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Välkomna till Sydsten!
Sofia Lindström, Anders Jonasson, Per-Olof Olsson och NilsErik Carlsson heter våra nya
medarbetare på betongfabriken
i Vambåsa. Tillsammans ger de
kunderna i Blekinge tillgång till
Sydstens produkter och tjänster.

Nu tar vi steget in i Blekinge

”Sydsten är känt för att vara bra
på fabriksbetong och krossade
produkter, så det är en kul utmaning att bli en del av organisationen”, säger Sofia Lindström.
”Vi ser fram emot att bli de första
Sydstenarna i Blekinge!”

Ny försäljningschef
betong
Sydsten har anställt Per Lindström
som ny försäljningschef betong.
Per har lång erfarenhet från
branschen med ett förflutet inom
bland annat Skanska.
”Som blekingebo inflyttad till
Skåne ser jag fram emot att följa
kunderna i ”mina” två landskap,”
säger Per. ”Och i Halland såklart!
Gamla Danmarks kustremsa är
som bekant en väldigt expansiv
marknad. Sydsten är alltid nära
kunden och det ska bli stimulerande att följa kunderna i alla tre
landskapen.”

Sydsten köper Skanskas betongfabrik i Vambåsa
utanför Karlskrona och lägger grunden för en
heltäckande satsning i Blekinge.
Sedan lång tid tillbaka är Sydsten den ledande utvecklaren, tillverkaren och leverantören
av krossprodukter och fabriksblandad betong
i Skåne. I höstas storsatsade vi i Halland och
numera är vi i stort sett heltäckande även där.
Och nu har alltså turen kommit till Blekinge!
”Betongfabriken i Vambåsa är första steget till
att etablera oss i Blekinge,” säger Per Lindström, försäljningschef betong. ”Våra produkter och tjänster efterfrågas av allt fler och
expansionen är en naturlig del av företagets
utveckling.”

Fler satsningar på gång
Verksamheten i Blekinge tas över i befintligt
skick, vilket innebär att fabrikens två operatörer och två betongpumpmaskinister anställs
av Sydsten. Sydsten tar även över fabrikens
mastpump, 28-32 meter, som är stationerad
på platsen. ”Dessutom kommer vi att nyanskaffa en ROT-pump för att ytterligare stärka
verksamheten,” berättar Henrik Gustafsson,
produktionschef betong.
Sydsten, som även har en betongfabrik i Jönköping, har fler expansionsplaner på gång.
”Det är dock inget vi kan berätta om än,”
säger Per. ”Men är du nyfiken så håll utkik i
kommande nummer av Syd-Nytt!”

Skånsk makadam blir dansk betong
Genom ett exportavtal med Unicon Beton ska
Sydsten leverera 80 000 ton makadam/år till
betongfabriker i Danmark.

makadam fraktas över Öresundsbron. Det
motsvarar 10-12 långtradare med släp, vardera
lastade med 32 ton, varje dag, året runt!

Det är till Unicons fabriker på Amager, Prövestenen, Avedöre och Ejby i Köpenhamn som
makadamleveranserna från anläggningen i
Hardeberga går. Och det är inga små volymer
det handlar om. Varje år ska cirka 80 000 ton

”För oss är det här en utmärkt lösning,” säger
Kim Fynbo, produktionschef Unicon. ”Tidigare importerade vi sten med båt från Norge,
men Sydstens leveranser är både smidigare
och kostnadseffektivare.”

B
Ulrika kan KMA
KMA, Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöfrågor, blir Ulrika Johanssons arbetsområden som
nyanställd på Sydsten.
”Jag är utbildad miljöingenjör
och har läst Ekosystemteknik på
Lunds Tekniska Högskola och ska
bland annat svara för kontakten
med Länsstyrelse och kommuner”, berättar hon. ”Dessutom har
jag tagit fram underlag och förberett utbildning av alla anställda i
säkerhets- och miljöfrågor. Det är
viktiga områden som bara ökar i
betydelse – och en sann utmaning
att ta tag i.”

.... Skånsk makadam blir dansk betong (forts)
Nyinvesteringar i Hardeberga
För produktionen i Hardeberga ställer leveranserna höga krav på kapacitet och kvalitet
och man har därför investerat i en ny sorteringsanläggning.
”Vi ser verkligen fram emot samarbetet och
tycker det ska bli spännande att leverera
betongballast till våra danska grannar,” säger
Hans Orre, chef makadam. ”Tack vare bron
är avståndet mellan Hardeberga och Köpenhamn inte långt, så de smidiga leveranser
kommer att gynna både oss och Unicon.”

Långsiktigt avtal mellan NCC och Sydsten
Ett bra samarbete mellan Sydsten och NCC i Citytunnelprojektet har lagt grunden för ett långsiktigt avtal om fabriksblandad betong.

Ulrika Johansson

Utbildning med säkerheten i fokus
Arbetet med att utbilda Sydstens
personal i säkerhetsfrågor har
redan tagit sin början. I slutet av
maj genomfördes en säkerhetsdag i Dalby, där alla anställda i
Sydstens bergtäkter deltog.
”Utbildningen syftar till att minimera olycksfall i arbetet och under dagen fokuserade vi på arbetssäkerhet, skyddsutrustning och
rapportering av olyckor och tillbud,” berättar Ulrika Johansson,
som arbetar med kvalitets-, miljöoch arbetsmiljöfrågor vid Sydsten.
”Olika fall gicks igenom för att
belysa var faror finns och uppmärksamma personalen på dessa.”
Dagen innehöll även information
om riskanalyser, skyddsronder
och skyddskommittéarbete; allt
för att skapa förutsättning för så
säkra arbetsmiljöer som möjligt.
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”Vi ser fram emot det utvidgade samarbetet
som det långsiktiga avtalet för med sig.” berättar NCC:s inköpschef Anders Thorsson.

”Det här är oerhört spännande,” säger Per
Lindström, försäljningschef betong. ”Med
NCC, en av marknadens största och mest
aktiva aktörer, har vi tecknat ett avtal som gör
att vi kan leverera fabriksblandad betong till
deras projekt i Skåne, Halland och Blekinge.”
Citytunneln lade grunden
Grunden till avtalet lades vid det goda samarbetet kring Citytunneln, dit Sydsten levererat
stora mängder betong för NCC:s räkning. Det
samarbetet har nu mynnat ut i ett långsiktigt
avtal som båda parter känner sig nöjda med.

Sydsten skapar ny fäladsmark i Dalby
Transplantera fäladsmark, går det? Ja, det hoppas
såväl Sydsten som Länsstyrelsen som i ett unikt
projekt bygger upp ny fäladsmark i Högebjär,
Dalby.
Sydsten vill utöka stenbrottet i Dalby, samtidigt måste den unika fäladsmarken i området
bevaras. En kollision mellan två intressen
kan tyckas, men genom ett nytt grepp inom
naturvården finns en lösning som gynnar
båda parter.

återskapad kommer den att hägnas in så att
nötkreatur kan beta av området.
”Detta är ett intressant projekt som kombinerar brytning med miljövård”, säger Hans Orre,
chef makadam. ”Vi hoppas det blir mycket
framgångsrikt.”
Området är synligt från väg 11 mellan Dalby
och Sjöbo.

”Den fäladsmark som vi tar i anspråk ersätter vi med ny,” säger Bengt Linné, platschef.
”Det går helt enkelt till så att vi bygger upp
nya marknivåer på ett område längre bort
och placerar ut stenar så att det efterliknar de
naturliga förhållandena. Därefter transplanterar vi fäladsmark från de områden vi tar i
produktion till den nyuppbyggda fäladen.”
Bevarar djurarter
Arbetet utförs i samråd med Länsstyrelsen
som på detta sätt hoppas kunna rädda arter
som annars gått förlorade. När fäladen är

Foto: Johan Johnmark

