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Marika vill förmedla ljuset i tillvaron

E.ON har investerat ca 200 miljoner 
kronor de senaste åren för att dels säk-
ra och bygga ut fjärrvärmenätet, dels 
för att etablera en helt ny biobränsleel-
dad värmeanläggning i Hammargård.

- Att som kund välja fjärrvärme är 
att välja en bekväm, trygg och lönsam 
uppvärmning som dessutom drivs av 
förnyelsebara energikällor, säger Pat-
rik Åfeldt, försäljare E.ON i Kungs-
backa.

Trots relativt varma vintrar och en allt högre 
kostnadsmedvetenhet hos kunderna har E.ON 
ökat sina fjärrvärmeleveranser med närmare 
40 procent sedan 2001. 

Genom att investera i ett avancerat fjärrav-
läsningssystem får E.ON in kundernas 
mätarställningar per automatik. En annan 
konsekvens är att kunden kan se detaljer i 
energikonsumtionsfl ödena och därmed, med 
hjälp av E.ON, identifi era ineffektiva anlägg-
ningar. Som rådgivare kan E.ON eventuellt 
också bidra till att ytterligare få ner kunder-
nas uppvärmningskostnader.

- Det stämmer att vi faktiskt hjälper våra 
kunder att bli mer kostnadseffektiva, vilket 
innebär att vi får sälja mindre fjärrvärme. Det 
kan tyckas bakvänt men vi prioriterar nöjda 

Mångmiljonsatsning på miljönMångmiljonsatsning på miljön

kunder över tid. Vi ser mycket långsiktigt på 
vår verksamhet.

Starkt lokalt engagemang
E.ON är en av de ledande energikoncernerna 
i landet, där E.ON Sverige tar hand om en 
miljon kunder. Framgångskonceptet i Kungs-
backa har varit, och är, en bra produkt samt 
ett bra kunderbjudande med en lokal närvaro 
förenat med ”starka fi nansiella muskler”.

- E.ON fi nns på 125 platser i Sverige. I ex-
pansiva Kungsbacka arbetar vi med ett stort 
lokalt engagemang. Vid kraftiga väderför-
ändringar, som exempelvis vinterstormarna 
Gudrun och Per, kan vi sätta in stora resurser 
för att minimera störningarna. Det innebär 
också en trygghet för de som bor och verkar i 
Kungsbacka, menar Patrik Åfeldt.
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Inte tid att jaga hantverkare för bad-
rumsrenoveringen? Enkelt, lämna över 
ansvaret till Aderbys Rör AB – numera 
även auktoriserade efter ”Branschreg-
lerna Säker Vatteninstallation”.

Det är de seriösa VVS-företagen själva som in-
fört certifi eringen ”Branschreglerna Säker Vat-
teninstallation”, vilket innebär att beställarna 
alltid får en säker och trygg VVS-installation. 

Tryggare resa med Aderbys
- Vattenskador kostar 5-6 miljarder kronor 

årligen i Sverige. Vi ser nu att auktoriseringen 
Säker Vatteninstallation, krävs av allt fl er för-
säkringsbolag, kommuner och större bestäl-
lare, förklarar Anders Molander, vd Aderbys 
Rör AB.

Enkelt för kunden
Aderbys Rörs verksamhet spänner över hela 
fältet; från privatkunders badrumsfundering-
ar till industrins krav på effektiva energilös-
ningar.

Företaget utför service- och installationsar-
beten i villor och lägenheter i hela Göteborgs- 
och Kungsbackaregionen, en verksamhet som 
har ökat med 35 procent det senaste året. I 
september har butiken nyligen byggts om med 
nya utställningar.

- För oss är privatkunderna viktiga. Hos oss 
räcker det med en kontakt, vilket uppskattas 
av kunderna. Vi ritar badrummet, erbjuder 
en offert med ett fast pris och samordnar hela 
processen, säger Leif Nyström, ny butiks-
chef.

Värmepumpar lönsam investering
Aderbys Rör AB, med rötter från tidigt 50-
tal, har haft en expansiv utveckling under 
lång tid. Efter det att värmepumpsmarknaden 
konsoliderats har Aderbys Rör åter stärkt sin 
organisation inom segmentet.

Anders Molander förklarar:
- Vi ser åter en ökad efterfrågan på framför 

allt luft/vatten-pumpar. Vi har många nöjda 
villa- och fl erfamiljshuskunder som kan 
räkna hem investeringarna inom en femårs-
period.
Aderbys Rör AB har idag 65 anställda och 
är kvalitets- och miljöcertifi erade enligt ISO 
9001 och ISO 14001.
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Välrenommerade och väletablerade 
glasmästeriet Fredrikssons Glas AB i 
Kungsbacka byter årligen 800 bilru-
tor. 

- Snabb service och låga priser, det 
uppskattar de fl esta, menar ägare Kal-
le Fredriksson.

Kalles far, Lennart Fredriksson, drev glas-
mästeriet mellan 1954-82, först hette före-
taget Kungsbacka Byggnadsglas. Kalle Fre-
driksson själv har styrt verksamheten i över 
25 år och kan branschen.

- Vi är ett komplett glasmästeri med bilru-
tor som specialitet. Bilrutorna står för 60 % 
av verksamheten, men vi verkar även inom 
speglar, plastglas, tavlor och isolerglas samt 
allt annat som hör branschen till, förklarar 
Kalle en glasmästare med tradition och kva-
litet i blodet.
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Beijer Byggmaterial i Kungsbacka 
skall bygga en helt ny anläggning nästa 
år.

- Vid Hede pendelstation vill vi bygga 
en helt ny och toppmodern anläggning 
på 8 000 kvadratmeter anpassat för så-
väl proffs som privatpersoner, bekräf-
tar vd Per Jönsson.

Hösten 2008 stängs järnvägsövergången vid 
Storgatan. Det skapar möjligheter för Beijer 
i Kungsbacka.

- Där andra skär ner på personal väljer vi att 
satsa och nyanställa. Det blir en helt ny drive-
through-anläggning där vi kan erbjuda ännu 
fl er produkt- och varugrupper.

Beijer Byggmaterials nya anläggning för-
väntas invigas årsskiftet 2008/2009.
 

Kunskap, service och kvalitet
Beijer Byggmaterial är störst i Sverige med 65 
anläggningar över hela landet. Koncernen sät-
ter alltid kunskap, service och kvalitet främst 
och erbjuder allt för bygget.

- Konkurrensen är stenhård, vilket enbart är 
stimulerande och gör att vi alltid måste över-
träffa våra kunders förväntningar. Att verka 
i Kungsbacka, med en fantastisk utveckling 
och framtidstro, är enbart trevligt. Aranäs KB 
är här en viktig motor i Kungsbackas expan-
sion.  

Rätt från början
Nära till bra erbjudanden, nära till riktiga 
verktyg och nära till proffshjälp gör att kun-
den kan göra rätt redan från början hos Bei-
jer.
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