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BEVEGO.SE

BORÅS
Rosendalsgatan 12
504 52  Borås
Tel 033-22 53 70
Fax 033-12 67 08
info.boras@bevego.se

ESKILSTUNA
Bredängsgatan 57
633 46  Eskilstuna
Tel 016-10 02 90
Fax 016-12 08 65
info.eskilstuna@bevego.se

FALUN
Västermalmsvägen 1
791 77  Falun
Tel 023-70 50 30
Fax 023-65 105   
info.falun@bevego.se

GÄVLE
Strömsbrovägen 23
803 09  Gävle
Tel 026-14 77 50
Fax 026-14 77 59   
info.gavle @bevego.se

GÖTEBORG
Gullbergs Strandgata 34 D
411 04  Göteborg
Tel 031-63 12 80
Fax 031-65 75 69
info.goteborg@bevego.se

HISINGS BACKA
Importgatan 14
422 46  Hisings Backa
Tel 031-742 30 00
Fax 031-742 30 20
info.hisingsbacka@bevego.se

HÖGSBO
August Barks Gata 2
421 32  Västra Frölunda
Tel 031-17 07 50
Fax 031-45 11 49
Info.hogsbo@bevego.se

MÖLNDAL
Kryptongatan 24
43 153  Mölndal
Tel 031-67 46 50
Fax 031-67 46 59
info.molndal@bevego.se

HALMSTAD
Frennarpsvägen 12 A
302 44  Halmstad
Tel 035-15 09 60
Fax 035-15 09 69
Info.halmstad@bevego.se  

HELSINGBORG
Basaltgatan 5
254 68  Helsingborg
Tel 042-22 85 88
Fax 042-22 64 90
info.helsingborg@bevego.se

JÄRNFORSEN 
Industrivägen 33   
570 81  Järnforsen 
Tel 0495-177 70 
Fax 0495-500 79    
info.jarnforsen@bevego.se 

JÖNKÖPING
Bultvägen 2  
553 02  Jönköping
Tel 036-30 20 70
Fax 036-30 22 10   
info.jonkoping@bevego.se

KALMAR
Rigavägen 4 
393 56  Kalmar 
Tel 0480-44 28 30 
Fax 0480-44 28 31  
info.kalmar@bevego.se

KARLSTAD
Brisgatan 9
652 21  Karlstad
Tel 054-85 44 65
Fax 054-85 49 17  
info.karlstad@bevego.se

KRISTIANSTAD
Rörvägen 17–19
291 59  Kristianstad
Tel 044-28 16 60
Fax 044-28 16 61
info.kristianstad@bevego.se

KUNGÄLV
Maskingatan 3
442 40  Kungälv
Tel 0303-581 30
Fax 0303-581 32
info.kungalv@bevego.se

LINKÖPING
Attorpsgatan 8 B
582 73  Linköping
Tel 013-35 99 80
Fax 013-31 52 20   
info.linkoping@bevego.se

LULEÅ
Torpslingan 9   
973 47  Luleå
Tel 0920-23 78 70
Fax 0920-23 78 71
info.lulea@bevego.se

LUND
Gustavshemsvägen 7   
227 64  Lund
Tel 046-13 41 35
Fax 046-13 36 90
info.lund@bevego.se

MALMÖ    
Risyxegatan 3 
213 76  Malmö
Tel 040-21 41 10
Fax 040-21 41 77
info.malmo@bevego.se

NORRKÖPING   
Importgatan 32 
602 28  Norrköping
Tel 011-21 10 40
Fax  011-21 10 49
info.norrkoping@bevego.se

SKELLEFTEÅ 
Maskinvägen 20  
931 37  Skellefteå
Tel 0910-71 50 30
Fax 0910-71 50 39   
info.skelleftea@bevego.se

SUNDSVALL   
Mejselvägen 6
853 50  Sundsvall
Tel 060-17 76 80
Fax 060-17 76 86   
info.sundsvall@bevego.se

SÖDERTÄLJE
Åkerivägen 20
152 42  Södertälje
Tel 08-554 425 60 
Fax 08-554 425 61
info.sodertalje@bevego.se

BROMMA
Voltavägen 9–11 
168 69  Bromma
Tel 08-564 352 00   
Fax 08-564 352 29
info.bromma@bevego.se

ROTEBRO
Kung Hans väg 6
192 68  Sollentuna
Tel 08-440 14 40
Fax 08-626 20 42
Info.rotebro@bevego.se

VÄSTBERGA
Västberga Allé 60
126 75 Stockholm
Tel 08-608 88 60
Fax 08-31 31 27
Info.vastberga@bevego.se

ÄLVSJÖ
Konsumentvägen 17
125 30  Älvsjö
Tel 08-447 15 00
Fax 08-447 15 39
info.alvsjo@bevego.se

TROLLHÄTTAN
Kardanvägen 68  
461 38  Trollhättan
Tel 0520-48 04 00
Fax 0520-48 02 95
info.trollhattan@bevego.se

UMEÅ
Industrivägen 6
901 30  Umeå
Tel 090-12 54 44
Fax 090-12 22 15   
info.umea@bevego.se

UPPSALA
Kungsängsvägen 16
753 23  Uppsala
Tel 018-60 66 40
Fax 018-60 66 49
info.uppsala@bevego.se

VISBY
Hyvelgatan 10
621 41  Visby
Tel 0498-40 48 40
Fax 0498-40 48 49
info.visby@bevego.se

VÄSTERÅS
Dornhammargatan 2
721 33  Västerås
Tel 021-10 24 90
Fax 021-35 27 26
info.vasteras@bevego.se

VÄXJÖ
Sjöuddevägen 16 
352 46  Växjö
Tel 0470-72 94 55
Fax 0470-72 98 60
info.vaxjo@bevego.se

ÖREBRO
Nastagatan 12 A
702 27  Örebro
Tel 019-27 85 70
Fax 019-27 89 70  
info.orebro@bevego.se

ÖSTERSUND
Vallvägen 1
831 48  Östersund
Tel 063-10 87 50
Fax 063-10 72 19
info.ostersund@bevego.se

FÖRSÄLJNING, LAGER, DISTRIBUTION OCH TILLVERKNING
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VENTCENTER
Maskingatan 3
442 40 Kungälv
Tel 0303-581 30
Fax 0303-581 32
info.kungalv.vc@bevego.se

VENTCENTER
Gustavshemsvägen 8
227 64 Lund
Tel 046-12 16 70
Fax 046-18 47 05
info.lund.vc@bevego.se

VENTCENTER
Mekanikervägen 5
564 34 Bankeryd
Tel 036-30 75 76
Fax 036-30 75 77
info.bankeryd.vc@bevego.se  

STEEL SERVICECENTER
Importgatan 14
422 46 Hisingsbacka
Tel 031-742 30 00
Fax 031-742 30 20
info.hisingsbacka.ssc@bevego.se

VENTCENTER
Fläktvägen 4
153 35 Järna
Tel 08-551 700 10
Fax 08-551 700 45
info.jarna.vc@bevego.se

BEVEGO Tel: 0322-67 14 00
Box 168 · 441 24  Alingsås  Fax: 0322-63 91 88 
Besöksadress: Malmgatan 8 E-post: info@bevego.se

HUVUDKONTOR

DISTRIBUTION/HÄMTLAGER

TILLVERKNING

GÖ
TE

BO
RG

g p g

Lorem ipsum

bevego.se

 
till Helene Fälström i Askim,  
på Refrico i Askim  
som vann tävlingen i nummer 3/17!

Stora möjligheter till utveckling
Nu är jag äntligen på plats och har axlat rollen som VD med stor 
entusiasm. Jag har tidigare sagt att Bevego har marknadens mest 
valfria erbjudande, det står ännu mer klart nu efter att jag fått för-
djupad kunskap om vad Bevego har att erbjuda och vilken enorm 
kompetens som finns samlad i företaget. Varje dag lär jag mig nya 
saker av mina erfarna kollegor och våra kunniga kunder, jag är mycket 
imponerad av dem. 
Något annat som imponerar är den kraft som finns inom den svens-
ka tillverkningsindustrin. Under Elmia Subcontractor presenterade 
Svensk Industriförening Sinf glädjande siffror som visade ökad om-
sättning och positiv framtidstro hos svenska underleverantörer. På 
mässan diskuterades bland annat också industrins utveckling och 
vilka möjligheter digitalisering och ny teknik medför, något som ska 
bli spännande att följa och ta del av. 
En liknande typ av kraft och vilja till utveckling ser vi hos våra kunder, 
speciellt tydligt blev det under de minimässor som har anordnats 
under året. De blev perfekta tillfällen för kunder och leverantörer att 
mötas under trevliga former för att upptäcka, förbättra och utveckla 
produkter.  Det känns väldigt berikande att Bevego kan erbjuda den 
mötesplatsen.

Tveka inte att kontakta mig, eller någon annan på Bevego, om du har 
idéer på hur vi kan förbättra oss inom något område. Vi finns här för er!
Ser framemot 2018.

Jag önskar er en god jul och ett gott nytt år!

Jonas Palmgren, VD.

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

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

instagram.com/bevegoab linkedin.com/company/bevego-byggplåt-&-ventilation-ab

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

1  Bevegos nya ärendesystem, vilken ekonomisk funktion handlar det om?

2  Vad heter det unika koncept All Coating erbjuder?

3  Vilken produkt har Bilfinger främst använt till ytbeklädnad av 

bland annat rör i Helios-projektet?

4  Saknar du Bevego på någon ort eller i något område? 
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 jenny.nordstrom@bevego.se märkt ”Tävling 4/17” 
eller till BevegoNytt, Box 168, 441 24 ALINGSÅS senast den 31 
december 2017. Vinnare utses av en jury bestående av representanter 
för Bevegos sortimentsutveckling och marknadsavdelning. Lycka till! 

LEDARE

facebook.com/Bevego

2–3 BEVEGONytt NR 4 2017

youtube.com/results?search_query=bevego
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BevegoProfilen

Hej, vad arbetar du som?
– Utesäljare för allt inom byggplåt på Bevego 
Region Väst. Jag har mitt kontor på filialen i 
Hisings Backa och där är jag ca 1-2 dagar per 
vecka, resten av tiden är jag ute och besöker 
kunder.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
– Mitt jobb är inte direkt något standardjobb, 
det händer saker hela tiden. Jag börjar varje 
dag med ett grundschema över vad jag ska göra 
men det ändras alltid. Förutom att göra kund-
besök hanterar jag förfrågningar, lämnar pris 
och följer upp offerter.  Jag samordnar också 
olika typer av utbildningar som vi på Bevego 
erbjuder våra kunder. Det handlar om att sprida 
kunskap kring produkter som till exempel yt-
papp, aluminium, solelspaneler, fallskydd och 
taksäkerhet. Deras egenskaper, fördelar och 
hur de används på bäst och säkrast sätt. Det 
är väldigt roligt och givande tycker jag.
 
Hur länge har du varit på Bevego? 
– Nu senast sedan 2008.

Vad gjorde du innan?
– Jag har varit i plåtbranschen under i princip hela 
mitt arbetsliv. 1977 började jag som innesäljare 
av plåt på Gasell Profil, ett företag som numera 
ingår i Ruukki-koncernen. Där arbetade jag 
fram tills 2001, då var jag med och öppnade 
upp Bevego i Göteborg. I mitten på 00-talet 
arbetade jag några år på Famex men när 
verksamheten blev uppköpt av Bevego kom 
jag tillbaka hit och har varit här sedan dess.

Vad gör du på fritiden? 
– Havet är min stora passion, jag vill gärna vara 
ute på havet så ofta som möjligt och seglar gärna. 
Min man och jag har ett sommarhus som ligger 
alldeles vid havet och dit planerar vi nu att flytta 
ut permanent. Förr var jag väldigt aktiv med 
kappsegling, gymping och slalom i Alperna men 
nu blir det mest lugnare aktiviteter som yoga. 
Och så gillar jag kalas! •

BEVEGOPROFILEN
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Subcontractor Industrimässa

Katarina 
Ängermark

Välbesökt mässa med framtidstro 

S
å säger Elmia i ett pressmeddelande 
efter årets mässa som ägde rum 14–17 
november. Över 14 000 besökare från 
inte mindre än 29 olika nationer kunde 

då bekanta sig med produkter, tjänster och kol-
legor inom tillverkningsindustrin. Deltog gjorde 
också närings- och innovationsminister Mikael 
Damberg (S) och partiledare Annie Lööf (C).  

– Vi har introducerat en rad nya satsningar 
i år för att spegla den höga utvecklingstakten 
och visa på möjligheterna. Sverige har otroligt 

drivna entreprenörer med vass kunskap. Det 
har mässan verkligen visat i år genom företagen 
som ställer ut och som deltagit i våra events, 
säger Karla Eklund, projektledare för Elmia 
Subcontractor.

BEVEGO I A-HALLEN
I år hade Bevegos monter placerats i den 
stora A-hallen. Där fick besökarna information 
om Bevegos breda produktutbud, kundan-
passade logistiklösningar och kompetensen 

inom företaget. 
– Vi hade många trevliga besök av våra befint-

liga kunder. Men vi träffade också en hel del 
nya, potentiella kunder som visade intresse för 
produkter inom alla våra affärsområden, säger 
Johan Cronhamn, Försäljningschef på Bevego 
Industri. De såg också stora fördelar med att vi 
erbjuder helhetslösningar och att vi är lokalt 
förankrade i hela landet. •

Under oktober anordnade Bevego 
minimässor för Ventilation i Örebro, 
Västerås och Trollhättan. Som van-
ligt bjöds det på många intressanta 
produktdemonstrationer, god mat och 
trevliga möten. 

Kasper Ståhlgren är numera Affärsområdeschef 
Ventilation på Bevego men tidigare har han 
arbetat hos en leverantör. Den kombinationen 
har resulterat i att han varit med på ca 80 av 
de 90 mässor som hittills anordnats. Årets 
minimässa i Västerås ser han som den bästa 
någonsin. 

– Tack vare engagerade medarbetare i Västerås 
har vi nu kunnat uppdatera rutinerna kring 
minimässorna, något som höjt standarden på 
hela konceptet, för hela landet, säger han.

STORT INTRESSE FÖR TROX
Under minimässorna fick luftdonen från den 
norska tillverkaren TROX Auranor lite extra 
uppmärksamhet. Runt deras bord flockades 
många nyfikna besökare med intressanta frågor 
och flera redan mycket nöjda kunder. Bevegos 
sortiment av rektangulära ventilationskanaler 
och möjligheterna kring dem uppskattades 
också av besökarna. 

LEVERANTÖRER PÅ KÖ
Bevegos minimässor har med åren blivit allt 
mer populära, leverantörerna har till och med 
fått bilda kö för att så många vill delta. En stor 
anledning till detta är den direkta kontakten 
med entreprenörer och projektledare de får 
under mässorna. 

– Det är produktutveckling på högsta nivå, 
säger Kasper. Alla synpunkter, önskemål och 
insikter de får av att möta kunderna är guld 
värda. De leder till djupare kunskaper om hur 
produkterna används på fältet, vad som saknas 
och vad som eventuellt kan förbättras. •

MINIMÄSSA

Välbesökta minimässor – nu ännu bättre 

Redan nu är schemat spikat för alla 
minimässor under 2018. 

Håll utkik på din filial och bevego.se!

RÄTTELSE

I reportaget om Kronovalls Slott i BevegoNytt nr 3 2017 namngav vi fel leverantör 
av taksäkerhet och montagematerial. Den rätta leverantören skall vara Weland Stål. 

”Tillverkningsindustrin är brännhet och står inför teknikskiften som kommer förändra hela samhället. Det blev tydligt när 
Elmia Subcontractor, Sveriges största industrievent, återigen stärkte sin position som den främsta marknadsplatsen för 
nya affärer och arena för industrins framtidsfrågor.”

FAKTA ELMIA SUBCONTRACTOR 2017
Antal utställare: 167
Deltagarnationer: 29
Andel internationella utställare: 30 %
Utställningsyta: 17 860
Årets besöksantal: 14 291
Läs mer på elmia.se
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UNIK LACKERING AV PLÅT

I Högsbo industriområde, i västra Göteborg, ligger All Coating Industrilackeringar AB. Under mer än 30 år har 
företaget försett landets industrier och plåtslagerier med material som lackerats i just de kulörer som kunderna 
önskat. Till Bevego är de både kund och leverantör. 

FAKTA FLEXCOAT
 ■ god kulörbeständighet
 ■ flexibel och reptålig yta
 ■ kan bearbetas 

 ■ fler än 10 miljoner kulörer
 ■ valfri glans
 ■ upp till 10 års garanti

Speciallackering med 
många fördelar 

A
ll Coating Industrilackeringar AB 
grundades 1986 av Thore Berntsson 
tillsammans med sönerna Peter och 
Bo-Anders. Målsättningen var att ska-

pa den bästa, heltäckande legolackeringen i 
Göteborgsregionen. 

– Denna målsättning arbetar vi fortfarande 
efter, säger Peter Berntsson, numera VD för 
bolaget. Att vi är ett familjeföretag betyder stort 
personligt engagemang och en hög servicenivå. 
Vi vill tillgodose alla våra kunders specifika 
behov, från stora industrier till mindre företa-
gare, fortsätter han. Företaget köper i princip 
allt material från Bevego, som också är deras 
största kund. Samarbetet har pågått så länge 
Bevego funnits.

UNIKT OCH FÄRGSTARKT KONCEPT
I takt med att efterfrågan på material i special-
kulörer ökade i början på 2000-talet blev plåt-
slagare en allt större målgrupp och en ny nisch 
växte fram på All Coating. 

– Vi utvecklade FLEXCOAT ett unikt koncept 
där vi erbjuder lackering av plåt i stål och alu-
minium, slät eller profilerad, med valfri längd, 

säger Peter. Förutom plåt erbjuder de också 
lackerad taksäkerhet och vattenavrinning. För 
att säkra upp kvaliteten på det material som 
lackerades började företaget själva köpa in plåt 
och enheter. Alla produkter lackeras sedan på 
beställning. Tack vare detta kan de lämna upp 
till 10-års garanti på sina produkter. 

– All Coating satsar tydligt på kvalitet och att 
de kan lämna garantier på den här typen av 
arbete, det är unikt, säger Johan Cronhamn, 
Försäljningschef på Bevego Industri. 

10 MILJONER KULÖRER
Färgen som används till FLEXCOAT har All Coating 
själva tagit fram. Den har kvaliteter som god 
kulörbeständighet och flexibilitet vilket gör att 
materialet går att bearbeta efter lackering. Ytan 
blir också mycket reptålig. Kunderna kan välja 
mellan 10 miljoner kulörer och ett stort antal 
glansgrader. 

– Hos oss är alla kulörer standard, säger Peter 
och menar att det är lite av företagets motto. 
När det gäller färgskalor använder de sig bland 
annat av NCS, RAL och RAL Design, alla till 
samma pris, oavsett kulörval. 

All Coating utvecklar också specifika kulörer 
för att passa ihop med produkter från andra 
leverantörer inom byggbranschen. 

– Just nu håller vi på att lansera Elit, en serie 
kulörer där vi matchar både kulör och glans 
med de som används till Elitfönsters produkter, 
berättar Peter.

BESTÄLL DIREKT PÅ BEVEGO
När plåtslagerier behöver lackerad plåt till sina 
projekt kan de beställa materialet direkt på sin 
Bevego-filial, små som stora volymer.  

– Perfekt om en slutkund till exempel vill 
ha en hängränna i en speciell kulör som inte 
är standard. Då är det bara att ange önskad 
färgkod vid beställningen, säger Johan. Det 
färdiglackade materialet levererar All Coating 
sedan till filialen eller direkt till kund enligt 
önskemål. 

– Tack vare Bevego och deras filialer har vi 
kunnat nå ut till kunder över hela landet, säger 
Peter. Vi är mycket nöjda, både som kund och 
leverantör, och hoppas kunna fortsätta vårt 
samarbete i många år framöver, avslutar han.

”att vi är ett familjeföretag betyder 

stort personligt engagemnag och en 

hög servicenivå

Peter Berntsson, VD
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Nytt krediteringssystem ger 
snabbare service
I ett företag av Bevegos storlek med så många filialer och ett så brett sortiment sker dagligen hundratals transaktioner genom 
köp och betalningar. Med det kommer såklart också krediteringar. Nu har Bevego infört ett nytt ärendesystem för att säkerställa 
att flödet i krediteringsprocessen blir ännu mer säkert och effektivt för både personal och kunder. 

V
arje år görs cirka 14 000 kreditfakturor 
inom Bevego. De flesta beror på att 
kunderna lämnar tillbaks material som 
inte gått åt i deras projekt. Andelen 

verkliga reklamationer som trasiga produkter 
och transportskador är relativt få. Det kan ock-
så handla om fel pris och kreditering av bonus. 
Tidigare har alla ärenden som rört krediteringar 
skickats till Bevegos huvudkontor i Alingsås 
där de till största del hanterats av Susanne 
Knutsson, ekonomiadministratör. I takt med 
att Bevego växte och varuflödet ökade blev 
denna process alltmer ohållbar. Inom Saint-
Gobain, koncernen där Bevego ingår, ställs det 
också höga krav på kontroll när det gäller at-
testering av kreditfakturor. Därför behövde en 
ny rutin skapas. 

SNABBARE HANTERING
För lite mer än ett år sedan började arbetet 
med att ta fram ett nytt ärendesystem för 
krediteringar. Det färdiga resultatet har gjort 
processen både snabbare och säkrare. Den 
största förändringen är att filialerna nu själva 

kan hantera dessa ärenden. 
– Kontrollen ligger ute hos filialerna, all han-

tering kan göras på plats och kunden kan 
krediteras direkt, berättar Emma Björkqvist, 
redovisningsekonom på Bevego.
Susanne berättar också att med de gamla 
rutinerna blev returnerade varor inte tillgäng-
liga för försäljning i systemet förrän tidigast 
en dag senare. De nya rutinerna uppdaterar 
lagersaldot direkt när krediteringen görs och 
varorna kan då säljas vidare till en annan kund. 
Med färre steg i hanteringen minskas också 
risken för fel.

POSITIV FEEDBACK
Emma och Susanne har tillsammans utbildat 
personalen i det nya ärendesystemet, en del 
filialer har de besökt medan andra har fått ut-
bildning på distans över Webex, ett verktyg för 
möten online. Filialerna i Borås och Trollhättan 
var först ut, de har använt sig av det nya systemet 
sedan i maj. 

– De som fått utbildningen är positivt inställda 
och känner att de har fått bättre kontroll på hela 

flödet, säger Susanne. Nu återstår endast ett 
fåtal filialer att utbilda och det arbetet kommer 
att vara klart innan årsskiftet.

Med det nya systemet får man dessutom möj-
lighet att mäta och följa upp krediteringsflödet. 
Utvärderingen av dessa uppgifter kan i sin tur 
leda till förbättrade rutiner och ännu bättre 
service för kunderna.•

NYA RUTINER SKAPAS

Rosa Bandet och Mustaschkampen

I 
oktober och november hade vi på Bevego 
insamlingar till förmån för Rosa bandet och 
mustaschkampen där vi tillsammans med er 
kunder och vår personal bidragit till totalt 

65.750:- till cancerfonden. Detta är vi såklart väl-
digt stolta över och glada att så många engagerat 
sig. Vi har swishat, blivit företagsvän, tagit bilder, 

köpt pins, haft lokala insamlingsaktiviteter mm. 
Det är också viktigt att betona att inga insamlade 
medel till Cancerfonden öronmärks utan att de de-
las ut till den främsta svenska cancerforskningen, 
så oavsett om det är mustaschkampen eller rosa 
bandet eller annan kampanj så går alla insam-
lingar i slutändan till samma fond (cancerfonden). 

Tillsammans med vännerna på Bevego

Läs mer om hur pengarna fördelas på www.cancerfonden.se

Susanne Knutsson och Emma Björkqvist N
är SCA nu satsar 7,8 miljarder på att byg-
ga en ny fabrik fördubblar de sin kapacitet 
och får världens största produktionslinje 
för blekt barrsulfatmassa, en råvara 

som används till bland annat hygienartiklar 
och tryckpapper. Den nya anläggningen vän-
tas stå klart till sommaren, då ska den vara 
i världsklass när det gäller produktkvalitet, 
miljöprestanda och konkurrenskraft.

OMFATTANDE PROJEKT
Byggprojektet, som går under namnet Helios, 
innefattar flera omfattande delprojekt med 
stora logistikutmaningar. Som mest förväntas 
1500-2000 personer arbeta inne på fabriks-
området samtidigt. Allt medan den ordinarie 
produktionen ska pågå som vanligt. En av 
entreprenörerna som arbetar här är Bilfinger 
Industrial Services Sweden AB, del av den glo-
bala Bilfinger-koncernen. Företaget levererar 
tjänster inom konstruktion, industriellt underhåll, 
projektledning, verkstadsproduktion, industri-
murning och rådgivning till processindustri och 

energiproducenter i Norden. 
– Vi har haft ett gott samarbete med SCA under 

många år och är inblandade i flera projekt på 
området, berättar Kent Westerlund, Regionchef 
och projektansvarig på Bilfinger.

LOGISTISK UTMANING
Från Bevego har Bilfinger beställt mycket stora 
volymer av Aluzink på rulle. Dessa levereras till 
Bilfingers produktionsanläggningar i Kungälv, 
Karlstad, Sundsvall och Örnsköldsvik. Av ma-
terialet prefabriceras enheter som används till 
ytbeklädnad av rör, utrustning och ventilation. I 
ordern ingår också större mängder lackerad plåt 
och rostfri stålplåt som används på samma sätt.  

De färdiga enheterna tar Bilfinger själva in på 
arbetsområdet. 

– Normalt brukar vi köpa allt material på en 
gång och förvara alla enheter på arbetsplatsen 
men nu måste vi ta in dem i omgångar, precis 
när de behövs, något som kräver omfattande 
planering när det gäller materiallogistik, säger 
Kent. Han berättar också att eftersom fabriken 
är i gång har alla delprojekt väldigt tajta tids-
scheman vilket kräver ytterligare noggrannhet 
i planeringen. 

SAMORDNADE LEVERANSER
Bilfingers order är Bevegos hittills största 
när det gäller just Aluzink. Den som hanterat 

leveranserna är Patrik Edholm, Innesäljare på 
Bevego Sundsvall. 

– Det är ett väldigt stort projekt för oss när det 
gäller både volym och logistik, säger han. För-
utom det material Bevego levererat till Bilfingers 
produktionsenheter har man också lagerhållit 
visst material, både på filialen i Sundsvall och 
centralt på Steel Center i Göteborg. 

– Från filialen i Sundvall har vi samordnat 
leveranser med Dahl som har andra kunder i 
projektet. På så sätt har vi tidvis möjlighet att le-
verera material med kranbil två gånger om dagen, 
berättar Patrik. Det är bra både ur service- och 
miljösynpunkt, dessutom minskar det trafiken 
inne på det redan hårt belastade området. 

FÖRDELAKTIGT SAMARBETE
– Vårt växande samarbete med Bilfinger är 

mycket positivt. Vi är båda marknadsledande 
inom våra områden och samarbetet genererar 
stora fördelar, säger Lars-Åke Kämpe, Affärs-
områdeschef Teknisk isolering på Bevego.

Kent håller med och tillägger att Bevego alltid 
är väldigt serviceinriktade. 

– Vi har ett gott samarbete med Bevego och 
ser den lokala förankringen som en stor fördel 
eftersom vi också finns på flera orter i landet 
och det blir lätt för oss att samarbeta på plats, 
säger han. •

ANLÄGGNING I VÄRLDSKLASS

Läs mer om SCA Östrand och 
projekt Helios på goo.gl/9YZj9r.

I Timrå utanför Sundsvall ligger Östrands massafabrik. Här gör SCA nu en av de största investeringarna 
inom svensk industri genom tiderna, och den största i Norrland någonsin.  Bevego har levererat material 
till en del av detta gigantiska projekt.

ALUZINK TILL MILJARDPROJEKT
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D
e nya lokalerna bjuder på en mycket 
bättre kundupplevelse. Tack vare den 
öppna planlösningen blir det lättare 
att få en överblick över både butik och 

lager, man kan fritt se igenom hela utrymmet. 
Dessutom blir det lättare att hitta rätt produkt. 

– Om vi tar Hallströms produkter som exempel, 
tidigare har vi packat upp dem men nu kan de 
ligga kvar i sina kartonger och vi kan ställa ut 
dem direkt på hyllorna. I och med detta blir vi 
mer effektiva och kan lägga mer tid på att serva 
våra kunder, berättar Mathias. 

BÄTTRE SÄKERHET OCH 
TILLGÄNGLIGHET
En annan stor fördel är att de nya lokalerna 
har separat kundingång och godsmottagning. 
Nu slipper kunderna trängas med gods och 
leveranser när de ska besöka filialen.

 – Det är ett jättelyft när det gäller både 

säkerhet och tillgänglighet, säger Mathias. 

Han berättar också att de planerar att visa tak-
plåtar och taksäkerhet från olika leverantörer 
på ett bättre sätt. 

– Under våren ska vi montera upp produkter 
här i lokalen. Då kommer man tydligt att kunna 
se skillnad på de olika fabrikatens utseende 
och beläggningar, säger han. •

Stort lyft med nya lokaler
Bevegos filial i Östersund har flyttat till nya lokaler. De ligger också i industriområdet Lillänge, bara 200 m från de gamla. 
– Vi hade blivit trångbodda och behövde större yta, säger Mathias Åberg, Platschef Bevego Östersund. Filialens yta har nu 
växt med 600 m2.

MAGNELIS 
NU ÄVEN REKTANGULÄRA VENTILATIONSKANALER TILL SIMHALLAR

NÄR DU BEHÖVER ETT MATERIAL MED HÖG ESTETISK 
KARAKTÄR SAMT EN KORROSIONSHÄRDIGHET UTÖVER 
DET VANLIGA ÄR MAGNELIS ZM 310 MATERIALET SOM 
DU SKALL ANVÄNDA.

Fördelar:
 ■ Magnelis® ZM 310 är självläkande. Klippkanter självläker, repor som inte är  bredare än 

materialets tjocklek läker samman och bildar en skyddande yta.

 ■ Magnelis® ZM 310 klarar pH-värden upp till pH12, vilket kan likställas med våt cement. 
Detta innebär att Magnelis klarar puts och bruk bättre än Aluzink.

 ■ Magnelis® ZM 310 är övermålningsbart.

 ■ Magnelis håller korrosivitetsklass C5-I (Industri) respektive C5-M (Marin).

 ■ Magnelis® ZM 310 är patinabildande, materialet bildar ett tunt skikt av magnesiumoxid 
vilket bidrar till materialets korrosionshärdighet.

 ■ Finns både rektangulära och cirkulära kanaler vilka passar utmärkt för simhallar.

Tack alla kunder för ett härligt 2017

vi på Bevego önskar er en riktigt

god jul & 
ett gott nytt år

NYINFLYTTADE
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VINTERKAMPANJ
HANDLA UTVALDA FAVORITER TILL KAMPANJPRIS.

ERBJUDANDET GÄLLER UNDER PERIODEN 1 DECEMBER - 28 FEBRUARI

FALLSKYDDSPAKET TAK-SET 
UNI2-2 15M MED FALLDÄMPARE 

 ■ Helkroppssele UNI2 sele med infästnings-
punkt i rygg samt bröst.

 ■ Snabbspännen på selen gör den lätt att ta sig 
i och ur.

 ■ 15m kärnmantlad kopplingslina med replås 
och falldämpare.

 ■ Väska av ryggsäcksmodell.

 ■ Godkänt som fallskydd enligt EN361.

Artikelnr: 9400253-2

COMBOKIT

Combokit från Makita med borstlösa maskiner och 
5.0 AH batterier
DDF484-Borrskruvdragare
DTD153-Slagskruvdragare

Levereras med 2 st 5.0AH
batterier, snabbladdare och
MAKPAC-låda.

Artikelnr: KDLX2189TJ

PÅ KÖPET:
1ST BATTERI 5.0AH LI-ION

KAMPANJPRIS: 

3.890:-
EXKL.MOMS

PLÅTSAX

Sladdlös 18V plåtsax med en minsta svängradie på 
250 mm. Plåtsaxen skär remsor med gradfria kanter.

 ■ Minsta inre kurvradie   250 mm
 ■ Kapacitet stål -400N/mm²  1,6 mm
 ■ Vikt med standardbatteri    2,0 kg

Artikelnr: DJS161Z
(OBS! Utan batteri och laddare)

KAMPANJPRIS: 

2.990:-
EXKL.MOMS

METALLCIRKELSÅG 136 MM 18V

Sladdlös 18V metallkapsåg för smidig gnistfri kapning av metall. 
 ■ Max sågdjup vid 90°         51 mm
 ■ Varvtal (min-1)                 3600 
 ■ Vikt med standardbatteri  2, kg

Artikelnr: DCS550Z
(OBS! Utan batteri och laddare)

KAMPANJPRIS: 

1.975:-
EXKL.MOMS

KAMPANJPRIS: 

1.490:-
EXKL.MOMS


