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Omfattande leveransavtal klart
med Arise Windpower
Tack, Ronny Boy!
Efter 40 år i branschen lämnar
Ronny Boy sin tjänst på Sydsten.
Men det är inte ett stilla pensionärsliv som hägrar utan den stora
hobbyn – hästar och hästgården.
”Dessutom står Ronny till vårt
förfogande som senior advisor
vid speciella uppdrag,” berättar
Kaj Grönvall, VD. ”Genom åren
har han skaffat sig ovärderlig
kunskap som vi på Sydsten är
glada att även fortsättningsvis
kunna ta del av.”

Vinden blåser åt rätt håll för Sydsten! Nyligen
blev det klart att Arise Windpower anlitar oss som
exklusiv leverantör av betong och makadam till
sina vindkraftverksbyggen.
Arise Windpower har som mål att bli ett av
de ledande företagen i Sverige inom området
landbaserad vindkraft. De första vindkraftverken togs i drift i våras, nu satsar man stort på
att bygga ytterligare 300 inom de kommande
fem åren.
”Och det är till dessa vi ska leverera betong
och makadam,” säger Hans Orre, försäljningschef betong och makadam. ”Avtalet omfattar leveranser om cirka 150 000 m3 betong
och 1 500 000 ton makadam; lika mycket som
vi levererade till Citytunneln i Malmö.”
Satsningar som sammanfaller
”Arise Windpower har sitt verksamhetsområde i södra Sverige, precis som Sydsten,”
fortsätter Kaj Grönvall, VD. ”Vår utbyggnad
i Skåne, Halland och Blekinge sammanfaller med andra ord väl med Arise satsningar
i regionen. Nu har vi chansen att visa vad vi
går för!”

Och Tack, Lennart
Larsson!
Till sommaren lämnar också
Lennart Larsson sin tjänst.
Lennart började arbeta i stenbrottet i Stenberget, redan 1961.
Lennart stannade kvar när
Sydsten tog över och idag är han
transportledare för Sydstens
betongpumpar. Snart byter han
dock stenbrott mot sandbunkrar
och låter golfintresset få ta en
större plats i det nya livet som
pensionär.

Vi kommer att sakna er
Ronnys och Lennarts kollegor
tackar för en trevlig och stimulerande tid och önskar de nyblivna
pensionärerna all lycka till!

De första vindkraftverken börjar byggas under hösten.

Full rulle i Kristianstad!
Betongfabriken i Kristianstad är i full produktion
och levererar betong till kunder i såväl Skåne
som Blekinge.
Sydstens nya betongfabrik i Önnestad, strax
utanför Kristianstad, har nu varit igång i några
månader och allt flyter på precis som det ska.
”Vi är mycket nöjda, inte minst som vi nu är
heltäckande även i Blekinge,” säger Hans Orre,
försäljningschef. ”Önnestadfabriken tar hand
om de västra delarna medan fabriken i Vambåsa utanför Karlskrona täcker upp resten.”
Mer på gång
Fabriken i Önnestad är bara en del av Sydstens
expansion på nya marknader. För det är inte
färdigsatsat än. ”Vi har mer på gång när det
gäller betong, makadam och grus,” lovar
Hans. Men det kan vi inte berätta om ännu!”
Förutom att vara heltäckande betongleverantör i Blekinge, kan Sydsten också erbjuda

Mikael Rosén, försäljningsansvarig östra Skåne och
Blekinge och vår nya betongfabrik i Önnestad.

kunderna stora möjligheter när det gäller
pumpkapacitet. ”Vår allsidiga pumpflotta ger
utrymme för de flesta önskemål och det är det
många som har upptäckt,” säger Hans. ”Även
kunder utanför Blekinge, Skåne och Halland.”
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Mer makadam till
Danmark
Sydsten utökar exporten till Danmark när det gäller makadam till
betongproduktion.
Exporten
ökar från 80 000 ton makadam/
år till 130 000 ton/år och går till
sju olika fabriker i Köpenhamnsområdet.
”Unicon, som vi levererar till, är
mycket nöjda med såväl Sydstens
kvalitet som kapacitet och har
därför valt att utöka samarbetet,” säger Anders Slätteryd, försäljning Makadam. ”Med tanke
på den svenska kronans värde
jämfört med den danska, gör de
dessutom en bra affär på att köpa
makadamen från Sverige. Och
det är ju positivt även för oss!”

Storsatsning i Norra Hamnen, Malmö
Knappt har det ena gigantiska projektet avslutats
förrän nästa tar vid. Sydsten förbereder sig inför
arbetet med Norra Hamnen i Malmö genom
Skanska Väg- och Anläggning Syd.
Öresundsbron, Citytunneln och nu Norra
Hamnen – Malmö är en spännande region
för alla som arbetar med stora byggprojekt.
”Vi har precis avslutat gjutningarna till Citytunneln, nu påbörjar vi nästa jätteprojekt,”
berättar Kaj Grönvall, VD. ”Norra Hamnen ska
omvandlas till ett modernt transportcentrum
för Copenhagen Malmö Port och nya markområden, färjelägen och hamnar ska ta form.”

Stenbrottet i Hardeberga.

Historiskt projekt

Beställ betong här:

Markområdet som ska omvandlas omfattar
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men när utbyggnaden, en av de största i
Malmös historia, är klar har staden fått ett
nytt färjeläge och logistikcentrum för fartygsoch biltransporter. Samtidigt frigörs
Nyhamnen för nya attraktiva bostäder.
”Projektet är så stort att det kommer att bli
ont om makadam i Skåne under byggtiden!,”
berättar Kaj. ”Arbetet beräknas vara klart i
april 2011 och under denna tid ska vi leverera
ca 700 000 ton makadam för utfyllnad.”
Även en hel del fabriksbetong kommer att
gå åt. Uppskattningsvis ska Sydsten leverera
18 000 m3 till projektet.
”Vi ser verkligen fram emot att delta i ännu
ett unikt projekt i Malmö,” säger Kaj. ”Det är
inte alla förunnat att få vara med och bygga
staden, så för oss är det här en sann ära.”

Hos oss går du inte på pumpen!
Med en stor och välutrustad pumpflotta har Sydsten
kapacitet för projekt över hela södra Sverige.
”Små projekt eller gigantiska, vår styrka är att
vi har betongpumpar för alla behov,” säger
Frank Oberlies, ansvarig för Sydstens betongpumpar. ”Likaväl som vi hade kapacitet att
pumpa betong vid de stora leveranserna till
Citytunneln, kan vi pumpa betong till hemmabygget. Det kallar jag brett kunnande!”
Pump efter behov
I Sydstens maskinpark finns totalt 26 betongpumpar, inklusive Everts Betongpumpning i
Halmstad. Vissa pumpar har en utliggning på
upp till 46 meter. En del pumpar är så kallade
hallpumpar som kan fällas ut inomhus. Dessutom ingår 7 ROT-pumpar, en kombination av
roterbil och pump, som ger en effektiv betong-

distribution. Pumparna finns stationerade på
flera av de orter där Sydsten har verksamhet,
men jobben finns i hela Götaland.
”Vi tar pumpen dit uppdraget finns, svårare
än så är det inte,” avslutar Frank.

