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Inge Andersson 
VD, Skandinaviska Byggelement AB

En självklar 
leverantör
Årets första månader har passerat fort och nu är vi 

redan inne i juni månad. Den goda bostadskonjunk-

turen gör att fabrikerna under en längre tid arbetat 

för högtryck. 

Snart är det emellertid dags för en välförtjänt som-

marsemester. 

Dessa första månaderna av 2014 har synnerligen  

varit en spännande tid för oss. Vi har öppnat ny fa-

brik, utökat vårt produktsortiment och fått många 

nya kollegor och kunder. 

Våra nya kollegor hittar du på sidan 7.

Med vårt utökade produktsortiment kan vi nu erbju-

da våra kunder totallösningar. Att som kund endast 

ha en enda leverantör som kan lösa alla de behov

 – från ax till limpa – som kan uppstå inom ett bygg-

projekt, sparar inte bara pengar utan även tid. 

På mittuppslaget i detta nummer kan du läsa om vår 

fabrik i Hallstahammar som invigdes i början av maj. 

I denna fabrik producerar vi håldäck som ger oss 

möjlighet att erbjuda dig ytterligare stomval för ditt 

projekt.

Kontakta oss för mer information och anbud.

Ha nu en riktigt skön sommar!

Ny hemsida
Lättklinkerbetong har lanserat en ny 
fräsch hemsida.

Efter många år med samma utseende på hemsidan, var det dags 

att förnya. Det har blivit lättare att hitta bland våra produkter 

och lösningar. Här finns också referensprojekt att titta på som 

visar ett urval av vad vi kan göra. 

Adressen är www.lkb.se. Välkommen att titta in!

Nya broschyrer
Vi har uppdaterat våra broschyrer.

På den nya hemsidan under fliken Broschyrer & Nyhetsblad finns 

det uppdaterade broschyrer i PDF-format att ladda hem. 

Vill du hellre ha ett ex att bläddra i, maila ditt namn och adress 

till info@lkb.se, så skickar vi till dig.
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Väggar för alla typer av hus
Lättklinkerbetong har väggar för vilken typ av byggnad du än ska bygga.

LK Fasadvägg
Vägg med färidg yta på utsidan. Synliga fogar. 

LK Putsvägg
Vägg som putsas på utsidan för att få en fogfri fasad.

LK Bakmursvägg
Bärande vägg med  monterad cellplastisolering för beklädnad 

med t.ex. tegel.

LK Lägenhetsskiljande vägg
Massiv betongvägg med stor bärförmåga. Ljudavskiljande, 

brand- och inbrottssäker.

Detta är bara ett urval av alla de väggar vi har. Det finns även LK Våtrumsvägg, LK Källarvägg/Sutteräng, LK Energivägg, LK Innervägg. 

Vi har väggar för småhus, flerbostadshus, stallbyggnader, industrier, affärslokaler och kontor.

Kontakta oss för en diskussion vilken vägg eller väggar som passar just Ditt bygge, www.lkb.se.  
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Invigning av ny håldäcksfabrik

PÅ GÅNG   
HÅ LDÄCK ,  HAL L S TAHAMMAR

Under regniga förhållanden på Peab 
Industris kunddag den 8 maj, invigde 
kommunalrådet Catarina Pettersson 
Skandinaviska Byggelements nya hål-
däcksfabrik i Hallstahammar.

Invigningen i Hallstahammarfabriken inleddes med ett tal av 

Peab Industris VD, Karl-Gunnar Karlsson och Skandinaviska 

Byggelements VD, Inge Andersson.

Inge Andersson, VD Skandinaviska Byggelement berättar att i 

januari 2004 invigdes Skandinaviska Byggelements första fa-

brik i Katrineholm. Här tillverkar vi skalvägg och plattbärlag.

–Idag, tio år senare, öppnar vi upp den sjätte fabriken i vårt 

företag. Hallstahammar kommer att bli startskottet för ett nytt 

koncept för Skandinaviska  Byggelement. De senaste tio åren 

har vi varit inriktade på bostäder, men nu kommer vi även att 

leverera till kontors- och industribyggnader. Detta är en viktig 

satsning för Skandinaviska Byggelement och Peab. 

Vi är säkra på att det blir ytterligare investeringar framöver, 

både i Hallstahammarfabriken och i andra anläggningar, säger 

Inge Andersson.

Kommunalråd Catarina Pettersson tycker det är kul att höra att 

det finns framtidsplaner för denna moderna och fina anläggning. 

–Jag tycker det här känns jättebra och roligt för Hallstaham-

mar. Vi som bor och verkar här vet hur bra Hallstahammar ligger 

till i Mälardalen och med denna fabrik hoppas vi att fler kommer 

att söka sig hit och etablera sig här, säger Catarina Pettersson.

Catarina och Karl-Gunnar fick därefter åka med i maskinen 

som drar ut spännkablarna till håldäcken.

Som seden är, klipptes formellt ett band för att inviga produktionen i fabriken.

”Nu startar en ny epok i 

Skandinaviska Byggele-

ment och Peab-koncer-

nens utveckling då man 

i och med fabriken här  i 

Hallstahammar blir en 

komplett prefableverantör. 

Detta är vi inom Peab 

Industri mycket glada och 

stolta över.”

Karl-Gunnar Karlsson, VD Peab Industri
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Invigning av ny håldäcksfabrik

Intern samverkan ger konkurrensfördel

Invigningen av håldäcksfabriken i Hallstahammar var en del av 

en Kunddag arrangerad av de bolag som ingår i Peab Industri; 

Swerock, Cliffton, Lambertsson, Peab Asfalt, Swerecycling, 

Peab Grundläggning, Rådasand, Utform, Lättklinkerbetong, 

Peab PGS och Skandinaviska Byggelement.

Knyta nya kontakter 
Under denna dag fick inbjudna besökare stifta bekantskap med 

representanter från de olika bolagen samt se det stora utbud 

av produkter och tjänster vi tillsammans erbjuder för bygg- 

och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de  

produkter och tjänster du kan behöva för att genomföra dina 

bygg- och anläggningsprojekt. 

 Det var en mycket lyckad och uppskattad dag för såväl besö-

kare som utställare som fick möjlighet att knyta nya kontakter.

Framtidens byggare 
Denna kunddag vände sig inte enbart till kunder, utan även 

till gymnasie- och högskolor med inriktning mot bygg och an-

läggning. Genom att bjuda in dessa skolor hoppas vi väcka ett 

ytterligare intresse för branschen och därmed säkra det framtida 

rekryteringsbehovet.

n
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Våffelstuga, Romme AlpinRanneberga Gård, Tjörn

Den lilla anläggningen med de stora 

möjligheterna.

Lättklinkerbetong levererar LK Fasad-

vägg med färdig fasad och bjälklag till 

både stallbyggnaderna och ridhuset.

Både ridhus och stall har välisolerade 

väggar som säkerställer att klimatet är 

behagligt oavsett årstid. 

Väggarna har en färdig utvändig yta av 

borstad respektive skurad betong.

Aktuella projekt
Quality Hotel, Malmö

I Malmö byggs en ny stadsdel, Point Hyllie. Det blir en knutpunkt och ett pulserande nav 

av människor. Skandinaviska Byggelement levererar bland annat skalvägg, massivvägg, 

plattbärlag och håldäck.

Villa Kvernveien, Oslo

I Olso, Norge, bygger Lättklinkerbetong 

fem parhus/radhus i tre våningar med ge-

mensamt garage i källaen.

Lättklinkerbetong leverar Termogrund, 

ytter- och innerväggar samt bjälklag till 

husen. Bjälklaget är uppdelat på LK-

bjälklag i bostadsdelarna och håldäck 

som gårdsbjälklag.

Sveriges största skidanläggning utanför 

fjällvärlden, Romme Alpin i Borlänge, 

bygger en våffelstuga inför nästa säsong.

Stugan byggs på toppen av Snöberget, 

med en otrolig utsikt. Skandinaviska 

Byggelement levererar hela betongstom-

men som består av sandwichväggar, mas-

siva väggar, massiva bjälklag och hdf. 

Våffelstugan beräknas vara klar 1/11.

Lyckholms, Göteborg
Lyckholms gamla byggerier i Göteborg 

blir till nya kontor.

Det är stor efterfrågan på moderna och 

kostnadseffektiva arbetsplatser i Göte-

borg. Lyckholms, som lades ner 1975, 

byggs nu om och gör området attraktivt 

igen. Läget är optimalt. Tillgänligheten 

hög och kommunikationerna bra.

I en första etapp byggs två nya kontors-

fastigheter på totalt 19 000kvm. Enligt 

planen ska även disponentvillan, gården 

och parkytan på området iordningställas 

för att skapa nya mötesplatser, trygghet 

och ett levande Lyckholm.

Skandinaviska Byggelement levererar mas-

sivvägg 2 200kvm och HDF 11 000kvm.
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Nya på jobbet
Vi har fått många nya kollegor som vi vill presentera här.

Projektledare Katrineholm
Joacim Andersson
joacim.andersson@byggelement.se

Projektingenjör Malmö
Reio Kirsi
reio.kirsi@byggelement.se

Ekonomiassistent Katrineholm
Sara Karlsson
sara.karlsson@byggelement.se

Konstruktör Örebro
Johan Rosvall
johan.rosvall@byggelement.se

Platschef fabrik Hallsberg
Kenth Jensen
kent.jensen@byggelement.se

Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö Katrineholm
Mårten Grotherus
marten.grotherus@byggelement.se

Konstruktionschef Norrköping
Mutlu Rüya
mutlu.ruya@byggelement.se

Konstruktör Örebro
Michael Malki
michael.malki@byggelement.se

Vi projekterar i
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Finn Fem Fel 14-1

Ta en dag i hängmattan och markera felen. Maila sedan detta till info@byggelement.se senast 15/8. Vi drar en vinnare bland 
alla rätt inkomna lösningar som får en present. Vinnare och lösning presenteras på www.byggelement.se och www.lkb.se.

Scanna och maila svarskortet till oss på adressen 
info@byggelement.se. 
Fyll i dina kontaktuppgifter:

Namn: ____________________________________ 

Företag/Avd: _______________________________ 

Adress: ____________________________________ 

Postnr/Ort: _________________________________ 

Email/Telefon: ______________________________

Svarsformulär:
Jag vill gärna veta mer om:

 Väggar

 Bjälklag

 Balkonger

 Grunder/Värmekällaren

 Helprefab

 ”Vi är framtidens byggande”

 ______________________

 Jag vill bli kontaktad
 för mer information!


