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till Anne Örtengren  
på Ranaverken AB i Vara    
som vann tävlingen i nummer 2/18!

Som kanske några av er har noterat så är jag åter på VD stolen i Bevego. Så 
här efter ett ”gästspel” som VD för ett annat systerbolag inom Saint-Gobain 
koncernen under ett drygt år och fått lite distans, kan jag konstatera att 
Bevego är ett fantastiskt bolag. Det finns fortfarande många intressanta 
utvecklingsområden inom bolaget som tilltalar mig och det är också det 
som lockat mig tillbaka.

Nog om det, vi lever alla i en tid av ovisshet när det gäller regeringsbild-
ning och inte minst byggkonjunktur. När det gäller det sistnämnda så är 
det väl ingen som säger emot mig att nyproduktion av bostäder kommer 
att gå ner ganska kraftigt, förvisso från en väldigt hög nivå. Men handen 
på hjärtat, har inte ROT sektorn varit ganska eftersatt p.g.a. kapacitetsbrist 
i entreprenadledet? Om svaret på den frågan är ja så tror jag fortsatt på en 
relativt bra marknad även i när framtid fast med en förskjutning mot ROT.

Med det som bakgrund så fortsätter Bevego att satsa. Förutom att vi 
bygger nya filialer, uppgraderar eller bygger ut så utvecklar vi hela tiden 
vårt sortiment så att vi även i framtiden ligger i framkant. Vi skall alltid 
vara innovativast, vilket vi fått kvitto för många gånger.

Utöver att vårt sortiment utvecklas så kommer det att komma en rad nya 
tilläggstjänster som ska göra vardagen allt lättare för er. Digitaliseringen är 
naturligtvis en del och där är vår nya E-handelsplattform en viktig kanal. 
Men det är bara början på digitaliseringsresan, det kommer att adderas 
till många andra tilläggstjänster inom det närmaste året.  

Men det allra viktigaste för oss är valfriheten för er som kund. Så oavsett 
om ni är digital eller analog så ska det vara lika enkelt att handla hos oss.

Trevlig läsning och välkomna in till oss. 

Peter Hamberg, VD.

BevegoNytt ges ut av:
Bevego Byggplåt & Ventilation AB 
Ansvarig utgivare: Isabel Bossle 
Produktion: Bevego

Redaktion
Repro & Tryck: 
Snabbtryckeriet Alingsås AB
Papper: Edixion Offset
Upplaga: 9 000 ex

Följ Bevego i sociala medier för att läsa om nyheter, produktinfo, hitta lediga tjänster och se bilder från våra event.

1  I  vilka två material tillverkas imkanaler?

2  Hur många år har Lidingö stadshus varit i drift?

3  Hur många utställare medverkar på Elmia subcontractor i år?

4  Finns det någon filial du tycker också hade behövt nya lokaler?

Motivera med egna ord varför.

Tävla och vinn biobiljetter!
Svara på frågorna och du har chans att vinna två biobiljetter. De rätta svaren hittar du i detta nummer av BevegoNytt.

Skicka dina svar till isabel.bossle@bevego.se märkt ”Tävling 3/18” 
eller till BevegoNytt, Box 168, 441 24 ALINGSÅS senast den 15 
december 2018. Vinnare utses av en jury bestående av representanter 
för Bevegos sortimentsutveckling och marknadsavdelning. Lycka till! 

LEDAREN

youtube.com/results?search_query=bevego

Det är kul att vara tillbaka!
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BevegoProfi len

Hej, vad arbetar du som?
– Jag är platschef på Bevego Södertälje.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
– Ja sanningen är att ingen dag är den andra 
lik, vilket ibland är utmanande men även väldigt 
kul. Då vi är en mindre fi lial blir det allt från 
att plocka material och serva våra kunder, till 
administrativa arbeten. Och någonstans där-
emellan blir det kaffe, kaffe och lite mer kaffe. 
Det roligaste med arbetsdagen är att den är 
varierande, med nya utmaningar varje dag. Sen 
såklart när man lyckas bra med någon affär 
kittlar det ju alltid lite extra!
 
Hur länge har du varit på Bevego och hur såg 
din väg ut till att bli platschef? 
– Oj, snart 10 korta år. Vi öppnade fi lialen i 
Södertälje i september 2008 och jag började 
strax efter det som lagerarbetare samt chauf-
för. Vi var bara tre då vilket resulterade i att 
jag snabbt var tvungen att hjälpa till i kunddis-
ken. Strax efter ett år slutade den dåvarande 
chefen. Då tog jag på mig innesäljarskorna 
och tillsammans med kollegan försökte jag 

upprätthålla den service och kundfokus vi ti-
digare haft. Rekryteringen av ny fi lialchef blev 
fördröjd och jag blev tillförordnad PC under 
ca 8 månader. Måste ha gjort något rätt för 
när nya chefen sen slutade fi ck jag äran att 
axla ansvaret för Södertälje fi lialen!
 

Vad gjorde du innan?
– Innan Bevego arbetade jag på Spendrups där 
vi plockade varor som skulle köras ut till restau-
ranger och affärer. Innan det så arbetade jag 
på posten i Tomteboda där jag ansvarade för 
ankommande gods.

Vad gör du på fritiden? 
– Om jag inte letar golfbollar i skogen (ibland 
med lite tur även på fairway), så blir det mest 
extremsporten hemma "jaga efter min lilla 15-
månaders på uppdrag". Matlagning är också 
en stor del i livet vilket jag uppskattar väldigt 
mycket. Då får jag utlopp av min kreativa sida 
samt en sorts terapi efter en lång dag på job-
bet. Annars fyller nog familj och vänner ut den 
större delen av den resterande fritiden vilket 
också är något jag värderar högt! •

BEVEGOPROFILEN

Daniel
Segemark

Träffa industrigänget på Elmia Subcontractor!
Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för den tillverkande industrins leverantörer och kunder och hålls 
i Jönköping den 13 – 16 november. I år medverkar 1200 utställare från runt 30 länder och Bevego är som vanligt en av dem. 

Elmia Subcontractor 13 – 16 november

KOM GÄRNA FÖRBI OCH 
HÄLSA PÅ OSS! 

NI HITTAR OSS I MONTER:

A03:38



F
rån och med den 12 november återfi nns Boråsfi lialen i nya 
lokaler på Sandlidsgatan 1N i Borås. Den nya fi lialen kommer 
ha en totalyta på ca 2600 kvm varav bl.a. en butik på ca 350 
kvm, varmlager på ca 1500 kvm och kallager på ca 500 kvm. 

Flytten är väldigt efterlängtad av platschefen Jonas Strandh som ser 
fram emot att få betydligt större ytor än tidigare, där ett större utbud 
nu kan lagerhållas för kunderna. Med detta kommer även i stort sett 
allt material kunna lagerhållas inomhus, så som t.ex. takavvattning 
och ventilationskanaler som tidigare varit utomhus. 

– Vi kommer få en jättefi n butik när vi väl är på plats och fått allt 
i ordning! säger Jonas Strandh. 

Butiken på Rosendalsgatan kommer att ha stängt fredagen den 9 
november då fl ytten till de nya lokalerna sker helgen 9 – 11 november. 
Den nya butiken öppnar sedan måndagen den 12 november kl 07.00.

UTÖKADE YTOR
De nya lokalerna medför nya möjligheter för fi lialen att effektivisera 
arbetet och underlätta vardagen. 

– I och med utformningen av lokalerna kommer vi också kunna 
jobba mer rationellt och vi kommer även få separerat in- och utlast-
ning vilket ökar säkerheten för både oss och våra kunder, säger Jonas 
Strandh, platschef i Borås. Det kommer med andra ord bli toppen!

bevego.seBLI eKUND HOS OSS!

NYA LOKALER

Västbergafi lialen stängdes igen 31/8 och slås nu ihop med fi lialen i Älvsjö. 
Personalen Patrik Lang och Sadiq Sidiqi kommer att följa med i fl ytten till 
Älvsjö och Hans Hammarström fl yttar till Bromma. Sadat Sidiqi som varit 
platschef i Västberga tar nu över som platschef i Uppsala. Ombyggnad av de 
nya utökade lokalerna blev klara precis i dagarna. 

– När nya butiken sedan öppnar är fortfarande inte klargjort, men troligt-
vis till mitten av november, säger Heikki Pihlajamäki, platschef i Älvsjö. 

Västbergafi lialen slås 
ihop med Älvsjö!

I november fl yttar Bevegos fi lial i Borås från Rosendalsgatan och öppnar i stället upp en ny fi n butik med 
betydligt större ytor än tidigare, vilket medför nya möjligheter för fi lialen och dessutom en ökad säkerhet.

Boråsfi lialen fl yttar till nya lokaler
Bild från bygget i Borås.

Nya lokaler
till november!
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VENTILATION I MÖLNDAL

Bevegos ventilationsfilial i Mölndal har det senaste haft en ökad försäljning av Profiducts rektangulära ljud-
dämpare från Bankeryd. Linnéa Berntsson, innesäljare, berättar om hennes vardag på filialen i Mölndal 
och försäljningen av rektangulära ljuddämpare.

V entilationsfilialen i Mölndal har sett 
en ökad försäljning av rektangulära 
ljuddämpare den senaste tiden. Fi-
lialen består av ett stadigt gäng som 

de flesta har jobbat ihop i många år, med Erik 
Engberg som platschef, innesäljarna Mattias 
och Linnéa, utesäljaren Hamid, Pontus och 
Rickard i lagret och kundmottagarna Niklas 
och Lina. På filialen sitter även Jesper som är 
regionsansvarig säljare för ventilation i väst och 
filialens egna budchaufför, Martin. I lokalen 
finns dessutom en expressverkstad med tre 
plåtslagare som tillhör Kungälvs produktion.

– Vi är ett sammansvetsat gäng som kunderna 
känner igen väl, det känns nästan familjärt att 
komma in på Bevego Mölndal, berättar Linnéa.

INNESÄLJARENS VARDAG
Linnéa jobbar som innesäljare inom ventila-
tion, vilket innebär att serva kunder över 
telefon, mail och i butik. 

– Vi har väldigt mycket spring i butiken och 

det är i princip alltid kunder här som vill handla, 
få hjälp eller ta en kaffe med oss, säger Linnéa.

Förutom att skriva order, offerera material 
och följa upp offerter, består Linnéas arbetsdag 

av mycket problemlösning i form av att ta fram 
rätt produkt eller att få fram rätt material i tid. 
Hon hjälper också till med en del administra-
tiva uppgifter och transportplanering för att få 
filialen att rulla.

– Vi har en egen budbil och hyr in några bilar  
till som kör många varv runt Göteborg varje  
dag och det kräver sin organisering, berättar 
Linnéa vidare.

 
 

ALLTID NYA UTMANINGAR
Linnéa har jobbat på filialen i snart sju år och 
känner de flesta kunder vid det här laget. Men 
trots många år på filialen finns det alltid nya 

utmaningar och mer att lära sig.
– Ibland har man inte svar på alla frågor eller 

vet hur en produkt fungerar, då är det skönt att 
ha kunniga kollegor på plats som har jobbat 
med detta i många år, säger Linnéa.

– Det roliga är att man lär sig flera saker 
varje dag!

BRA SAMARBETEN
– Kunderna vet att hit kan man komma för 

att få service och de vet att vi levererar bra 
produkter, säger hon. Effort & Björk Ventilation 
är exempelvis en av många fantastiska kunder 
där samarbetet med leverans av ljuddämpare 
har fungerat utmärkt.

ÖKAD FÖRSÄLJNING
Rektangulära ljuddämpare är något som 
fått en större försäljning på filialen, detta till 
hjälp av innesäljaren Linnéa. Hittills har hon 
sålt ca 35 – 40 stycken till kunder som är 
nöjda med både ljuddämparna och hela deras 
rektangulära kanalsystem. 

– Personalen på Bevego Vent Center i Banke-
ryd är alltid hjälpsamma och trevliga när jag ber 
om hjälp eller beställer något, förklarar Linnéa. 

”Det känns nästan 

familjärt att komma 

in på Bevego Mölndal

Rektangulära ljuddämpare på  
ventilationsfilialen i Mölndal

Linnéa Berntsson.
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J esper Fornell hade trots många års 
erfarenhet av försäljning aldrig sålt 
en samlingslåda tidigare, då det på 
deras region har varit en produkt som 

entreprenören beställer hos en plåtverkstad. 
– Men nu när vi har en standardprodukt som 

dessutom håller en helt annan kvalitetsnivå 
är det mycket enkelt för entreprenören att 
beställa den utav oss, säger Jesper. 

– Tillsammans med det enkla ritningsunder-
lag vi tillhandahåller är det nästan omöjligt 
för missförstånd avseende utförande, fort-
sätter han.

GEDIGEN LÅDA MED HÖG KVALITET
Hittills har samlingslådan varit mycket upp-
skattad bland kunder.

– Det är en gedigen låda med hög kvalitet 
om man jämför med andra fabrikat eller lik-
nande byggda på någon plåtverkstad, säger 
Jesper, som har sålt ca ett 50 tal samlings-

lådor till nöjda kunder så här långt. 
– Samlingslådan är en produkt som alla som 

håller på med byggnation eller renovering 
av flerbostadshus borde vara mycket intres-
serade av, anser Jesper.

LÅNGVARIG RELATION OCH STORT 
FÖRTROENDE
Kunder med stort förtroende till personalen 
på Bevego vet att säljarna visar upp en ge-
digen produkt och har varit mycket nöjda 
med resultatet. 

– Vi har en långvarig relation tillsammans 
med Jesper och även med övrig personal på 
Bevego så när dem erbjuder en vad de säger 
är en gedigen produkt till rätt pris så stämmer 
det. Vi har även fått samlingslådor samle-
vererade med övrigt ventilationsmaterial till 
bygget och då är även logistiken viktig för oss, 
säger Robert Nyström från Ventilationsteknik 
i Kungsbacka.

Samlingslådan – genomtänkt 
och uppskattad
Samlingslådan är en mycket bra och genomtänkt produkt med stora möjligheter till kundanpassade lösningar 
med till exempel förmonterat brandskydd. Jesper Fornell, regionsansvarig säljare  för ventilation i väst,  
beskriver den mycket uppskattade samlingslådan som en gedigen låda med hög kvalitet.  

Rektangulära kanalsystem

Profiduct har en omfattande tillverkning av rektangulära 
ljuddämpare BAKR och BBKR med tillhörande ljud- och 
tryckfallsdata.

Rektangulära kanaler tillverkas efter kundspecifikation 
i galvplåt, aluzink, rostfritt, svartplåt och magnelis.

Vi tillverkar även samlingslådor, rektangulära ljuddämpare 
samt imkanaler i svartplåt och rostfritt.

Kanalerna levereras med färdigkapade gejder 
samt packning.

För att läsa mer 
besök www.profiduct.se

SAMLINGSLÅDAN

VENTILATION I MÖLNDAL

Jesper Fornell 
med samlingslådan.



L
idingö stadshus ligger beläget i Li-
dingö kommun och inrymmer hu-
vuddelen av kommunförvaltningen. 
Byggnaden togs i bruk 1974 och ef-

ter mer än 40 år i drift var stadshuset i behov 
av en upprustning. Sedan hösten 2017 pågår 
en omfattande ombyggnation och renovering 
som förväntas vara färdig sommaren 2019. 
Trox levererar ventilationskomponenter till 
projektet och Bevego fungerar som en länk 
mellan byggarbetsplatsen och leverantören. 

INSTALLATION AV VENTILATIONEN
Projektet Lidingö stadshus är en totalen-
treprenad där byggherren Veidekke anlitat 
ventilationsentreprenören Veitech att utföra 
installationen av ventilationen. Hela ombygg-
nationen lades upp som två etapper med 
varsin entreprenad. 

Trox blev inblandade i projektet i upphand-
lingsfasen av första etappen genom att en 
offertförfrågan skickades till dem från venti-
lationsentreprenören Veitech. Efter ett antal 
möten där de tillsammans gick igenom sys-
temets tänkta funktion offererades ett förslag 
med de produkter som Trox ansåg sig kunna 
leverera för att uppfylla de uppsatta kraven. 

BEVEGOS ROLL I PROJEKTET
Efter detta följde ett offertuppföljningsmöte 
och förhandlingar där de båda parterna kom 
överens vilket resulterade i en leveranstidplan 
gällande första etappen av projektet. I detta 
skede gavs Bevego en viktig roll som länk mel-
lan byggarbetsplatsen och oss som tillverkare.
Första etappen av bygget är nu avslutad och 
driftsatt och anläggningen är godkänd utan 
anmärkningar.

– Med det goda resultatet från etapp ett 
blev det sedan enkelt att komma överens med 
Veitech om att även fortsätta leverera till etapp 
två som är en nu pågående entreprenad, säger 
Tobias Wallbom, försäljningschef på Trox.

LIDINGÖ STADSHUS

BEVEGONytt NR 3 20188–9

Projekt Lidingö stadshus

• Cirkulära och rektangulära ljuddämpare

• Spjäll för reglering och avstängning

• Donprodukter för till-, från- och överluft

• Kylbaffl ar

”Bevego fungerar som en 

länk mellan byggarbets-

platsen och leverantören.
Exempel på produkter 
Trox levererat till projektet:

Sedan hösten 2017 pågår en omfattande ombyggnation och renovering av Lidingö stadshus som var i behov 
av en upprustning. Till projektet av ombyggnaden har Trox levererat ventilationskomponenter, med Bevego 
som en länk mellan byggarbetsplatsen och leverantören.

SAMARBETET MED VEITECH
– Detta är det första stora jobbet vi gör med 

Veitech. Samarbetet fungerar mycket bra då 
de gjort tydliga tidsplaner som vi följer, säger 
Tobias.

Med en långsiktig plan kan Trox planera till-
verkningen och skicka detta från deras fabrik 
till Bevegos lager en vecka före kunden önskar 
få ut materialet till bygget. 

– Att leveransen kan lämna oss en vecka 
före utleverans till bygget innebär i praktiken 
att vi minimerar risken för att eventuellt strul 
med transporten påverkar installatörens ar-
bete, säger Tobias. Veitech är också nöjda med 
arbetssättet, tillägger han.

SVALBARD-I    Tilluftsbaffel för montage i undertak

• Längd från 1200 mm till 3000 mm
• Tryck/luftmängd kan ändras manuellt
• Spridningsmönster kan ändras manuellt
• Dimensioneringsprogram Auracool-I, 
   fi nns på www.trox.se

LKR    Lågbyggd ljuddämpare för cirkulära kanaler

• Levereras i 5 olika längder
• God egendämpning
• Nordens lägsta bygghöjd
• Finns i produktvalsprogrammet 
  "Lyddempervalg"

Två produkter från projektet.
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• Cirkulära och rektangulära ljuddämpare

• Spjäll för reglering och avstängning

• Donprodukter för till-, från- och överluft

• Kylbaffl ar

Exempel på produkter 
Trox levererat till projektet:

Lidingö Stadshus.
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Kampanj för den hållbara byggplåten

SVENSK BYGGPLÅT

Svensk Byggplåt lanserade i juni kampanjen "Extra lång hållbarhet: 100 år, 100%, 100 sätt", med syftet att synliggöra 
byggplåtens miljöfördelar och ta ut riktningen för branschens fortsatta hållbarhetsarbete. Byggplåten har enligt Svensk 
Byggplåts ordförande Johan Lindström mycket att bidra med i det hållbara samhällsbyggandet.

S
vensk Byggplåt är en branschorganisa-
tion som aktivt arbetar för att stärka och 
lyfta fram plåtens unika och förträffl iga 
fördelar som byggnadsmaterial. Flera 

av Sveriges ledande leverantörer inom bran-
schen ingår, bland andra Bevego som har varit 
medlemmar sedan starten 2015. 

I juni i år sjösatte organisationen kampanjen 
”Extra lång hållbarhet: 100 år, 100%, 100 sätt” 
som syftar till att synliggöra byggplåtens mil-
jöfördelar och ta ut riktningen för branschens 
fortsatta hållbarhetsarbete. Som medlem har 
Bevego förbundit sig att arbeta för att fl er ska 
få upp ögonen för den miljösmarta byggplåten 
och det oändliga kretslopp den rör sig i. 

I arbetet ingår bland annat att öka kunskapen 
hos slutkund om hur byggplåtens livslängd kan 
förlängas och att förtydliga processer och ruti-
ner kring återvinning. Det ingår även att arbeta 
för att få fram nya metoder och projekt som 
ökar andelen återbrukad byggplåt och minskar 
mängden spill.

100 ÅR, 100 %, 100 SÄTT
Namnet på kampanjen syftar till att bygg-

plåten har över 100 års beständighet om den 
behandlas och underhålls korrekt, är 100 % 
återvinningsbar utan att tappa i kvalitet och 
kan återbrukas på 100 olika sätt. Exempelvis 
kan plåten återbrukas genom att fl yttas till 
annan byggnad eller återanvändas i interiör 
och möbler. Spillmaterial vid tillverkning kan 
också användas till helt nya produkter. 

FRAMTIDA FOKUS
I ett pressmeddelande från augusti i år berättar 
Svensk Byggplåts ordförande Johan Lindström 
att i framtiden kommer kampanjen lägga mycket 
fokus på de miljösmarta lösningar och produkter 
som redan fi nns, men även de som ska komma.

– Vi kommer även att ta mer plats i debat-
ter och miljösamtal. Byggplåten har mycket att 
bidra med i det hållbara samhällsbyggandet, 
säger han. 

Med kampanjen vill Svensk Byggplåt också 
uppmana fastighetsutvecklare, arkitekter, bygg-
herrar och entreprenörer att våga ta nya grepp 
angående byggplåten.

– Vi vet att byggplåten tål såväl granskning 
som nya sätt att bearbetas, återbrukas och ut-
manas, lägger Johan till. ”Fler ska få upp ögonen 

för den miljösmarta

byggplåten.
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Avs: Bevego, Box 168, 441 24 Alingsås

B Porto betalt

410939400

Hela kampanjen fi nns på din närmsta fi lial och bevego.se

Maktia 18V

Utrustad med dubbel LED-belysning och 
XPT – förbättrad damm- och vattentålighet.
Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier, snabb-
laddare samt MAKPAC. 
• Varvtal (min-1) 0-500/2000
• Moment hård/mjuk 54/30 Nm
• Vikt (kg) 1,8 

Artikelnummer: DDF484RTJ

Knivset keramiska knivar 
NoviPro
Set med 6 st keramiska knivar 3 st 4" & 3 st 5"
Knivar med fantastisk skärpa för mjuka material 
(t.ex. cellgummi). 

Artikelnummer: DIVK1

Standardutrustning:
• Hopfällbar och avmonterbar 
   benställning för lättare transport.
• Rullsax med styrskena.

Tekniska data för PCL1270A:
• Arbetslängd (mm) 1270
• Kapacitet stålplåt (mm) 0,6
• Dimensioner(mm) 1450 x 300 x 170
• Vikt (kg) 53

Artikelnummer: JOPCL1270A

NYHET! 
Kantmaskin PCL1270A
Liten och lätt att ta med sig.

VINTERKAMPANJ
Några produkter ni fi nner i vår vinterkampanj.

KAMPANJPRIS: 

12.490:-
EXKL.MOMS

Knivset keramiska knivar Knivset keramiska knivar 

KAMPANJPRIS: 

 390:-
EXKL.MOMS

XPT – förbättrad damm- och vattentålighet.
Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier, snabb-
laddare samt MAKPAC. 
• Varvtal (min-1) 0-500/2000
• Moment hård/mjuk 54/30 Nm
• Vikt (kg) 1,8 

Artikelnummer: DDF484RTJ

Set med 6 st keramiska knivar 3 st 4" & 3 st 5"
Knivar med fantastisk skärpa för mjuka material 

Kantmaskin PCL1270A
Liten och lätt att ta med sig.

KAMPANJPRIS: 

Kompakt, lätt och kolborstfri 
borrskruvdragare
Kompakt, lätt och kolborstfri 

KAMPANJPRIS: 

2.790:-
EXKL.MOMS


