: Skulatorp 1, Lönashult • www.vpmab.com • Tel. 0470-445 00

Allt under ett tak - Öppet för alla!
•
•
•
•

Kontorsmateriel
Emballage
Städ & Kem
Kontorsmöbler

•
•
•
•

Ergonomi
Kontorsmaskiner
Mjukpapper
Profil & Reklam

063-14 15 50

•

www.resia.se/ostersund

SCF’s
cellplastleverantör

17 butiker runt om i hela Sverige!

www.kontorsvaruhuset.com

Tel. 0942-477 30 | www.accell.se
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Konstruktion

– För oss är det en styrka att vi kan erbjuda ett effektivt och nära samarbete med kunden, från skiss till färdig produkt, berättar konstruktionschef Hanna Zetterholm.

”Alla uppdrag är nya utmaningar”
SCF Betongelement har en hel stab
av konstruktörer som utför tekniska
beräkningar och ritningar.
– Vi ser alla uppdrag som nya
utmaningar, säger konstruktions
chefen Hanna Zetterholm.
För att få en optimal och smäcker betongkonstruktion behövs ett samspel mellan konstruktör,
arkitekt och betongelemnttillverkare. SCF Betong
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element förfogar över en egen konstruktionsavdel
ning som jobbar i direkt anslutning till fabriken i
Strömsund, bemannad med 13 erfarna ingenjörer.
bästa möjliga resultat tillsammans
– För oss är det en styrka att vi kan erbjuda ett
effektivt och nära samarbete med kunden, från
skiss till färdig produkt, berättar Hanna Zetterholm. Vi upprättar ritningar till de flesta av våra
uppdrag och har även möjlighet att övervaka
produktionen, skaffa feedback och diskutera

olika lösningar med kunden. På så sätt kan vi
tillsammans uppnå bästa möjliga resultat.
Konstruktörerna medverkar oftast i totallösningar, det vill säga från projektering till färdig
produkt. Men det kan också handla om beställningar av enstaka element.
– Vi har både stora och tidskrävande projekt
och små, snabba uppdrag. Just variationen är
väldigt stimulerande. Alla som jobbar här gillar
nya utmaningar, säger konstruktionschefen
Hanna Zetterholm. n

Konstruktion

Grattis
SCF Betongelement AB
till vackra betongelement
vid Kungsholmsporten, Stockholm.

Cementa AB, Box 472 10 Stockholm
Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen
HeidelbergCement som har cirka 52 500 medarbetare i fler än 40 länder.
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industri

Tekniska Verken, Linköping
I Linköping har Tekniska Verken uppfört en sopförbrännings
anläggning med avfallspanna, rökgasrening och turbin.
Energiutvecklingen sker genom en högeffektiv förbrännings
process med ca 95 procent verkningsgrad och en mycket
modern rökgasrening. Fjärrvärmen räcker för att värma
25 000 villor per år.
SCF Betongelement har levererat pelare, balk, bjälklag,
trappor, fasadelement samt massiva bränslebunkerväggar.

Foto: Daniel Hertzell
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INDUSTRI
Foto: Per-Anders Sjöquist

Sodapanna, SCA i Östrand
SCA har uppfört en Sodapanna i Östrand mellan Sundsvall och Timrå och tar därmed steget bort
från oljeberoendet och gör det möjligt att förbränna lut från massakokningen. Bygget består av
pannhus, turbinhus samt elfilterbyggnad. SCF Betongelement har levererat fasadelement med
frilagd röd porfyr samt vit marmorkross, pelare, balk, bjälklag och innervägg, totalt 9 000 ton.

Finja Bemix,
www.stenastal.se

expanderbruk när
det är som bäst!

www.finja.se

Allt som behövs för ett lycket projekt

Betongtillsatsmedel, Färgpigment, Formsläppmedel, Fiber
Sika Sverige AB, Tel: 08-621 89 00, www.sika.se, info@se.sika.com
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VI SIKTAR MOT NYA HÖJDER...
HSB SANDÅKERN

UMEÅS HÖGSTA HUS,

15 VÅNINGAR

Montagearbeten i Norden
•
•
•

Betongmontage
Stålmontage
Larvkranar 50-600/900 ton

•
•
•

havator.com

Mobilkranar 8-500 ton
Över 500 enheter
AutoCad Planering

kontor

Flat Iron Building, Stockholm
Vid Stockholms central har Skanska Fastigheter uppfört
17 000m² kontor med källare och garage, mitt i centrala
Stockholm. Projektet ställde stora krav på bl.a. explosions
laster från bangården samt närheten till de tungt trafike
rade spåren vilket gjorde bygget till en utmaning under
såväl projekteringen som tillverkningen samt vid montage.
Byggnaden vann Svensk Betongs Arkitekturpris 2010.
SCF Betongelement levererade infärgade samt syra
tvättade fasadelement med monterade fasadglas.

Vinnare av
Svensk Be
tongs
Arkitektur
pris
2010

Foto: Daniel Hertzell
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Produktion

Produktprogram
Stomleverantör
Konstruktion och leverans av kompletta betongstommar till industri,
bostäder, kontor och parkeringsgarage.
Vårt produktsortiment består av följande produkter:
Balkar
Tillverkning av både spända och slakarmerade balkar.
Bjälklag
Kan beställas med ingjutna avloppsgrodor och ingjuten el. Tillverkning av
både spända och slakarmerade massiva bjälklagsplattor.
Balkonger
Levereras utformade i samråd med beställare. Infästningar i eget utvecklat
system tillsammans med bjälklag.
Pelare
Kvadratiska, runda och rektangulära pelare tillverkas efter önskad dimension.
TT-kassetter
Hög kapacitet att tillverka kassetter i olika dimensioner.
Väggar
Tillverkning av både massiva innerväggar och sandwichväggar kompletta
med innervägg, isolering och yttervägg. Ytterväggens fasadyta kan vara
målad, spritsputsad, frilagd, matrisgjuten eller terrazzoslipad.
Terrazzoslipning – ytbehandling
Toppmodern helautomatisk sliprobot

NYA STEG, NYA MÖJLIGHETER
Vi förser hela landet med förtillverkade trappor, vilplan och
trapplan – helhetslösningar där funktion, säkerhet och form
sätts i centrum. Våra trappor tillverkas i betong med terrazzo
som synlig överyta, och vi utvecklar dem genom en nära dialog
med både arkitekter och beställare.
Tag nästa steg på

forssellstrappan.se
14 | www.scfbetong.se

Produktion

Sliproboten Thibaut T552
I samband med en stororder till ett hyreshus på Kungsholmen i Stockholm
år 2009 beslutade SCF Betongelement att investera i en helautomatisk
slipmaskin. Den är anpassad för terrazzoslipning av betongelement. Den är
datorstyrd och programmeras för varje element som läggs ned för slipning.
Maskinen kan dessutom vara verksam dygnet runt efter behov.
Kapaciteten bestäms beroende på vilken yta som ska slipas fram.

Bult & Fästteknik och Neofac är certifierade mot EN 1090-1
Nordic Fastening Group AB med säljdivisionerna Bult & Fästteknik och Neofac kan nu erbjuda sina kunder
CE-märkta gängstänger, grundbultar och dragstagskomponenter för stålkonstruktioner enligt EN 1090-1.
Material och hållfasthetsklasser är i utförande S355J2 och 8.8. Certifieringen är utförd av A3Cert.
Certifieringen innebär att du som konstruktör och kund får en väl dokumenterad och kontrollerad produkt
som uppfyller kraven i enlighet med EN 1090-1 och 2.
Samtliga produkter levereras med kostnadsfria certifikat enligt EN 10204:2005 3.1.
| P +46 303-206720 | www.nfgr.se | www.bult-fast.se | www.neofac.com
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bostäder

Kvarteret Förklädet, Östersund
I kvarteret Förklädet i Östersund har Peab uppfört 29 bostadsrätts
lägenheter med 1–5 rum och kök med balkong eller terrass.
SCF Betongelement har levererat en komplett betongstomme inne
hållande pelare, balk, massiva innerväggar, massiva bjälklag och sprits
putsade sandwichväggar med monterade fönster och balkongdörrar.

Foto: Tommy Andersson
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peab

”SCF Betongelement kan tillverka
och leverera kompletta produkter”
Foton: Tommy Andersson

Mikael Andersson är entreprenadingenjör på Peab.

Under den senaste treårsperioden
har SCF Betongelement samverkat
i Peabs tre stora byggprojekt i
centrala Östersund och i Åre.
– SCF Betongelement har levererat stommar, bjälk
lag och färdiga ytterväggar, berättar Peabs entreprenadingenjör Mikael Andersson i Östersund.
• Brf Förklädet i centrala Östersund och upp
förandet av 29 nya lägenheter samt ett underjordiskt parkeringshus.
• Brf Lugnet i stadsdelen norr och uppförandet
av 104 nya lägenheter i fyra olika huskroppar.
• Brf Sporthotellet 2 i Åre och uppförandet av 24
nya lägenheter, två butiker samt parkeringsdäck.
– Våra gemensamma projekteringsmöten har
fungerat på ett smidigt sätt och SCF har varit
väldigt lyhörda för våra idéer och önskemål. Just
närheten till fabriken i Strömsund har också
underlättat en hel del för oss.
– Det är en styrka att SCF Betongelement
kan tillverka och leverera kompletta produkter,
med exempelvis färdigmonterade fönster och
fönsterbleck. n

– Våra gemensamma projekteringsmöten har fungerat på ett smidigt sätt och SCF har varit väldigt lyhörda
för våra idéer och önskemål, säger Mikael Andersson på Peab.

Dunderklumpen, Strömsund

Stolta leverantörer av distanseringsmaterial
till SCF Betongelement AB

jätten jorm ur filmen ”Dunder
klumpen” beställdes av Strömsunds kommun 1974. Den tillverkades av SCF Betongelement
i sju bitar och väger 60 ton. Beppe
Wolgers, som skrev filmen, var
även med vid tillverkningen på
fabriken. Filmen har hämtat inspiration från den jämtländska
fjällvärden och förknippas med
Strömsund eftersom många
namn i filmen kan knytas till
platser i kommunen. n
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KONST
Foton: Tommy Andersson

Kvarteret Lugnet, Östersund
I kvarteret Lugnet på Stadsdel Norr i Östersund har PEAB uppfört
104 hyreslägenheter med 1–3 rum och kök med balkong eller terass.
SCF Betongelement har levererat en komplett betongstomme
innehållande massiva innerväggar, massiva bjälklag och vita sprits
putsade sandwichväggar med monterade fönster och balkongdörrar.

18 | www.scfbetong.se

bostäder

På Sandåkern i Umeå uppför HSB ett flerfamiljshus på 15 våningar
med 53 bostadsrätter. De flesta lägenheterna i Sandåkern kom
mer att ha två till tre rum och kök, med en yta mellan 55 och 90
kvadratmeter. De översta våningarna får lite större bostäder
med ytor upp till 118 kvadratmeter. Alla lägenheter har inglasade
balkonger i söderläge. SCF Betongelement levererar kompletta
betongstommar innehållande innerväggar, massiva betongbjälklag,
balkonger, trappor samt terrazzoslipade och spritsputsade sand
wichväggar med monterade fönster och balkongdörrar.

Sandåkern, Umeå
Kunskap och kvalitet
Med LCON:s höga innovativa ambition och med våra kunders önskade
behov, pågår en ständig utveckling av kundanpassade produkter. Detta
har bland annat resulterat i utveckling av ett mera miljövänligt ”tyst”
vibrationssystem det så kallade HV-vibrationssystemet Systemet har
förfinats under ett flertal år och nuvarande system är 6:e generationen.
Hydraulvibrering HV
Vibreringssystemet HV används företrädesvis inom betongindustrin och då
för kompaktering av lös betongmassa,
vid tillverkning av betongelement, även
kallad prefabricerad tillverkning av
betongprodukter.

Platsgjutning • Fabriksgjutning
Montage • Infrastruktur
www.skbvast.se

Fördelar med denna HV-teknik
• Låga ljudnivåer vid vibrering
• Mycket porfria och släta ytor på färdig
produkt som dessutom är utmärkta
för efterbearbetning såsom slipning
eller fräsning.
• Bättre frilagda ytor med denna
vibreringsteknik.
LCON AB startades år 1994 i Kumla. Företaget började som ett ingenjörsföretag med inriktning
på konsultativa tjänster inom Mekanik/Hydraulik och El. Målgrupp var kunder inom verkstadsindustrin och byggnadsindustrin med inriktning på Prefab. 1995 utökades affärsidén med att
erbjuda kunderna kompletta produktionssystem och övrig utrustningar avsedd för Prefab industrin,
såsom konstruktion, tillverkning och montage. LCON AB affärsidé är genom specialkunskaper
samt höga krav på kvalitet, erbjuda prefab-industrin tjänster i form av kompletta systemlösningar
och utrustningar, för att därigenom öka kundens effektivitet, säkerhet och lönsamhet.

Lcon • Tel. 019-57 07 00 • info@lcon.se • www.lcon.se
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Kvarteret Paradiset, Stockholm
På Kungsholmen i Stockholm har Fabege uppfört en butikslokal som inrymmer
ICA Maxi. SCF Betongelement levererade infärgade svarta fasadelement som
är gjutna mot en matris som skapar det unika puckformade reliefmönstret.
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Foto: Johan Redhe

butiker

bostäder

Tommy Åström möter Marta, stjärn
spelaren i Tyresö FF. Fotbollslaget
Tyresö FF sponsras av Strabag en
Europas ledande byggkoncerner och
kund till SCF Betongelement. SCF
Betongelement skall leverera det
23-våningshus till Strabag som skall
uppföras vid Tyresö Centrum med
start i september år 2012.

Tyresö View, Stockholm
Vid Tyresö centrum söder om Stockholm uppför Strabag ett flerfamiljshus på 23
våningar med 126 bostadsrätter. Här erbjuds moderna och ljusa lägenheter ritade för
bästa möjliga trivsel och komfort. Lägenheterna är belägna direkt ovanpå det nya, till
byggda handelscentrumet i Tyresö Centrum med alla dess bekvämligheter och service.
SCF betongelement levererar kompletta betongstommar innehållande pelare, balkar,
TT-kassetter, innerväggar, massiva betongbjälklag, trappor, balkonger samt terrazzo
slipade sanwichväggar med monterade fönster och balkongdörrar.

Fogbiten AB

Senaste nytt på:
www.scfbetong.se

Fasadfogning • Mjukfogning
Vallvägen 12, Eskilstuna

•

Tel. 070-540 96 46

•

E-post: fogbiten@telia.com

Strukturmatriser för attraktiva och miljövänliga betongbyggen

B. Elvefors Marketing ab
Tel. 042-35 21 00 • E-post: info@elvefors.se • www. elvefors.se

Välkommen till KEMY Ekonomi & Redovisning AB

Amanda

Niclas

Erika

Jennie

Els-Mari
Eva
Ramselevägen 40, 833 35 Strömsund
Tel. 0670-127 70 • Fax 0670-136 38

Ingela
Ellinor

Saknas på
bilden gör
Karin och
Urban.

E-post: losvirkeshus@telia.com

www.losvirkeshus.com

Ramselevägen 10, Strömsund
Tel. 0670-135 70 • Fax 0670-105 59
E-post: post@kemy.se • www.kemy.se
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medarbetare

Välkommen att kontakta oss!

VD
Johan Redhe
johan@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 02, 073-037 33 36

Ekonomichef
Ewa Söderqvist
ewa@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 07

Försäljningschef
Tommy Åström
tommy@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 09, 070-325 97 06

Marknadschef
Ola Sonidsson
ola@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 16, 070-667 64 68

Kalkylator
Eleonor Dyvinger
eleonor@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 23

Projektledare
Pär Gidlöf
per@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 13, 070-558 33 96

Projektledare
Torbjörn Björkman
torbjorn.bjorkman@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 04, 070-558 33 94

Projektledare
Lars Edlund
lars@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 18, 070-660 79 84

Konstruktionschef
Hanna Zetterholm
hanna@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 21, 073-061 75 89

Chefskonstruktör
Mathias Andersson
mathias@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 17

Konstruktion
Sonja Gahlin
sonja@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 15

Konstruktion
Camilla Dahlberg
camilla@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 10

Konstruktion
Linda Persson
linda@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 20

Konstruktion
Marta Gorska
marta@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 03

Konstruktion
Anders Lindh
andersl@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 12

Konstruktion
Jim Ranskär
jim@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 22
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medarbetare

Konstruktion
christer jonsson
christer@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 25

Konstruktion
Yngve Jonsson
yngve@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 14, 070-330 07 37

Konstruktion
Bengt Jonsson
bengt@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 11

Konstruktion
Lars-Olof Larsson
lars-olof@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 05

Konstruktion, IT-ansvarig
Stefan Lindholm
stefan@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 19, 070-626 43 45

Produktionschef
Fred Liljegren
fred@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 31, 070-576 56 80

Produktionstekniker
Åsa Andersson
asa@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 06

Fabrikschef fabrik 1
Erik Lundgren
erik@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 24

Arbetsledare
Peter Abrahamsson
peter@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 27

Arbetsledare
Torbjörn Mikaelsson
torbjorn@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 26, 070-215 41 36

Fabrikschef fabrik 2
Vasilij Ivakin
vasilij@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 30

Arbetsledare
Lennart Mårtensson
pop@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 33

Arbetsledare
Henrik Wiik
henrik.wiik@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 34

Arbetsledare
Jöns Jönsson
jons@scfbetong.se
Tel: 0670-64 84 32

Transport
Östen Wiik
osten@scfbetong.se,
Tel: 0670-64 84 35, 070-328 98 35,
Fax: 0670-64 84 39
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Huvudleverantör av

transporter
till SCF Betongelement AB

Sundsvall
060-18 01 00
Ånge
0690-124 85
Härnösand
0611-105 60
Sollefteå
0620-124 09
Östersund
063-10 91 04

