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MPB Markprojekteringsbyrån AB utför
mark och VA-projektering samt kontroll
och besiktning för flera pågående projekt
inom Mölndals Kommun.
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Byggnadskontruktör för Sinntorpsskolan

Mölndalsvägen 42, Box 14166, 400 20 Göteborg
Tel. 031-40 03 80 Fax 031-40 36 06

www.epsilon-byggkonsult.se

Rikstäckande företaget IVAB är ett
komplett företag inom VVS och
sprinklerinstallationer, inklusive in-
dustrisektorn. Samfast anlitade före-
taget för totalentreprenaden av VVS
vid Eklandaskolans, tillbyggnad.

Eklandaskolans byggnad genomsyras av
framsynt miljötänkande, bland annat har man
ett eget miljövänligt avloppssystem. Krets-
loppstänkandet sitter i väggarna sedan flera år.

Det är inga problem för IVAB, en av mark-
nadens fem största aktörer, som har 13 filialer
runt om i Sverige och totalt ca 400 anställda.

– Utifrån vårt platskontor i Göteborg om-
sätter vi cirka 25 miljoner kronor, förklarar
Hans Schröder, entreprenadansvarig i Storgö-
teborg.

IVAB utför alla slags VVS-installationer

Fixar kretsloppet

Tel: 031-87 39 46  Fax: 031-87 39 45
hans.schroder@ivab.com   www.ivab.com

från packningsbyten för villaägare till pro-
jekt i mångmiljonklassen. Detsamma gäller
även sprinklersektorn där IVAB utför allt
från små servicearbeten till stora entreprena-
der. Företaget har även långvariga VVS-av-
tal med flera storkunder i regionen.

– Vi medverkar även vid uppförandet av
Eklanda nya förskola och har haft hela
VVS-entreprenaden för Nature’s Owns om-
fattande utbyggnad i Mölndal.

ISO 9001 och 14001 certifierade

Tage & Söner är ett ”gammal-
dags” byggföretag där bygg-
personalen är företagets stom-
me och ett handslag viktigare
än ett skrivet kontrakt. Tage &
Söner kan man lita på. I Möln-
dal anpassar man skolorna för
framtiden.

Tage & Söner AB bygger före-trä-
delsevis åt industri, kommuner och
landsting. Bland annat har man
byggt ett flertal skolor i regionen.

– Det har blivit så att vi fått bygga
många skolor. I Mölndal byggde vi
om Skånhällaskolan förra året och
Eklandaskolan och Sinntorpsskolan
står färdiga till hösten. Samarbetet
och dialogen med våra uppdragsgi-
vare Samfast har fungerat mycket

bra, säger platschef Örjan Jonsson
som ansvarar för den helt nybyggda
lågstadiebyggnaden, Hus K, vid
Sinntorpsskolan.

Tage & Söner uppförde även den
nya brandstationen i Lindome för
några år sedan. Eklanda förskola,
Skånhälla skolan åt Mölndals kom-
mun samt har precis påbörjat bostä-
der åt Egna hemsbolaget

Genuint branschkunnande
Tage & Söner i Varberg AB har ca

Bygger nya skolor i Mölndal

Tage & Söner AB har utfört om-, till- och nybyggnad av bland annat Sinn-
torpsskolan i Lindome. På bilden platscheferna Örjan Jonsson och Stephan
Johansson framför den nya gymnastikhallen.

100 anställda, omsätter 150 miljoner
kronor, har Västsverige som arbetsom-
råde och utför allt från markjobb till fin-
snickeri. Långsiktig strategi, en liten ad-
ministration och hög soliditet har gjort
att man under åren stått sig starka.

– Vi har behållit personalen och
deras kompetens under det svåra 90-
talet och vi har en bra personalmix
med duktiga yrkesarbetare. Dessut-
om älskar vi att bygga, säger Tho-
mas Gustafsson, vd med över 25 år
i branschen.

Tel: 0340-828 80    Fax: 0340-828 99
thomas.gustafsson@tageochsoner.se

www.tageochsoner.se

GF Konsult AB har varit engagerad i
samhällsbyggandet i över 50 år. Under
samma tak ryms bred erfarenhet från
noggranna beräkningar till estetisk ge-
staltning.

– Med så många specialistkompeten-
ser är det lätt att förankra sitt eget ar-
bete. Vi gör det roligare, effektivare
och med bättre resultat, försäkrar arki-
tekt Elisabeth Borglin.

Det i dag personalägda företaget, GF Konsult,
med det tidigare mottot ”från råmark till färdigt
samhälle” verkar brett inom byggnation och in-
frastruktur. Inom organisationen finns arkitek-
ter, samhällsplanerare, konstruktörer, ingenjö-
rer, geotekniker, biologer och lantmätare. GF
Konsults styrka är lika mycket samhällsintres-
serade och kvalitetsmedvetna medarbetare som
den breda tekniska erfarenheten.

Kreativ samhällsbyggare
I Mölndal har GF Konsult AB, under många
år, varit en oberoende aktör som flitigt engage-
rats. Inte sällan som konsult för att analysera
de stora samhällsplaneringsfrågorna.

Tel: 031-335 50 00  Fax. 031-335 98 66
mail@gfkonsult.se  www.gfkonsult.se

En kraftkälla för
samhällsutveckling

– Vi ritade Åbromotet som fick vackra vä-
gars pris, vi gör markundersökningar vid Kål-
lereds centrum och Lackarebäckshemmet, vi är
med och utvecklar stadsdelen Bifrost, vi har
nyligen gjort en datormodell för Mölndals vat-
tenledningsnät och vi deltar aktivt i idéarbetet
runt kulturhuset Möllans framtid. Vi är gärna
med där det händer något.

Grunden för framtiden
GF Konsult AB har även gjort ett antal pro-
gramstudier inom Mölndals skolvärld.

– Vi anlitades vid Ekenskolans flytt till
Stretered, vi projekterade Streteredsskolan, vi
utförde förprojekteringen vid Skånhällaskolan
och vi gjorde programarbetet för Sinntorpssko-
lan. Att arbeta inom skolans värld är särskilt
stimulerande, menar arkitekt Thomas Ericsson.
GF Konsult AB, med ca 150 medarbetare i
Göteborg och en filial i Växjö, verkar inom
hela Sverige.

Husarkitekt Elisabeth Borglin och
inredningsarkitekt Britt Dahlbäck
framför den pågående tillbyggnaden
av Streteredsskolan.

www.molndal.se
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