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HITAC INTERIÖR
Ventilationslösning sänker 
radonhalten   Sid 10

PLANNJA GREENCOAT 
Nyhet – en kromatfri takplåt 
med miljöprofil   Sid 9

NY SAJT PÅ GÅNG
bevego.se ska uppdateras 
och få ny eHandel   Sid 11

Plåtslagare på hög höjd
Stefan Bäckström arbetar som plåtslagare, men han gör det lite annorlunda än de flesta andra i branschen.  
Han utför nämligen sina arbetsuppgifter hängande i rep, metoden kallas industriell klättring. Läs mer på sidan 6–7.
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Ledare

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

repro & Tryck: 
Snabbtryckeriet Alingsås AB
Papper: Edixion Offset
Upplaga: 8 000 ex

redaktion

I begreppet innovation, för Bevego, så innefattar det självklart vår 
strävan att ständigt förbättra, förnya och utöka vårt sortiment med 
nya produkter och system. Detta gör vi för att det i slutändan ska 
generera fler affärsmöjligheter både för oss och för våra kunder. Ju 
mer vi kan utveckla och bredda vår bas desto konkurrenskraftigare 
och attraktivare blir vi ihop för en slutkund. I detta nummer kan ni 
läsa om ett av de första projekten med HITAC Interiör som är ett 
lysande exempel på innovation där alla parter är vinnare.

Innovation för oss som grossist innebär också att relativt sätt öka 
vår gemensamma marknad som vi verkar på. Ett exempel på det 
är PLÅT13 som gick av stapeln för 6:e året i rad. Detta event, som 
Bevego tog initiativet till, är idag är ett begrepp bland arkitekter. Kon-
ceptet att bjuda in världskända arkitekter som visar på banbrytande 
arkitektur där plåt används som tak och fasad ger inspiration till våra 
svenska arkitekter. Det skapar mersmak och jag är övertygad om 
att detta kommer att öka föreskrivandegraden framgent. Vi hjälps 
åt att öka vår gemensamma marknad!  

Gällande marknad så är det fortsatt lika ovisst om vart den ska ta 
vägen. Kul är det i alla fall att det faktiskt börjar komma lite positiva 
signaler från när och fjärran. när det dessa signaler blir tillräckligt 
starka så vet vi att investeringsbenägenheten ökar, det kan gå fort. 
Den underliggande efterfrågan av framförallt nyproducerade bostäder 
finns och behovet inom rOT-sektorn bara ökar och ökar.

det våras!? 

innovation – nyckel till framgång

Thomas nilsson på John Svensson Byggnadsfirma AB i Asarum vann 
tävlingen i nummer 4/12. Stort grattis!  

Personalnytt
Claes Fältskog ska börja arbeta som utesäljare för affärsområdena  
Isolering och Ventilation i Örebro, Eskilstuna och Västerås. Tidigare 
har han arbetat som montör inom folie, ventilation och isolering. På 
så sätt har han skaffat sig goda kunskaper och erfarenheter från 
branschen. närmast kommer han från Ahlsell där han arbetade som 
säljare i norra Sverige.  

– Det ska bli riktigt kul att lära känna våra kunder och knyta nya 
kontakter i regionen, säger Claes. 

välkommen till Bevego!

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 heter Plannjas nya plåt med miljöprofil?

2. Hur högt klättrade Stefan Bäckström på Uppsala domkyrka?

3. Av vilken metall är taket på utställningshallen hos  
 Hillerstorps trä?  

4. Hur många steg har IF:s cellgummicertifiering?

5. Vad kallas den som kommer att handla i den nya eHandeln?

Skicka dina svar till martina.milisic@bevego.se märkt ”Tävling 1/13”  
eller till BevegoNytt, Box 168, 441 24, ALiNgSÅS senast den 
30 april 2013. Lycka till!

Peter Hamberg, vd.

namn

Adress

E-mail

Claes Fältskog, Utesäljare.
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rePorTAge om CeLLgUmmiCerTiFieriNg

dagens kunder blir allt mer noggranna i sina val av leverantörer och krav på certifiering finns ofta med i upphandlingarna.  
isolering med cellgummi är en konkurrensutsatt tjänst där priset ofta får styra. det vill Bevego tillsammans med iF råda bot på. 

i 
F, Isoleringsfirmornas förening, är en 
branschorganisation av isoleringsentre-
prenörer, fabrikanter och grossister som 
tillsammans belyser de viktigaste frågorna 

inom teknisk isolering. De håller också utbild-
ningar och genomför certifieringar. Anneli 
Kouthoofd, kommunikationsstrateg och kansli-
chef på IF menar att det är en trygghet för ett 
företag att ha certifierad personal, både ekono-
miskt och kvalitetsmässigt sett. En av dessa 
certifieringar handlar om arbete med cellgummi, 
ett material som används för att isolera rör 
med kyla. Det hindrar kondens från att droppa 
och orsaka skador på till exempel elektronik 
och inredning.

Teori, PrAkTik oCH deLAd kUNSkAP 
Den 15 februari 2013 var det dags för en grupp 
på sex personer att gå steg 1 i cellgummi-
certifieringen hos Bevego Sundsvall. Per-Åke 
Larsson, montör och utbildare på IF, håller 
sedan mitten på 2000-talet i certifieringen. 
numera blir det ett tiotal tillfällen om året på 
olika platser i Sverige.

Certifieringen består av två delar. Under steg 
1 kombineras teori om materialkunskap, kon-
dens och arbetsmiljö med praktiska övningar 
på sju olika stationer. Efteråt går man tillsam-
mans igenom resultatet av inklädnaderna på 
både in- och utsida. Hela tiden finns utrymme 

för frågor och diskussioner vilket gör att varje 
tillfälle formas efter deltagarna och deras erfa-
renheter. Efter steg 1 återgår deltagarna till sitt 
vanliga arbete och finslipar sina kunskaper. när 
det sedan är dags för den certifierande examen 
på steg 2 går de igenom samma stationer som 
på steg 1.  

– Eftersom det blir allt vanligare med krav 
på certifiering gäller det att vara förutseende. 
Mellan steg 1 och steg 2 tar det cirka ett halvår, 
så om man har en period med lägre beläggning 
kan det vara en bra idé att skicka iväg montö-
rerna till oss, säger Per-Åke Larsson.

CerTiFieriNg ger SToLTHeT oCH  
koNkUrreNSFördeLAr
Certifikatet är en viktig konkurrensfördel som 
kan vara direkt avgörande för om man får ett 
jobb. Dessutom visar det på en viss yrkes-
stolthet där kvalitet går före ett lågt pris. Per-Åke 
Larsson märker att montörerna tycker att cer-
tifikatet är viktigt och eftertraktat. 

– I Sundsvall var det extra positivt att se lite 
äldre deltagare, det är kul att man satsar även 
på de som är födda på 60-talet och att de 
fortfarande vill lära sig nya saker, säger Per-Åke 
Larsson. 

Förutom att certifieringen ger ett bevis på 
kunskap och kvalitet erbjuder Armacell, leve-
rantören av cellgummi, certifierade montörer 

att ansöka om tio års garanti på utfört arbete. 
Det ger trygghet för både kund och leverantör.  

Bevego väLkomNAr iF
IF:s certifieringar hålls i hela Sverige och värd-
skapet alterneras mellan flera olika grossister 
i byggbranschen, Bevego är en av dessa. 

– Vi gör det för att utbilda och utveckla bran-
schen, säger Lars-Åke Kämpe, Affärsområdes-
chef Teknisk Isolering, Bevego. Det ligger i allas 
intresse att lyfta kompetensen och statusen 
hos entreprenörerna, fortsätter han. Anneli 
Kouthoofd håller med och tillägger, 

– Det är tack vare Bevego och de andra gros-
sisterna vi kan vara så flexibla och göra certifie-
ringarna ute i landet till en såpass låg kostnad.
Förutom att montörerna får påfyllning av kun-
skap hos Bevego tycker många att det är intres-
sant att besöka filialerna och komma i kontakt 
med personal och produkter.  

– Det är alltid bra att jobba med Bevego, det 
finns en stor kunskap och ett brinnande enga-
gemang där, säger Per-Åke Larsson. •

Cellgummicertifiering blir 
konkurrensfördel 

ÅTerUPPFriSkAd kUNSkAP
Mikael Persson, ledande montör på njurunda 
Isolering med 14 års branscherfarenhet, var 
en av deltagarna i Sundsvall. Han har valt att 
skaffa certifikatet eftersom det blivit viktigt för 
företaget han jobbar på att kunna visa upp sin 
kompetens vid upphandlingar.

– Det var en bra kurs och vi fick mycket 
tips och tricks med oss. Även om man jobbat 
och hittat sina egna metoder är det nyttigt att 
återuppfriska minnet ibland och lära sig nya 
saker, säger han.   

iF cellgummicertifiering
Steg 1 – För att bli certifierad ska man 
ha arbetat med teknisk isolering och 
cellgummimaterial en tid. Första steget 
är en generalrepetition för att bedöma 
befintliga kunskaper, se vad som behöver 
läras in eller övas mer på före examen. 
Steg 2 – Efter att ha gått första steget och 
sedan praktiserat under några månaders 
tid avläggs examen i samtliga moment. 
Dessa bedöms och efter slutgodkän-
nande erhålls ett certifikat. 

vill du också bli certifierad 
för arbete med cellgummi? 
Läs mer och anmäl dig på isolering.org  
eller prata med din vanliga Bevego-kontakt.

Per-Åke Larsson håller certifiering.
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Linus Lundstedt från Sundins isolering jobbar med ventilen.

mickael Persson och Selamettin Apak från Njurunda isolering 
jobbar med snett påstick.

mickael Persson och Selamettin Apak  
från Njurunda isolering jobbar med konen.

Lars Huttunen från isenta jobbar 
med konen.
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rePorTAge om rooFAC AB

i
Eda har kyrktaket fått ny koppartäckning 
medan kyrkorna i Degerfors och Fryksände 
har fått sina tak och avvattningssystem i 
koppar, inspekterade och reparerade av 

roofac AB. Denna typ av arbeten har tidigare 
varit kostsamma för församlingarna men efter-
som industriella klättrare varken reser ställ-
ningar eller använder skyliftar är deras tjänster 
både tidsbesparande och kostnadseffektiva. 
något som är attraktivt för alla kunder, inte 
minst för kulturhistoriska byggnader som ofta 
har svåråtkomliga tak med flera torn och spiror.            

FrÅN idé TiLL LöNSAmT FöreTAgANde
roofac AB grundades av Stefan Bäckström 
2010 och har fått ett mycket gott mottagande 

i plåtslageribranschen. Första gången Stefan 
arbetade med plåtslageri var 1985, sen utbil-
dade han sig och arbetade en tid inom IT. 

Under flera år var han också dykinstruktör i 
Sverige, Grekland och Thailand. Men 2005 
återvände han till plåtslageribranschen, denna 
gång som projektledare. En dag var han på upp-

drag vid en kyrka där man lagt stora pengar 
på att resa en ställning för att inspektera kop-
partaket. Då slogs han av idén att arbetet 
borde kunna utföras mycket enklare från ett rep. 
Eftersom han har klättring som fritidsintesse 
var steget inte så långt, men för att göra det 
på ett professionellt sätt ville han att det skulle 
vara säkert och organiserat. Han började söka 
information och kom i kontakt med IrATA, 
Industrial rope Access Trade Association, 
en internationell branschorganisation inom 
industriell klättring.

Stefan blev mer och mer intresserad av 
arbetsmetoden och såg möjligheten att ta in 
fler spännande jobb. Han försökte imple-
mentera det i verksamheten på sin arbetsplats 

Tre av värmlands kyrkor har på det senaste haft besök av klättrare på tak, torn och spiror. det är företaget roofac AB som gjort 
inspektioner, besiktningar och plåtarbeten – allt hängande i rep. industriell klättring är en bransch där klätterkunniga plåtslagare 
är mycket eftertraktade.  

kombinationen arbete 
och fritidsintresse blev  
en succé

” Har man en bra idé 
som man tror på måste 

man våga.” 

inspektion av rotorblad.
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men när hans arbetsgivare inte delade hans 
entusiasm, sa han upp sig och startade eget. 

– Har man en bra idé som man tror på måste 
man våga, säger Stefan som inte ångrat sitt be-
slut. Verksamheten har snabbt blivit fram gångs-
 rik och personalstyrkan är nu uppe i tio personer. 

UNik komPeTeNS ger UNikA  
UPPLeveLSer
I Sverige finns ett fåtal aktörer inom industriell 
klättring men Stefan verkar vara den enda som 
dessutom är utbildad plåtslagare. Tack vare 
sin kompetens och materialkunskap kan han 
utföra både inspektioner och reparationer. 

– Jag får ofta höra av kunder och folk som 
vill anställa mig att det behöver någon precis 
som mig och att jag borde klonas, säger Stefan 
och skrattar. 

Det som driver honom i arbetet är att få 
svåra uppdrag där de kan hjälpa kunden och 

göra ett bra jobb till en låg kostnad. 
– Är det svåråtkomligt, då kommer vi dit, säger 

Stefan som fått flera unika upplevelser genom 
sina uppdrag. Han har till exempel besiktigat 
tornspiran på Uppsala domkyrka 117 meter 
upp i luften och firats 250 meter ner i ett rör 
beläget inuti ett berg för att göra en inspektion. 

De vanligaste uppdragen är inspektioner, 
besiktningar och reparationer av diverse plåt-
tak, men roofac AB utför också mycket repa-
rationer på tegelfasader efter frostsprängning. 
Det blir också en del fönsterputsning och 
snöröjning. Dessutom har Stefan precis avslutat 
en utbildning i Tyskland för att kunna utföra 
arbeten på bladen på vindkraftverk, en tjänst 
där efterfrågan ökar i takt med att vindkraft-
verken blir allt fler. 

Bevego LevererAr UTAN ProBLem
roofac AB utför arbeten i hela landet, men 

all koppar och plåt som används beställer 
Stefan från Per Johansson, säljare Plåt, Bevego 
Värmland/ Dalarna. Materialet levereras sedan 
direkt till varje byggplats. 

– Bevego har allt jag behöver. Och om jag 
behöver något de inte har fixar de fram, det är 
aldrig något krångel, säger Stefan som är 
mycket nöjd med den service han får. 

– Det är roligt att ha en så unik kund med en 
så spännande verksamhet, säger Per Johansson 
som är mycket imponerad av vad Stefan och 
hans företag åstadkommit på kort tid •

Läs mer om.. 
..Stefan och hans arbete på roofac.se
..industriell klättring på irata.org

Arbete på Fryksändes kyrka i Torsby.

kopparlagningar på degerfors kyrka.
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rePorTAge om BredAryd PLÅTSLAgeri

mitt i gnosjöandans och de djupa skogarnas Småland ligger en mäktig byggnad med ett nylagt koppartak. det är Hillerstorps 
Trä AB som valt att ge sin utställningshall en exklusiv känsla med denna ädla metall. Bredaryds Plåtslageri har lagt taket och 
Bevego har skött leveranserna. 

koppartak med exklusiv 
känsla av hantverk

h
illerstorps Trä AB är Skandinaviens 
största tillverkare av trädgårdsmöbler. 
Sedan 1929 har de haft fabrik, kon-
tor och lager på samma plats i små-

ländska Hillerstorp. I anslutning till dessa 
lokaler finns en stor åttakantig utställningshall 
där de tar emot återförsäljare från hela landet. 
I början av 2012 kände man dock att hallen 
blivit för liten och beslutade att bygga ut.  

UNik ByggNAd med geNUiN ProFiL
Uppdraget gick till Finnvedens Bygg AB och 
lösningen blev att bygga till den befintliga ut-
ställningshallen med en ny byggnad. De båda 
hallarna byggdes sedan ihop med en övervåning 
som fick en pyramidformad lanternin på taket. 
Genom den kan dagsljuset flöda in i lokalen. 
För att ytterligare förstärka besökarnas första 
intryck och skapa en mäktig känsla valde man 
att belägga hela taket med koppar. Tack vare 
tidigare samarbete med Finnvedens Bygg AB 
gick uppdraget till Bredaryds Plåtslageri AB, 
ett företag med fem anställda, ägt av bröderna 
Lars och Christer Johansson. Tillsammans 

med Finnvedens Bygg AB har de skapat en 
unik byggnad som ger en genuin känsla av 
hantverk. 

– Det är det största kopparjobb vi någonsin 
fått, säger Christer Johansson VD vid Bredaryds 
Plåtslageri AB och då har han ändå 30 års 
erfarenhet. 

– Vanligtvis gör vi bara tre–fem små koppar-
jobb per år så detta var riktigt roligt, säger han. 
Jobbet har krävt en hel del avancerad koppar-
inslagning och hantering av taklängder, vissa 
var hela nio meter långa. 

LevANde NATUrmATeriAL
Christer Johansson talar varmt om kopparens 
egenskaper, om hur det är ett rent och levande 
naturmaterial med mycket rörelse i plåten. Han 
berättar att man förr brukade säga att ”Klär 
man i koppar behöver man aldrig göra om det” 
vilket säger en del om hur åldersbeständigt 
materialet är. 

– Koppar är ett väldigt fint material att arbeta 
med, det är följsamt och lätt att löda i, säger 
Christer Johansson. Det kräver dock sitt hant-

verk eftersom man löder och falsar mer i 
kopparplåt än vanlig plåt. Han vill absolut ha 
fler uppdrag med koppar och menar att det 
alltid kommer att finnas folk som vill ha koppar-
tak, men alla kanske inte har råd.

Bevego LevererAde veCkoviS
Eftersom koppar är kostsamt och stölder van-
liga ville man inte ha en massa material lig-
gande på byggplatsen. Bredaryds Plåtslageri 
AB lade hela sin beställning på koppar hos 
Bevego i mars 2012 men istället för att få hela 
leveransen på en gång delades den upp. Varje 
vecka körde Bevego ut precis så mycket kop-
par som skulle gå åt under veckan. Det som 
inte gjordes slut på under arbetsdagen låstes 
in över natten. På så sätt lyckades man för-
hindra stölder under arbetet som pågick ända 
fram till december 2012. 

– Det är inte jättevanligt att vi får in ett så stort 
kopparobjekt nuförtiden, säger Bo Dellemyr, 
platschef Bevego Kalmar. Koppar kräver sitt 
hantverk vilket alltid gör det lite speciellt roligt 
att leverera, säger han. •

Bo dellemyr, Christer och Lars Johansson.

Hillerstorps Trä AB.



www.bevego.se

greeNCoAT

i sitt miljöarbete strävar Plannja efter att ”introducera fler förnybara komponenter i färgen” och att ”gärna använda produkter 
från jordbruk och skogsindustri”. Nu lanserar de Plannja greenCoat, en produkt som uppfyller båda dessa ambitioner.  

– idag är det den mest miljövänliga produkten på marknaden, säger marcus Hagström, Produktchef på Plannja. 

Nu lanseras Plannja greenCoat  
– en ny plåt med miljöprofil

g
reenCoat är ett koncept för organisk 
ytbeläggning där en betydande del av 
konventionella lösningsmedel ersatts 
med förnybara reaktiva lösningsmedel 

framställda av naturliga oljor, som till exempel 
rME (rapsmetylester). GreenCoat har sitt ur-
sprung i ett utvecklingsprojekt som startade 
2002 där bland annat KTH (Kungliga Tekniska 
högskolan), SSAB och Lantmännen var del-
tagare. Syftet var att hitta reaktiva spädare 
som kunde ersätta de miljöfarliga kromatiska 
och frågan man ställde sig var ”Går det att 
använda något från växtriket?”. Man testade 
bland annat oljor från lin och tall men fann till 
slut att rapsoljan var den som hade bäst läm-
pade egenskaper. SSAB har idag världspatent 
på denna svenska innovation.             

rAPSoLJAN BLir eN deL Av FärgeN
Till skillnad från konventionella lösningsmedel 
som förångas under härdningen smälter reak-
tiva lösningsmedel som rME samman med 
polyesterbindemedlet och blir en permanent 
komponent av färgen. Detta ger flera fördelar 
under hela produktionskedjan, bland annat 
kan man minska användningen av irriterande 
och illaluktande lösningsmedel. Alkylestrar av 
växtoljor är effektiva lösningsmedel vilket gör 
att en mindre mängd rME kan räcka för att ge 
önskad viskositet. Och eftersom det är möjligt 
att använda en annan typ av polyesterbinde-

medel för dessa färger förbättras både färg-
filmens mekaniska tålighet och förmågan att 
motstå väder och vind.

TeSTAT SedAN 2006
Den första utomhusexponeringen av Green-
Coat sattes upp redan 2006. Året efter gjordes 
den första takbeklädnaden, den finns på Sophia-
hemmet i centrala Stockholm. Sedan dess har 
man mätt hållbarheten på färgens yta, glans 
och kulör. resultatet är att taket ser lika bra 
ut idag som när det sattes upp. 

– För att kunna garantera att produkten hål-
ler för kunderna på den svenska marknaden 
har vi använt oss av svenskt material och gjort 
grundliga tester i nordiska förhållanden, säger 
Marcus Hagström. 

Produkten har dessutom testats på flera 
andra platser i världen, bland annat Australien, 
Kina och Cayenne. Dessa platser har valts ut 
tack vare sina aggressiva klimatförhållanden 
och proverna har fått visa sin styrka och bestän-
dighet mot fukt, UV-strålning och föroreningar. 
resultaten från dessa testplatser har också 
de varit mycket goda.

erSäTTer HArdCoAT
– Att vi fokuserar på miljön är inte bara viktigt 

just nu utan även i framtiden. Ett förbud mot 
användning av kromater inom EU förväntas 
komma i mitten på 2017. Därför känns det 

extra bra att redan nu kunna erbjuda en mer 
miljövänlig produkt, säger Marcus Hagström. 

Plannja GreenCoat kommer att ersätta 
Plannja HardCoat vilket innebär en rad fördelar 
eftersom Plannja GreenCoat är mer smutsav-
visande, upplevs som mer reptålig och är redan 
idag redo för framtidens miljökrav. Förutom det 
är det samma plåt, samma glans (matt) och 
samma kvaliteter (EMK och STD). Prisklassen 
kommer också att vara densamma. •

kort om Plannja greenCoat
•	 Optimerad	skikttjocklek	–	36	µm
•	 Samma	utseende	som	HardCoat
• Glans 10
•	 C4
•	 UV3
•	 Flexibilitet	–	1-2T
•	 Samma	garanti	som	för	HardCoat	50
•	 Enda	kromatfria	produkten	
 utvecklad för nordiska förhållanden
•	 Svensktillverkad	
•	 Färgen	är	glans-	och	kulörbeständig
•	 Uppfyller	kraven	för	skiv-	och	
 bandtäckning samt beslagning 
 i anslutning till täckningen

Läs mer om Plannja greenCoat  
på plannja.com

greenCoat på Sophiahemmet i Stockholm.
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För att sänka radonhalten och förbättra inomhusmiljön har energispar AB installerat ventilationslösningar med FTX-aggregat 
och HiTAC interiör. Arbetet har pågått sedan augusti 2012 och avslutades precis. 

e 
nergispar AB med säte i Kristinehamn 
har arbetat med energibesparande 
åtgärder sedan mitten på 1980-talet. 
De har inriktat sig på specialanpas-

sade ventilationslösningar till befintliga hus. VD 
Per Strand berättar att de varit tidigt ute med 
att hitta och testa alternativa lösningar till de 
mer konventionella metoderna. redan 1991 
installerade han en lösning med FTX-aggregat 
för att sänka radonhalten i 30 lägenheter. 

– Det är bra att vara nyfiken och alltid vilja 
utvecklas i sitt arbete, säger han. 

rAdoNHALTeN SäNkS med god  
veNTiLATioN
På Lotta Svärds gata 3 i Gamlestaden, Göteborg 
ligger Bostadsrättsföreningen Svenska Folk-
byggen nr 7. Fastigheten är byggd av sten och 
betong och uppfördes under sent 1940-tal, en 
ganska så typisk beskrivning av ett så kallat 

”radonhus”. Efter en mätning förra året blev 
föreningen ålagd att vidta åtgärder för att sänka 
radonhalten. Att uppdatera och förbättra ven-
tilationen var då en självklar första insats, men 
lösningen var inte lika självklar. Föreningen hade 
tagit in offerter från olika entreprenörer men var 
inte helt nöjda. De kontaktade då Energispar AB, 
hade några möten och efter ett studiebesök 
hos tidigare kunder i Kristinehamn stod valet 
av leverantör klart.  

– Föreningen har en väldigt påläst styrelse och 
jag är imponerad av dem, säger Per Strandh. De 
har varit både modiga och lätta att arbeta med. 

ProdUkTUTveCkLiNg UNder ArBeTeT
I stället för ett centralt ventilationssystem har 
varje lägenhet får sitt eget FTX-aggregat som 
ska ge en jämn tillförsel av frisk och filtrerad 
luft till alla rum. rören döljs av kanalsystemet 
HITAC Interiör. resultatet blir en sänkt radon-

halt och en förbättrad inomhusmiljö. Varje 
lägenhetsinnehavare styr själv sitt aggregat, 
därför passar denna lösning bostadsrättsför-
eningar extra bra med tanke på det egna ägan-
det och ansvaret. Dessutom är lösningen både 
kostnadseffektiv och tidssparande, eftersom 
ingen gipsning sker behövs det heller inga 
snickare och målare.

I föreningen finns 75 lägenheter men ingen 
är den andra exakt lik. Variationen har krävt 
flera nya och specialanpassade lösningar, 
Energispar AB, Hallströms och Bevego har alla 
varit inblandade och kommit med idéer i den 
processen. Hallströms har löpande designat 
och producerat nytt material, vissa delar har 
varit unika och andra kan hamna i standard-
sortimentet, som till exempel dubbelpaneler 
för två rör. 

Bevego LevererAr i PÅSe
Mats Pehrsson, säljare Ventilation Bevego 
Karlstad, har tagit emot order från Energispar AB 
och lagt beställningarna hos Hallströms. Han 
har också skött planeringen av logistiklösningen 
som inneburit att allt material till varje specifik 
lägenhet packas i uppmärkta påsar redan hos 
Hallströms. Dessa påsar har sedan skickats 
till Bevego i Göteborg som kört ut dem till 
byggplatsen. På så sätt har Bevego kunnat 
underlätta arbetet för Energispar AB som haft 
mycket begränsade utrymmen för lager på 
plats. De lager som funnits har varit inhysta i 
källarutrymmen och för att hålla dessa upp-
daterade har Bevego regelbundet gjort invente-
ringar och hämtat tillbaka överflödigt material. 

– Det har varit ett roligt och intressant pro-
jekt eftersom så mycket är nytt. Och en utma-
ning eftersom alla lägenheter är så olika med 
många specialvinklar och unika böjar, säger 
Mats Pehrsson.  

Ser FrAm emoT NyA ProJekT
– Detta är en kanongrej, vi kommer att fort-

sätta erbjuda våra kunder denna lösning med 
HITAC Interiör, säger Per Standh. Det är en 
produkt som går att utveckla och den kan 
anpassas till objektet på ett sätt som inte går 
med de gamla statiska lösningarna. Han ser 
också fram emot nya projekt tillsammans med 
både Hallströms och Bevego. 

– Det är så roligt att arbeta med folk som har 
samma inställning som man själv, ingen av oss 
vill lämna något som inte blir bra, alla jobbar 
helt enkelt till det blir bra. •

ventilationslösning med eget 
ansvar sänker radonhalten

radon är en osynlig och luktfri radioaktiv 
gas som bildas när det radioaktiva grund-
ämnet radium sönderfaller. Om man andas 
in gasen under en längre tid kan den 
orsaka lungcancer. Strålsäkerhetsmyndig-
heten uppskattar att 400–500 lungcancer-
fall per år orsakas av radon i inomhus-
miljö. Av dessa är 90% rökare. 

Alla byggnadsmaterial baserade på sten 
(till exempel betong, tegel, lättbetong) inne-
håller radium och avger radon. normalt 
är radonhalten så låg att den är betydelse-
lös, men inte för alunskifferbaserad lätt-
betong, så kallad blåbetong, som använ-
des från 1929 till slutet av 1970-talet. 
Den kan ge radonhalter på uppåt 1 000 
Bq/m3. radonhalten bör inte överstiga 
riktvärdet för inomhusluft som är 200 
Bq/m³. Överstiger radonhalten riktvärdet 
ska hyresvärden eller bostadsrättsfören-
ingen genomföra en radonsanering utan 
onödigt dröjsmål. Källa: radonguiden.se

Fakta radon

ProJekT gAmLeSTAN

energispar AB monterar ventilation.
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kort om den nya ehandeln
För att handla i den nya eHandeln måste 
du registrera dig som eKund, det är snabbt 
och enkelt gjort, mer information om hur 
du gör detta kommer i samband med 
lanseringen. Men för att kunna bli eKund 
måste du ha ett aktivt kundnummer hos 
Bevego. Är du osäker på om du är har det? 
Hör av dig till din närmaste Bevego-filial 
så hjälper de dig redan nu.

Som ekund kan du…
•	handla	när	som	helst	på	dygnet
•	se	bruttopriser	och	dina	rabattpåslag
•	ladda	ner	kundunika	prisfiler	för	ditt		 	
 företags offertsystem
•	spara	favoritartiklar
•	återanvända	sparade	varuvagnar
•	se	din	orderhistorik	och	status	på	
 lagda order
•	spara	leveransadresser
•	snabbt	komma	åt	kontaktuppgifterna		
 till din egen Bevego-filial
Du är givetvis välkommen att surfa runt 
i vår eHandel även utan att vara inloggad 
som eKund, men då kan du inte genom-
föra köp och har inte tillgång till dina 
specifika uppgifter och rabatter.

P 
å nya bevego.se ska aktuell informa-
tion om nyheter, erbjudanden och 
evenemang alltid finnas lätt tillgänglig. 
Du ska snabbt kunna se vad som 

händer på just din Bevego-filial, inom ditt om-
råde men också rent allmänt i branschen. Vår 
ambition är att fylla sajten med material som 
sprider kunskap och kan underlätta ditt arbete. 
Våra trycksaker Bevegonytt, kampanjblad och 
produktfoldrar som vi brukar skicka ut på papper 
ska också finnas i digitalt format på den nya 
sajten vilket gör att de enkelt kan delas med 
kunder och leverantörer. 

eHANdeLN BLir gemeNSAm möTeSPLATS
Den gamla webbshopen kommer att ersättas 
med ett nytt eHandelskoncept. Produktutbudet 
blir mer överskådligt och köpprocesen förenklas 
vilket gör det lättare att hitta och beställa det 
du söker. I direkt koppling till de flesta artiklar 
ska bilder och relevant information finnas. Det 
kan vara ren fakta och instruktioner men också 
berättelser från våra kunder och leverantörer 
som bjuder på tips och inspiration. 

Tanken är inte att den nya eHandeln ska 
konkurrera med filialerna utan snarare vara 
ett komplement där du får möjlighet att hitta 
information och göra enklare beställningar. Det 
blir en gemensam möteplats där du och din 

säljare har tillgång till samma material. Men 
precis som vanligt går det lika bra att besöka 
eller kontakta den vanliga filialen för att få in-
formation och göra beställningar.

Som leverantör av den nya sajten har vi valt 
FIWE Systems & Consulting AB eftersom de 
tidigare har utvecklat eHandeln för vårt moder-
bolag Dahl. Mycket av tekniken bygger på 
samma plattform men funktionalitet och utse-
ende har anpassats till Bevegos behov.

UTveCkLiNgeN ForTSäTTer
– Vi har redan nu många planer på hur vi vill 

fortsätta att utveckla bevego.se och vår digitala 
närvaro. Det är ett stort jobb och vi tar ett steg 
i taget, säger Martina Milisic, webbredaktör på 
Bevego. Huvudfokus för tillfället är att släppa 
den nya sajten under våren, fånga in synpunkter 
och sen jobba vidare under hösten. Mobilitet 
är till exempel en sådan sak som vi valt att 
vänta med för att först testa sajten och kolla 
av intresset hos våra kunder. 

– Vi vill så långt som möjligt pricka in våra 
kunders behov och önskemål i den fortsatta 
utvecklingen, säger hon. 

Har du några synpunkter eller idéer om den 
nya sajten eller eHandeln? Mejla då Martina 
på martina.milisic@bevego.se  •

Under våren 2013 kommer bevego.se att uppdateras. Både funktioner och utseende 
ska förbättras och sajten ska bli mer användbar. detta gör vi dels för att tillgodose 
våra kunders behov av en bra sajt men också för att kunna dra nytta av ny webb-
teknik som gör surfandet smidigare. Just nu håller vi på med sluttester för att 
säkerställa att allt fungerar som det ska innan lanseringen.  

Bevego.se uppdateras med 
ny design och ny eHandel

eHANdeL
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Bevego lanserar nästa generation ytbeklädnad
Utvecklingen av ytbeklädnad inom Teknisk isolering har pågått i alla tider för att underlätta montage, pressa kostnader, 
arbetsmiljö med mera. Som ett steg i detta introducerar nu Bevego BevegoLine Alutec.

A L U T E C

BevegoLine Alutec består av tre lager PVC, 
Aluminium & UV resistent PET. Den kombi-
nationen ger en mängd fördelar. BevegoLine 
Alutec är designad för att ersätta de flesta 
ytbeklädnader, både inomhus och utomhus. 
För BevegoLine Alutec är rost inget problem 
tack vare sitt PVC-lager. BevegoLine Alutec 

är Uv beständig. Tack vare sitt ytskikt av PET 
påverkas inte BevegoLine Alutec av solljus. 
Bevego Line Alutec är mindre känslig för 
påverkan av yttre förhållanden än andra alter-
nativ. Utsätts den för yttre påverkningar går 
den tillbaka till sin ursprungliga form. Bevego-
Line Alutec är mycket kost nads  effektiv. Med 

BevegoLine Alutec jobbar man på samma sätt 
som med Isogenopak. Det lätt arbetade mate-
rialet i kombination med sin låga vikt gör att man 
sparar upp till 80% av arbetet. Inga maskiner 
eller tunga verktyg behövs.

Den 7 mars 2013 deltog cirka 300 arkitekter 
och beslutsfattare från byggbranschen i evene-
manget PLÅT13 i Göteborg. Föreläsningar av 
internationella stjärnarkitekter, forskare och 
innovatörer varvades med presentationer av 
metallfasader på skandinaviska byggnader. Där 
delades också för tredje året i rad PLÅTPrISET 
ut. Det är en hedersutmärkelse i syfte att upp-
muntra, hylla innovation och hållbart byggande 
i projekt där metallernas egenskaper och uttryck 
tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt 

utförande. Priset delas ut av PLÅT-seminariet, 
ett samarbete mellan några av plåtbranschens 
ledande aktörer; Bevego, Aurubis, rheinzink, 
Plannja, Outokumpu, Paroc, Heco nordiska och 
Entreprenörföretagen. 

I år gick PLÅTPrISET till White för Tele2 
Arena i Stockholm. Juryn tilltalades av arenans 
storhet och transparens, exakthet, dubbla fasad-
 lager, och det ljusspel och färgskiftningar som 
uppstår i samspel med solen. 

Läs mer på www.plat13.se

Plåtpriset 2013 till White för Tele2 Arena

Foto: Anna Hållams

raimo Joss och Fredrik källström.


