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Redaktion

Bevego skapar efterfrågan  
åt oss alla!

Stort grattis till Roger Löfström, Bygg & Plåt AB, Åkersberga  
som vann tävlingen i nummer 3/15!

Peter Hamberg, VD.

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.

1. Vad har tak och fasad på den nya byggnaden vid Alingsås  
 Tingsrätt klätts med? 

2. På vilken anläggning hölls seminariet VIVE15?

3. Vilken produkt hade Bevego fokus på under Elmia?

4. Som vad arbetar BevegoProfilen i detta nummer?

5. Vad heter typen av VAV-spjäll som installerats i Sandvikskolan?

 

Skicka dina svar till andreas.nilsson@bevego.se märkt ”Tävling 4/15”  
eller till BevegoNytt, Box 168, 441 24 ALINGSÅS senast den 
28 februari 2016. Lycka till! 

Namn

Adress

E-mail

För många år sedan tog Bevego initiativet till det plåtevent som nästa år 

kommer att heta PLÅT16. Med åren har den återkommande seminarie-

dagen blivit ett av de viktigaste eventen, gentemot arkitektledet, inom 

plåtbranschen. Inspirationen och möjligheterna med plåt på fasad och 

tak som delas där kommer garanterat göra att materialet ökar i föreskri-

vande grad och därmed ökar också efterfrågan.

Inom teknisk isolering är det kanske inte främst inspiration som är 

nyckeln till framgång utan snarare kunskap. Då vi hade noterat en viss 

kunskapsbrist i föreskrivande led om alla fördelar som användandet av 

teknisk isolering medför så tog Bevego för två år sedan ett initiativ även 

här. Detta följdes nu upp i Göteborg med VIVE2015 som vi arrangerade 

ihop med våra leverantörer. Vi hoppas att vi genom detta kunnat öka 

kunskapen hos konsulterna och att de fått insikt om storheten i bespa-

ringarna gällande både energi och miljö. Argumenten för detta är så 

starka att det närmast är ett tjänstefel att inte inse fördelarna.

 På temat energi och miljö så röner Bevego även framgångar inom 

SolEl. Vi erbjuder ett skalbart koncept vilket innebär att det går att 

anpassa för såväl villan som större anläggningar. Det är det perfekta 

komplementet till övrigt takarbete som många av våra kunder utför. Med 

det sagt så hoppas jag att snöskottningen inte blir allt för betungande 

under vintern.

God Jul!
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BevegoProfilen
Hej, vad arbetar du med?
Jag är Regionansvarig säljare på Bevego Industri 
och arbetar i Skåne, Småland och Blekinge. 
Där bygger jag upp affärsområdet Industri och 
informerar om vårt erbjudande när det gäller 
plåt och metaller.   

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Fyra dagar i veckan besöker jag kunder, för 
att kunna besöka flera företag inom samma 
område på en resa planerar jag noga. Men 
hittar jag en potentiell kund på vägen försöker 
jag få till ett möte direkt eller så skriver jag upp 
namn och återkommer. Under mötena infor-
merar jag om vad Industri kan erbjuda, men 
också om utbudet från de övriga affärsområ-
dena och vilka kompetenser som finns inom 
Bevego. Det finns många befintliga kunder som 
inte känner till att vi säljer teknisk isolering och 
ventilation. Dessutom hjälper jag kunderna 
genom att leta upp produkter som uppfyller 
deras behov på bästa sätt. En dag i veckan 
sköter jag administration och bokar de flesta 
möten. På Bevego Malmö har jag en plats men 
sitter emellanåt på andra filialer, till exempel 
Växjö, Kalmar och Kristianstad.

Hur länge har du varit på Bevego?
Började i mars 2014, då var jag helt ny i 

branschen och visste inget om plåt, ventilation 
och isolering. Men tack vare alla fantastiska 
människor på Bevego fyller jag på med kun-
skap hela tiden, det finns alltid någon som vill 
berätta och visa hur saker fungerar.

Vad gjorde du innan?
Arbetade med försäljning på Pitney Bowes, ett 
amerikanskt företag som säljer bland annat 
märkprodukter, kontorsutrustning som fran-
keringsmaskiner och mjukvara för lagerhante-
ring och spårning. Där var jag i 15 år, började 
som säljare och arbetade mig upp till region-
ansvarig. Jag är också utbildad coach, något 
jag har stor nytta av i mitt arbete eftersom 
mycket handlar om att lyssna och ställa bra 
frågor. Tidigare har jag sålt dammsugare, ar-
betat som undersköterska på distriktssköter-
skemottagning och HjärtLungRäddnings-in-
struktör.

Vad gör du på fritiden?
Motionerar, jag joggar och tränar styrketräning. 
När jag är ute och reser passar jag på utnyttja 
hotellens gym. Gillar att vara ute i naturen och 
plocka svamp. Sedan umgås jag en del med 
mina två döttrar, mitt bonusbarn och min särbo i 
Stockholm och i Bara. Ibland tar jag också hand 
om min dotters hund, en liten Jack Russell. •

Helen Björkman

VI LEVERERAR ÖVER FÖRVÄNTAN

INDUSTRI
FÖRUTOM ETT BRETT SORTIMENT KAN VI OCKSÅ ERBJUDA ER LÖSNINGAR 

SOM GÖR ERA INKÖP SMIDIGA OCH MER EFFEKTIVA.
 

• Hos oss kan ni köpa in alla produkter ni behöver från en  
   och samma leverantör.

• Ni får en kontakt och allt material kan levereras på en gång.

• Vi löser en förenklad logistik, med våra turbilar får ni snabba 
   leveranser inom någon dag, oavsett leveransadress.
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VIVE2015 OCH ELMIA

BLI eKUND HOS OSS!

F
ör att bygga ett hållbart samhälle och 
möta kraven på energieffektivisering 
krävs större insikt i branschen om hur 
teknisk isolering fungerar och vad den 

kan göra för att minska energispill. Bevego vill 
gärna hjälpa till att sprida den kunskapen. 

– Det handlar om mycket mer än skallös-
ningar, som till exempel installation av isolering, 
säger Lars-Åke Kämpe, Affärsområdeschef 
Teknisk Isolering på Bevego. 

5 GODA SKÄL
Under seminariet fokuserade man på fem 
goda skäl att välja rätt teknisk isolering; energi-
besparing, hälsa och miljö, säkerhet, ekonomi 
samt funktion och prestanda. Flera intressanta 
föreläsare delade med sig av sina kompetenser 
och bjöd på goda idéer. I pausen kunde besö-
karna se utställningar av produkter från Isover, 
Paroc och Armacell och Bevego. Bevego in-

formerade också om vikten av att hitta rätt 
ytbeklädnad för att skydda isoleringen.  

MULTIFUNKTION KRÄVER SMART 
ISOLERING 
Avslutningsvis fick besökarna möjlighet att 
gå på en rundvandring i den 45 300 m2 stora 
arenan. Det är Nordens största multi sport-
anläggning och förutom två sporthallar och en 
plan för inomhusfotboll innehåller den också 
grundskola, idrottsgymnasium, gym, skadeklinik, 
konferensrum, hotell och restaurang. På första 
plan ligger dessutom en skidanläggning med 
ett 1,2 kilometer långt skidspår, inomhus. Där 
hålls en temperatur på minus två–fyra grader 
året runt. Eftersom byggnaden innehåller så 
många olika funktioner, som alla kräver an-
passad isolering, fanns det gott om smarta 
lösningar att visa upp. •

Den 12 november anordnades VIVE2015, ett seminarium om teknisk isolering, 
på den nyligen invigda Prioritet Serneke Arena i Göteborg. Till detta bjöds VVS-
konsulter från Västsverige in.

VIVE2015 lyfter vikten av 
teknisk isolering

Magnelis i fokus 
på Elmia

D
en 10–13 november anordnades 
för 40:e året Elmia Subcontractor 
i Jönköping. Det är norra Europas 
ledande mässa för underleveran-

törer inom tillverkningsindustrin och deras 
kunder. Med andra ord en riktig specialist-
mässa för produktutveckling och inköp. Varje 
år grundläggs affärer för 18 miljarder här. 
Självklart var Bevego på plats för att visa 
bredden av sitt sortiment.

– I år har vi fokuserat på plåt, och speciellt 
lyft fram vår produkt Magnelis ZM310, säger 
Johan Cronhamn, Försäljningschef Bevego 
Industri. Magnelis är en innovativ metall-
beläggning som ger skydd mot långvarigt 
slitage i de tuffaste miljöer. Materialet har 
upp till tio gånger bättre korrosionsmotstånd 
än varmförzinkat stål och kan i många fall 
vara ett kostnadseffektivt alternativ till efter-
galvaniserade detaljer.

– I vår monter har vi också haft med två 
av våra leverantörer som visat sina sorti-
ment, Paroc som tillverkar isolering och 
Heco Nordiska som tillverkar infästnings-
detaljer, berättar Johan. 

Missade du seminariet kan du 
läsa mer och få tips på vive2015.se. 
Eller prata direkt med din Bevego-
kontakt om energieffektivisering.

Prioritet Serneke Arena i Göteborg.
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Rheinzink på tak och fasader 
landet runt

H
aga Plåt AB har över 75 års erfaren-
het i branschen och utför alla typer 
av byggnadsplåtslageri, kompletta 
tak renoveringar och tillverkar special-

kon struktioner. De har utfört alla exteriöra plåt-
arbeten på byggnaden som är ritad av Björn 
Thyberger och Malin Unger på Erséus arkitekter. 
Fasaden är täckt med plåtar som alla är mon-
terade med en lätt lutning utåt, ett utförande 
som kallas ”omvänt klinklagd skivtäckning med 
horisontella profilbleck”. Materialet är Rheinzink 
prePatina i nyansen graphite grey. 

– Det är inte något standardutförande och 
designen har krävt en viss anpassning till exem-
pel mot fönster och dörrar, säger Roger Löfgren, 
VD på Haga Plåt AB.

ZINK FUNGERAR ÄVEN NORRUT 
Roger berättar att zink är ett väldigt speciellt 
material att arbeta med eftersom det lätt kan 
spricka om det bearbetas i en för kall miljö. 

– Men det har gått väldigt bra för oss. Tack 
vare ett gott samarbete med Kari har vi fått 
god hjälp, dels med specifika lösningar på en 
del utmaningar men framför allt med tips på 
hur man ska bearbeta materialet på bästa sätt 
genom till exempel förvärmning, berättar Roger. 

– Jag är tacksam över att de tar sig an vårt 

material, säger Kari. Det har länge funnits en 
viss skepsis mot zink i norr, men Haga Plåt AB 
har både kunskap om och erfarenhet av mate-
rialet och litar på det. 

– I detta projekt var Rheinzink ett föreskrivet 
material men jag skulle gärna använda det igen, 
säger Roger. Det har god hållbarhet med lång 
livslängd och låg miljöpåverkan vilket många 
av våra kunder efterfrågar.  

LEVERANS TILL VERKSTAD
Magnus Abrahamsson, Platschef Bevego Umeå 
har varit kontaktperson till Haga Plåt AB. Filialen 
har förutom plåten också levererat stuprör i 
samma material och färg, rännor och lackerad 
tunnplåt till Haga Plåt AB. I deras verkstad har 
plåten bearbetats, alla delar har klippts till, 
blivit falsade och formatanpassade enligt rit-
ningarna. De färdiga delarna har man sedan 
kört ut och monterat direkt på fasaden. •

Tre olika projekt med olika förutsättningar använder samma produkt, Rheinzink prePatina. Det är ett 
naturmaterial av massiv titanzink med en levande yta. 
– Materialet har blivit väldigt populärt, speciellt bland arkitekter, säger Kari Koskinen, försäljnings-

ansvarig Rheinzink Sverige. Det är ett helt underhållsfritt och hållbart val. Vid tillverkning och återvinning 
kräver materialet mindre energiförbrukning än annan plåt tack vare en låg smältpunkt på 420°C. Dess-
utom är ytan estetiskt tilltalande, patineringsprocessen gör att den förändrar sig med åren vilket ger en 
spännande karaktär, säger han.

Rheinzink prePatina
• Naturmaterial med levande yta
• Kräver inget underhåll
• 100 % återvinningsbart
• Låg energiförbrukning vid tillverkning och återvinning
• Finns i tre nyanser, valsblank, blue grey och graphite grey 

RHEINZINK

Tre 
olika projekt 

använder samma 
produkt, Rheinzink 

prePatina. Mitt i centrala Umeå byggs nu ett nytt badhus på totalt 12 000 m2. Det ska bli en plats 
för träning, friskvård, rekreation, rehabilitering och upplevelser. Här ska också finnas 
café och parkeringsdäck i två plan. Badhuset beräknas stå färdigt hösten 2016. 

Umeå badhus får spännande fasad 
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H
isingstads Bleck- och Plåtslageri AB 
grundades 1917 och är ett av göte-
borgsregionens äldsta plåtslagerier. 
De har även en utvecklad service-

avdelning, som tar sig an mindre entreprenader 
och servicearbeten. I detta projekt har de 
varit delaktiga ända sedan projekteringen till-
sammans med Kari från Rheinzink och Jan 
Bundsen, platschef Bevego Hisings Backa.   

SÄREGEN ARKITEKTUR 
Den nybyggda fristående delen ska bland annat 
innehålla rättegångssalar, arkivrum och garage 
där transporter från häktet kan tas in. Bygg-
naden som är ritad av Magnus Almung och 
Fritz Olausson på Tengbom är full av arkitekto-
niska inslag som spännande vinklar, tak med 
olika lutning och rundade burspråk.

– När vi kom hit var det bara en stålstomme, 
säger Ulrik Andersson, VD på Hisingstads 
Bleck- och Plåtslageri AB. Vi har byggt upp 
taket, isolerat, lagt strukturmatta och sedan 
klätt både tak och fasad samt monterat rostfria 
ränndalar. Designen har varit en utmaning dels 
för att rent tekniskt få god täthet och funktion 
men också för att få till alla estetiska detaljer, 
säger han.  

UTMANANDE DETALJER
Tak och fasad är helt täckta med en valsblank 
Rheinzink prePatina som med åren kommer 
att dämpas och bli sidenmatt. Taket har en 
klassisk bandtäckning medan fasaden har 
skivtäckning med vinkelfals. Där varierar ban-
dens bredd mellan 150–420 mm vilket ger en 
oregelbundet och karaktäristiskt utseende.  

– Vi har lagt mycket tid på slutfinishen, berättar 
Ulrik. Skivtäckningen kräver att man är varsam 
med materialet och gör alla steg i rätt ordning. 
Kari menar att även om detaljer är väl beskrivna 
kan de utföras mer eller mindre bra. 

– I detta fall har de utfört ett jättefint hantverk, 
säger han.

Arbetssättet för zink och annan plåt skiljer 
sig något men Ulrik menar att fungerar bra 
bara man följer Rheinzinks anvisningar. 

– Vår personal har både utbildning och erfa-
renhet av materialet så det har inte varit några 
problem, säger han. I detta projekt har de 
kunnat arbeta under sommarhalvåret och där-
för sluppit tänka på förvärmning. 

– Nu känns det som en fjäder i hatten att vi 
har utfört ett gott arbete på en så speciell design, 
avslutar han stolt. •

Karaktärsfull tingsrätt i Alingsås 
I Alingsås utanför Göteborg färdigställs nu en om- och tillbyggnation av Alingsås 
Tingsrätt. Intill den klassiska tegelbyggnaden har en fristående byggnad med en 
säregen arkitektur uppförts vilket bjuder på en effektfull kontrast. De nya lokalerna 
beräknas vara klara i april 2016.

A
rkitekterna Lollo Dahlsten och Lennart 
Gustafsson från Ferrum står bakom 
ritningarna, Kari har haft ett nära 
samarbete med dem när det gäller 

val av exteriört material. 
– Redan för tre år sedan gjorde jag ett prov-

montage av Rheinzink prePatina i olika nyanser 
på plats, berättar han. Till slut valdes graphite 
grey. Plåtarbetena har utförts av Viskans Plåt-
slageri AB i samarbete med Slottets Plåt och 
Tak AB. Viskans Plåtslageri grundades 2005 och 
ligger i Viskafors, 1,5 mil utanför Borås. Företa-
get har mer än 25 års erfarenhet inom branschen 
och erbjuder allt inom byggplåt, till privat-
personer, byggföretag och fastighetsföretag.    

DETALJRIKEDOM KRÄVER BRA VERKTYG
– Lägenheterna i Masthugget har en speciell 
design med burspråk, förrådsdelar och växter 
på taket, säger Mikael Peterson, VD och ägare 
på Viskans Plåtslageri AB. Det har varit många 
detaljer att få till. Men den största utmaningen 
var nog att vi fick börja arbeta i februari efter-
som projektet blivit något förskjutet. Vi star-
tade då med skärmtaken och först fick vi 
värma bort all snö och is från konstruktionen 
och sedan förvärma titanzinken innan vi kunde 
bearbeta och montera delarna, berättar han. 

Det tog så klart en del tid, men så fort det blev 
varmare gick allt lättare och fortare. 

– Plåtslagarna har utfört sitt arbete mycket 
väl och varit väldigt noggranna, säger Kari. När 
plåtelementen skulle bockas testade de först 
att göra det för hand med resultatet blev inte 
till räckligt bra. Mikael började då leta efter ut-
rustning som kunde underlätta arbetet och 
valet föll på en BevegoLine Kantmaskin (JOHS33). 

– Den har varit smidig att använda och fung-
erar bra, säger han.  

LAGERHÅLLET SORTIMENT LOCKAR
Krister Birgersson, säljare på Bevego Borås, 
har sett till att Viskans Plåtslageri AB kunnat 
hämta Rheinzink prePatina i rätt kulör och rätt 
mängd, både på Borås-filialen men också på 
Bevego Hisingsbacka. Materialet från Bevego 
har gått till att klä burspråken som vetter ut 
mot förgården, bygga skärmtak över entréerna, 
klä in förrådsdörrarna samt all bandtäckning 
kring sedumtaket. 

– Bevego har ett väldigt bra och brett sorti-
ment, dessutom finns det mesta på lager och 
man slipper beställa långt i förväg. Något som 
vi inte alltid kan göra, berättar Mikael. Dess-
utom tycker jag att vi har fått en bra relation 
med Krister och får bra service, avslutar han. •

Moderna bostadsrätter i Masthugget  
På det redan tätt bebyggda Masthuggsberget i centrala Göteborg har man gjort plats för tio nya lägenheter i bostadsrättsför-
eningen Masthugget. De har en modern design med egna förråd, sedumtak och förgårdar som ger viss utsikt mot hamnen. 



8–9

KYLPRODUKTER I KIVIK
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Svensktillverkad 
luftbehandling från Skåne 
Mitt ibland äppelträden på Österlen ligger Kylprodukter i Kivik AB, ett företag med 35-års erfarenhet inom områdena fukt 
och kyla. Deras tjänster omfattar allt från design och tillverkning till installation och service. Materialet de använder kommer 
till stor del från Bevego Industri.

S
ven Bladh startade företaget 1980 
och arbetade först på egen hand. 
Sönerna Jens och Jörgen började så 
småningom i företaget och 2006 tog 

de över driften. Sven, som idag är 75 år, arbe-
tar dock fortfarande kvar på halvtid och har 
en viktig roll i företaget. Med åren har företaget 
växt och har nu ett 20-tal anställda. 

– Vi har väldigt bra och kunnig personal som 
är van att ta ansvar för våra produkter och 
tjänster, det har vi kommit långt på, säger Jörgen.

ANPASSNING OCH SPECIALTILLVERKNING
De flesta av företagets kunder inom installation 
och service finns i närområdet på Österlen 
men produkterna från tillverkningen levereras 
till hela landet. God kvalitet och lång livslängd 
är utmärkande för dem. Sortimentet innefattar 
produkter som kyl- och frysaggregat, klimat-
aggregat, avfuktare och luftridåer, alla kan 
anpassas utefter kundens behov.

– Många av våra kunder uppskattar att vi har 
full koll på alla delar i produkterna och har 
provkört dem här innan leverans, säger Jörgen. 
Förutom standardsortimentet utför de också 
specialjobb i små volymer. Det kan handla om 
arkitektritade plåt-och stålkonstruktioner eller 
inredningsdetaljer som dörrar, badkar och 
kylskåp. 

– Vi märker en ökning på det området vilket 
är roligt, säger han. 

PRODUKTER FÖR LUFTBEHANDLING 
Två av de egna produkterna som konstrueras 
och tillverkas i Kivik är Klimatrumsaggregat och 
Kanalanslutna Luftavfuktare. Båda finns i flera 
storlekar, har låg energiförbrukning och tydliga 

displayer med information på svenska. Luftav-
fuktarna kan användas i simhallar, bergrum 
och andra fuktiga miljöer. De monteras direkt 
i lokalen eller i ett separat teknikrum för att 
sedan anslutas till kanalsystem med till- och 
frånluftsdon. Klimatrumsaggregaten reglerar 
både temperatur och luftfuktighet genom att 
avfukta och befukta, värma och kyla. De kan 
till exempel användas i arkivrum eller liknande 
lokaler där luftfuktigheten måste hållas på en 
specifik nivå.  

– Vissa kunder använder våra klimatrums-
aggregat i laboratorier för att simulera olika 
typer av klimat i vilka man sedan utför diverse 
produkttester, berättar Jörgen. 

 

BREDARE SORTIMENT
Kylprodukter i Kivik AB har varit kund hos 
Bevego sedan starten och innan dess hos 
föregångaren Belano. Materialet de köper är 
stål- och aluminiumplåt, isolering till kyldetaljer 
och viss infästning. 

– Sedan Bevego startade upp Industri köper 
vi allt fler produkter, de kan erbjuda ett bredare 
sortiment nu och har blivit mer konkurrens-
kraftiga, säger Jörgen. Helen Björkman, säljare 
på Bevego Industri är deras kontaktperson. 

– Min ambition är att hitta nya produkter som 
kan uppfylla deras behov och fortsätta ut-
veckla företaget, säger hon. 

– Om vi har frågor är det alltid lätt att ringa 
Helen, men för det mesta handlar vi direkt i 
e-handeln, säger Jörgen. Leveranserna är all-
tid bra och otroligt punktliga, vi kan nästan 
ställa klockan efter dem.  

På kylprodukter.se finns mer om 
företagets tjänster och produkter. 

Sven Bladh med sönerna Jörgen och Jens.



SANDVIKSKOLAN MED VAV-SYSTEM
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N
är Sandvikskolans ventilation skulle 
uppdateras annonserade Järfälla 
kommun ut en offentlig upphand-
ling för denna utförandeentrepre-

nad. Installationsteknikerna AB, INTAB, ett 
företag i Solna som erbjuder tjänster inom 
VVS-, energi-, kyl- och driftteknik, beslöt sig 
för att lämna in ett anbud och kontaktade 
Niclas Öhman på Bevego Bromma. 

– Detta fall var lite speciellt eftersom det inte 
fanns några specifika produkter eller leveran-
törer föreskrivna i funktionskraven vilket gav 
oss större valmöjlighet men också ett extra 
ansvar, säger Niclas. 

– Vi tittade på olika leverantörer och Niclas 
föreslog TROX Auranor. Eftersom deras pro-
dukter uppfyllde kraven och hade ett konkur-
renskraftigt pris så valde vi dem, säger Tobias 
Enback, entreprenör på INTAB. 

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION
Valet föll på ett VAV-system (Variable Air Volume) 
som gör det möjligt att variera luftflödet i rummet, 
beroende på hur det används. 

– VAV-system passar bra i skolor, säger Tobias 
Wallbom, Exportchef på TROX Auranor. I ett 
klassrum har man vanligtvis verksamhet klockan 
8–15, minus raster, så det blir endast 5–6 
timmars beläggning per dag. Med en effektiv 

VAV-anläggning finns det möjlighet att sänka 
energiförbrukningen betydligt, menar han. 

INTAB tilldelades entreprenaden och i Sand-
vikskolan har de monterat VAV-spjäll av typen 
LEO, ett motordrivet spjäll som aktivt reglerar 
luftmängden efter aktuellt behov. Spjället styrs 
av temperaturgivare placerade i rummen och 
CO2-givare placerade i frånluftskanalerna. 

– Är det för varmt i klassrummet ökar luft-
flödet för att sänka temperaturen och skapa 
en behaglig inomhusmiljö. Om det är många 
personer i rummet kan CO2-halten från utand-
ningsluften nå en hög nivå och bidra till att 
eleverna blir trötta och okoncentrerade. Då 
forcerar ventilationen och tar in frisk luft med 
mer syre, berättar Tobias Wallbom. När rummen 
inte används ligger ventilationen endast på 
en låg underhållande nivå vilket effektiviserar 
energianvändningen.

ÖKAD SÄKERHET
Under hela projektet har Tobias Wallbom och 
Tobias Enback fört löpande diskussioner för 
att hitta de bästa lösningarna. 

– Det var ett komplicerat arbete eftersom vi 
gjorde ingrepp i delar av systemen, vilket kräver 
att man är varsam med det som ligger omkring, 
säger Tobias Enback. Dessutom var det många 
detaljer som skulle passas ihop och vår elinstal-

latör drog kilometervis med kabel. I samband 
med att vi monterade nya kanaler installerade 
vi också brandgasspjäll, FKRS-EU från TROX 
Auranor. Om en brand skulle bryta ut stängs 
spjällen och hindrar rökgaser från att spridas 
via ventilationssystemet till närliggande rum. 
Ett effektivt sätt att öka säkerheten efter som 
det ökar utrymningstiden, berättar han. 

SAMORDNAD LEVERANS
Förutom material från TROX Auranor har 
Bevego bland annat levererat kanalsystem från 
Hallströms, det mesta levererades på en gång 
i början av projektet. 

– Eftersom vi hade en pressad tidplan och 
arbetet skulle utföras mitt i sommaren ville vi 
försäkra oss om att så mycket som möjligt 
av materialet fanns på plats. Kanalsystemen 
levererades senare på bestämda datum och 
allt fungerade väldigt bra, säger Tobias Enback. 
Niclas berättar att det krävs en del organisering 
när det gäller att samleverera produkter från 
olika leverantörer i rätt tid. 

– Målet är alltid att göra det så smidigt som 
möjligt för våra kunder. Här blev det ganska 
okomplicerat för trots att produkterna från 
TROX Auranor tillverkas i Norge var deras leve-
ranser mycket snabba och väldigt tillförlitliga,    
avslutar han. •

Sandvikskolan är en naturskönt belägen skola i Järfälla, strax utanför Stockholm. De har verksamheter som förskola, grundskola 
F-5, grundskola för elever med autism, grundsärskola, fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg. Här finns plats för 
ca 350 barn. Hit har Bevego levererat ny ventilation och brandgasspjäll.

Förbättrad skolmiljö med 
VAV-system  

  TROX Auranor VAV-spjäll LEO 

• Ny regulator med större mätområde
• Hög mätsäkerhet
• Tryckoberoende
• Kort bygglängd
• Kan monteras direkt i anslutning  
 med böj



B
K Produkter startades 1985 av Börje 
Klasson som tillsammans med sonen 
Fredrik byggde upp en modern maskin-
 park och värvade engagerade och 

kunniga yrkesmänniskor. I maj 2014 förvär-
vade Sven-Erik Nilsson och Birgitta Bjäde 
företaget. Sven-Erik hade då tidigare erfaren-
het av VD-rollen från flera bolag men tyckte 
att det var dags att skaffa ett eget och ut-
veckla det efter egna tankar. Birgitta arbetade 
redan på BK Produkter med ekonomi och 
administration men hade en gedigen erfaren-
het från småländska plåtföretag, både som 
anställd och ägare. 

– Vi valde att förvärva BK Produkter eftersom 
det var ett välskött bolag med duktig personal 
och stor utvecklingspotential, berättar Sven-
Erik Nilsson, VD och ägare. Företaget har 25 
anställda.

ÖKAD OMSÄTTNING
Sedan de tog över har de genom att effekti-
visera processerna, bearbeta befintliga kunder 
och identifiera nya lyckats öka omsättningen 
med 20 %. 

– Vi levererar en helhetslösning och våra 
tjänster täcker in allt från idé till färdig produkt, 
ibland även logistik, säger Sven-Erik. Kunderna 
får en leverantör av hela kedjan, från kon-
struktion till stansning, svetsning och lackering, 
vilket underlättar mycket för dem. Han berättar 
att kunderna finns i många olika branscher 
men ofta handlar det om elektronikföretag som 
vill ha fodral till sina produkter, till exempel 
batteriladdare till truckar. Då handlar det om 

funktionella lösningar som också ska ha este-
tiska värden, vissa kunder har både höga och 
mycket detaljerade krav. Ett annat exempel är 
tillverkare av ventilationsprodukter som behö-
ver plåtarbete anpassat efter den nordiska 
marknaden och nordisk byggstandard. Det kan 
röra sig om produkter som fläkttrummor och 
skal till utbytesaggregat.

SMÅ SERIER MED SNABB LEVERANS
– Vi har specialiserat oss på små och medel-
stora serier, som mest rör det sig om 5000–
6000 produkter per kund och år och de kan 
levereras i partier om 600 x 10, berättar Sven-
Erik. Våra kunder arbetar mycket med produkt-
utveckling, vissa behöver nya produkter varje 
månad. Ofta är det snabba leveranser som 
gäller eftersom de behöver få fram proto typer 
för produkttester eller för att visa upp för sina 
kunder. Tack vare våra flexibla maskiner kan 
vi då snabbt ställa om och tillverka en serie 
på bara några få exemplar och ändå hålla en 
hög kvalitet, säger han.

BEVEGO GER GOD LEVERANSSERVICE
Ibland behöver BK Produkter testa nya mate-
rial och då kan de vända sig till Helen Björkman 
på Bevego Industri. 

– Det är en väldigt bra leverantör som alltid 
kan svara på våra frågor. De har ett brett ut-
bud där mycket finns på lager och kan snabbt 
leverera, säger Sven-Erik. Servicen är bra, de 
är lyhörda och väl medvetna om var vår gräns 
går prismässigt vilket gör att vi också köper 

en del andra produkter hos dem som till ex-
empel fästelement och teknisk isolering. När 
vi byggde ut våra lokaler köpte vi ventilation 
på Bevego Växjö, det gick väldigt smidigt att 
åka dit och hämta materialet som vi sedan lätt 
kunde montera, fortsätter han. 

EGET ANSVAR OCH EGNA INITIATIV 
Sven-Erik berättar att de arbetar mycket med 
värden som eget ansvar, tydliga mål och delaktig-
het i verksamheten. De har ofta möten där 
hela personalen är med och alla kan tycka till. 

– Vi arbetar utefter en tydlig riktning och när 
personalen vet vad som ska göras är det upp 
till dem att lösa hur på bästa sätt, säger han. 
Personalens kompetens kommer då i fokus, 
de får koll på helheten och har möjlighet att 
påverka sin arbetssituation. 

– Det är fantastiskt roligt att driva ett mindre 
företag där alla är flexibla och hjälps åt, säger 
Sven-Erik. Som ett exempel på egna initiativ 
berättar han att de infört lediga fredagsefter-
middagar efter att personalen lagt fram ett 
förslag på hur man kunde arbeta in tiden på 
övriga dagar. 

– Det har fungerat jättebra, alla är nöjda och 
kan nu få lite mer tid med sina familjer vilket 
känns bra, avslutar Sven-Erik. •

I småländska Alvesta ligger BK Produkter, ett företag som tillverkar produkter inom segmentet tunnplåt. De har specialiserat 
sig att leverera produkter i små serier med hög kvalitet och hög leveranssäkerhet. I år har de varit verksamma i 30 år. Detta 
är en av Bevego Industris kunder. 

BK Produkter erbjuder hel-
hetslösningar inom tunnplåt
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BK PRODUKTER

På bkprodukter.se finns mer om  
företagets tjänster och maskinpark. 

Sven-Erik Nilsson, VD BK Produkter.



VINTERKAMPANJ
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Vinterkampanj 
Just nu har vi flera fina erbjudanden på verktyg och tillbehör. Självklart gäller priserna både på våra filialer och i vår e-handel. 

Korslaser Supercross laser Compact 
Art.nr: L081124A

Roofac – Fallskyddspaket 
Art.nr: 9800682

Träskruvssats Protect 4  
Art.nr: 81991240

Fresh Intellivent® Byggradio från Panasonic
Art.nr: EY37A2B

Profit hålsågs-set hm vent 
Art.nr: 93586210

Combokit från Makita
Art.nr: KDLX2118MJ

1550:–

Korslaser Autocross Laser 2 Pro 
Art.nr: L032100A

1899:–559:–

369:– 1129:– 1695:–

3345:– 4495:–

Art.nr: FINTSVART2

Art.nr: FINTVIT2

Kampanjpriserna gäller under december och januari 2016 eller så långt lagret räcker!

Fiskeset  
på köpet!

OBS! Begränsad 
upplaga!

Värde ca 900:–

Bluetooth



Avs: Bevego, Box 168, 441 24 Alingsås

B Porto betalt

410939400


