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fri parkering 
barnpassning
80 butiker 
mitt i Kungsbacka

www.kungsmassan.se

Låt det bli en upplevelse 
att handla!

Shopping ska vara spännande. Och hos oss 

hittar du det annorlunda, trendiga och fräcka, 

men även riktiga klassiker som håller länge.

När du väl gjort dina fynd kan du koppla av 

med en kopp kaffe eller matbit på någon av 

våra restauranger eller caféer � i lugn och ro.

Ta gärna med barnen. Vi har ett fräscht am-

ningsrum och, om barnen tröttnar, ett lekrum 

med barnpassning.

Välkommen till vårt trevliga köpcentrum!

ÖPPETTIDER

Mån�Fre    10�19

Lördag       10�16

Söndag       11�16

Livs              8�22
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Flodén Byggnads AB har en ny vd 
– Anders Flodén, sonson till grundaren 
Valfrid Flodén. I 80 år har företaget 
överträffat förväntningarna. Sedan 
september är man också miljödiplo-
merade.

Flodén Byggnads AB:s entreprenadverksam-
het omfattar allt från nyproduktion av bostä-
der, industrilokaler, kontor, skolor, äldrebo-
ende till renovering, om- och tillbyggnad samt 
alla typer av servicearbeten. I verksamheten 
ingår också en betydande servicepool för 
akuta reparationer och underhåll, exempelvis 
reparation av vatten- och brandskador.

Med huvudkontor i Lerum är bolaget verk-
samt från Kungälv i norr till Alingsås i öster 
och Kungsbacka i söder.
De största uppdragsgivarna är kommuner, 
större fastighetsbolag, banker och industrier.

– I Kungsbacka har vi löpande underhålls-
avtal med Aranäs och vi utför även mycket 
uppdrag för Kungsbacka kommuns Service-

Byggare med stort 
engagemang

Tel: 0302-520 552
joakim.strangert@fl oden.se

www.fl oden.se

förvaltning, säger Joakim Strångert, företagets 
ansvarige för verksamheten i Kungsbacka.

Alla tar ansvar
Flodén Byggnads AB har en platt organisation 
för att ge ökat medansvar till medarbetarna. 
Utgångspunkten är att skapa en säker arbets-
plats, där personalen trivs och är engagerade. 
Företaget tror på en öppen attityd och direkt 
kommunikation, så att alla kan utvecklas i sitt 
arbete och ta ett personligt ansvar om hälsa 
och miljö.

Samtliga anställda har varit involverade i ar-
betet för att företaget skulle bli miljödiplomerat. 

28 hantverkare i organisationen
Flodén Byggnads AB har i dag 34 medarbe-
tare; 6 tjänstemän och 28 hantverkare. Den år-
liga omsättningen är cirka 50 miljoner kronor.  

Sedan 1989 är Flodén Byggnads AB ett 
helägt dotterbolag till Byggnadsfi rman Ernst 
Rosén AB – utsedd till 2004 års fastighetsä-
gare i Sverige.

Svensk och 
internationell
affärsjuridik

www.lindahl.se

www.aranas.se


