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Alf Ericson El i Lerum är kunskapsfö-
retaget där snabb service prioriteras. 

- Vi har ett starkt varumärke på vår 
marknad – nu installerar vi för För-
bo i Norra Hallsås, säger ägare Lars 
Zacharoff.

Alf Ericson El, kvalitets- och miljöcertifi erat 
enligt ISO 9001 och 14001, har i över 40 år 
varit ett stabilt företag i branschen. Sedan ti-
digt 1980-tal har företaget varit verksamt på 
den lokala marknaden i Lerum.

- Lerum, med omnejd, är vår absoluta hem-
mamarknad. Med vårt strategiska läge i Sten-
kullens företagspark når vi snabbt ut till våra 
kunder med våra åtta servicebilar.

Förutom service verkar företaget, med 
elva montörer, inom kraft-, belysnings- och 
teleinstallationer vid såväl ny-, om- som till-
byggnationer. Kunder är 
företag, industrier, offent-
lig förvaltning samt även 
privatpersoner. Vid Auto-
adapts nya fastighet i Le-
rums Företagspark Sten-
kullen har Alf Ericsson 
El uppdraget att installera 
maskinparken.

Ansvar för återväxten
Lars, aktiv i branschorganisationen EIO:s 
styrelse i Göteborg, månar om återväxten och 
företaget tar sig an lärlingar och praktikanter 
från Lerumsgymnasiets elprogram.

- Vi ser även till att gymnasiets utbytesstu-
denter från Österrike får plats hos oss, det är 
en utmaning. 

Gott samarbete med byggare
Alf Ericson El har ett mycket gott samarbete 
med lokala byggare.

Lerum är hemmaplanLerum är hemmaplan

- Vi ser ljust på framtiden, vi har en bra 
bredd på verksamheten, har hög tekniskt kun-
nande och det händer mycket nytt i branschen. 
Det skapar möjligheter för oss.

Alf Ericson El är även medlem i inköpsor-
ganisationen Elkedjan som är en viktig länk 
för bra inköp och vidareutbildning med spets-
kompetens.

Stakebergsvägen 3, 443 95 Stenkullen
Tel: 0302-52 29 40 • Mobil: 0709-52 29 41 • lars.z@ael-lerum.se

Alf Ericson El tar ansvar för sina kunder i Lerums kommun. Snabb service är prioriterat i verksamheten.
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WAB är just nu involverade i byggpro-
jekt motsvarande 90 miljoner kronor 
i Lerum. Bland annat byggs närmare 
50 nya bostäder.
- Det är roligt att se att våra uppdrags-
givare har förtroende för vårt sätt att 
jobba, säger Björn Wångsell.

Lerumföretaget WAB:s affärsfi losofi  är sam-
arbete och att upparbeta nära relationer med 
långsiktiga samarbetspartners. Att tillsam-
mans verka mot ett gemensamt mål, använda 
den gemensamma erfarenhetsbanken och 
skapa tillit i arbetsprocessen.

- Det fi nns enbart fördelar med partner-
skap som arbetsmetod – såväl för bestäl-
laren som för slutanvändarna, menar Mats 
Andersson som äger företaget tillsammans 
med Björn.

Norra Hallsås
I Norra Hallsås vann WAB upphandlingen 
i hård konkurrens för totalentreprenaden av 
Förbos 28 lägenheter i kvarteret Ringhusen.

- Vi har projekterat, tagit fram konstruk-
tions- och installationshandlingar tillsam-
mans med Förbo och arkitekt Josefi na Nord-
mark. Det är så vi vill arbeta.

Norra Hallsås byggs på naturens villkor 
vilket ställer mycket höga krav på byggaren. 
I dialog med uppdragsansvarige landskaps-
arkitekt Erik Käll görs så lite ingrepp som 
möjligt i naturen.

- Projektet är extra intressant eftersom 
husen har högt tekniskt innehåll, de är en-
ergisnåla och där cementskivor av olika slag 
används för att eliminera fuktskador. Det är 
alltid roligt att bygga bra hus, säger Björn.

Kring-Alles Gård
För HSB Göteborg bygger WAB 20 nya bo-

WAB växer med Lerum
stadsrätter i Kring-Alles Gård – djärv, mo-
dern och stilbildande arkitektur i naturnära 
miljö.

- Det är mer av ett förtroendeuppdrag. Det 
gynnar alla parter om vi kan vara med tidigt 
i processen, så att vi gemensamt kan fi nna 
bästa lösningar. 

För Björn och Mats är det viktigt att inte 
vara ogenerös med den mångåriga erfaren-
het och kunskap de bär på. 

Förskolan Bygrinden
För Lerums kommun bygger WAB nya för-
skolan med Reggio Emilia pedagogik - Byg-
rinden i södra Lerum. Även här har WAB 
medverkat med sina erfarenheter, bland an-
nat från det LSS-boende som företaget bygg-
de i Gråbo för några år sedan.

- Det är byggt som ett lågenergihus med 
tyngre stomme som lagrar och magasinerar 
värmen, förklarar Mats.

Duktiga hantverkare i Lerum
WAB har idag 40 medarbetare och anlitar i 
möjligaste mån lokala hantverkare som un-
derleverantörer. Företaget ser även fortsätt-
ningsvis ljust på framtiden och hoppas att 
vara med och utveckla Lerums kommun.

Det lokala byggföretaget WAB bidrar med sin kunskap till Lerums tillväxt. Bilder från Norra 
Hallsås, Kring-Alles Gård och förskolan Bygrinden.

Tel: 0302-242 10
Fax: 0302-238 70

info@wab.se

bygger på förtroende


