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Flodén Byggnads AB anlitas fl itigt av 
Aranäs KB. Gör man bra ifrån sig får 
man också förtroende.

För Aranäs har Flodén Byggnads AB det se-
naste året byggt om Hotell Halland med 27 
nya rum och ett nytt konferensrum, byggt om 
ett 20-tal butiker i Kungsmässan och arbetar 
nu intensivt med att bygga Clas Ohlsons nya 
butik vid gamla polishuset, som får en glasad 
entré mot Kungsmässan. 

- I Kungsbacka har vi ramavtal med Ara-
näs och vi utför även ett fl ertal uppdrag för 
Kungsbacka kommun, säger Joakim Strång-
ert, företagets ansvarige för verksamheten i 
Kungsbacka.

Bred byggverksamhet
Flodén Byggnads AB:s entreprenadverksam-
het omfattar allt från nyproduktion av bostä-
der, industrilokaler, kontor, skolor, äldreboen-
de till renovering, om- och tillbyggnad samt 
alla typer av servicearbeten. 

Flodén Byggnads AB har i dag ett 40-tal 
medarbetare. Flodén Byggnads AB är ett 
helägt dotterbolag till Byggnadsfi rman Ernst 
Rosén AB.

Bygger på förtroendeBygger på förtroende
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joakim.strangert@fl oden.se

www.fl oden.se

Del av större byggstyrka. Flodén Byggnads AB 
har i september totalt ett 40-tal  personer sys-
selsatta för att uppföra Clas Ohlsons nya butik 
om 1 500 kvadratmeter vid Kungsmässan.

Familjeföretaget Skandia Bevakning 
har levererat säkerhet i Göteborgsre-
gionen i snart 30 år. Aranäs KB valde 
företagets väktare i alla sina fastighe-
ter i Kungsbacka, bland annat Kungs-
mässan.

Skandia Bevakning ser sig som en naturlig 
del av samhällsstrukturen. Tillsammans med 
sina uppdragsgivare skapar man gemensamt 
ett tryggare Kungsbacka. Att anlita Skandia 
Bevakning i tid – är en god investering som 
ger mervärden för oss alla.

- Kungsmässan är jätteviktig för oss. I höst 
stärker vi vår närvaro i Kungsbacka ytterli-
gare. Vi har nu väktare dygnet runt, årets alla 
dagar i Kungsbacka, försäkrar försäljnings-
chef Andreas Granquist.

Hög fl exibilitet
Skandia Bevakning har haft samma ägare i 22 
år. God ekonomi och kontinuitet i verksam-
heten gör att organisationen, genom ett aktivt 
nytänkande, kontinuerligt söker förbättring 
för att göra kunderna nöjda och Skandia Be-
vaknings väktare stolta.

För ett tryggare KungsbackaFör ett tryggare Kungsbacka

- Vi har, till skillnad från fl era andra i bran-
schen, kvalitets- och miljöcertifi erat hela vår 
organisation enligt ISO-standarden. Det inne-
bär bland annat att alla fasta uppdrag i Kungs-
backa patrulleras med miljöbil.

Ring – innan det är för sent
Skandia Bevaknings policy - att med hög 
fl exibilitet, nära affärsrelationer, hög service-
nivå och genuint engagemang - har skapat en 
mångdubblad omsättning under det senaste 
decenniet.

- Kungsbacka växer, därmed även brottsbil-
den, inte minst för företag, industrier och bu-
tiker. Kontakta oss för ronderande eller statio-
när bevakning innan inbrottet är ett faktum.

Som uppbackning har Skandia Bevakning 
200 väktare och 25 aktiva fordon i Göteborgs-
området.

Skandia Bevaknings Kungsbackaväktare alltid snabbt på plats.Skandia Bevaknings Kungsbackaväktare alltid snabbt på plats.

www.skandiabevakning.se

Projektteamet Västsvenska AB följer 
sin beställare över hela världen. Just 
nu är Kungsbacka hett.
Projektteamet Västsvenska AB är ett perso-
nalägt konsultföretag med 30 medarbetare 
– specialister på byggnadskonstruktion.

- Vi har en mycket fl exibel, engagerad och 
motiverad organisation med korta beslutsvä-
gar som ställer upp på våra beställare, säger 
Bengt Löfberg, en av sex personer som grun-
dade företaget för 20 år sedan.

Anlitad i Kungsbacka
Företaget erbjuder förutom tjänster inom 
byggkonstruktion även tjänster inom projekt- 
och projekteringsledning, kontroll, besiktning 
samt kvalitetsansvarig K.

Engagemang som smittar av sigEngagemang som smittar av sig
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För Aranäs har Projektteamet Västsvenska 
AB de senaste åren utfört konstruktionshand-
lingar för den nya butiken i gamla polishuset, 
Ica Kvantums utbyggnad samt förfrågnings-
underlaget för Alaniahusets ombyggnad. 

- Vi ser gärna en fortsättning på vårt enga-
gemang i Kungsbacka och en förlängning av 
vårt goda samarbete med Aranäs KB. Vi har 
resurser att hantera även riktigt stora projekt, 
bekräftar civilingenjör Rikard Arnell.
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White har i decennier verkat i nära samarbete med Aranäs för 
att utveckla olika delar av fastighetsbeståndet och hjälpa till med 
att förverkliga företagets visioner med lösningar av god kvalitet. 
Samarbetet fortsätter in i framtiden.
Exempel på aktuella projekt där White medverkar i Kungsbacka:
• Om- och tillbyggnad av Kungsmässan.
• Ny butik för Clas Ohlson i gamla polishuset. 
• Ny fasad för fastigheten Borgmästaregatan 5.
• Ny varumottagning och inlastning för ICA Kvantum i Kungsmässan.
• Översvämningsskydd för Kungsmässans varumottagning.
• Fasadsanering och ny disposition av Södercentrum.
• Vi har även projekterat för Lindälvsgymnasiet och Kungsbacka sjukhus.

Kungsbacka växer och förändras. White är med.

Tel: 031-60 86 58 • Fax: 031-60 86 10
per.axenborg@white.se • www.white.se

White arkitekter AB har ritat Clas Ohlsons nya butik i gamla polishuset vid Kungsmässan och 
den nya fasaden på hela fastigheten i puts och natursten.


