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HARDEBERGATÄKTEN 100 ÅR!

Malmö Live – Malmös
nya kulturkvarter
Konserthus, kongressal, hotell,
restauranger, kontor, butiker och
snart också bostäder; kvarteret
Malmö Live är fyllt av kultur och
spännande möten.
– Sydsten har levererat betong
till hela projektet och nu är vi inne
på slutetappen: att leverera och
pumpa betong till bostadshuset,
berättar Henrik Gustafsson,
betongchef. Det är dock lite trångt
att komma till mellan byggnaderna, men det löser vi genom
att använda vår självklättrande
pumpmast. Ett säkert och effektivt
sätt att pumpa betong vid höga
och trånga projekt.

HARDEBERGATÄKTEN

Häckningsplats för utrotningshotad uv
I år är det hundra år sedan den första stenen
bröts i Hardeberga. Sedan dess har mycket
sten passerat genom täktens krossar.
År 1915 fick Axel Andersson, järnvägschef för
Lunds Stads Järnväg, en ljus idé när han betraktade
det upphöjda landskapet vid Hardeberga kyrka.
Här skulle man kunna bryta sten och få frakter!
Järnvägssträckan förbi Hardeberga var nämligen
inte vidare lönsam, men med fler frakter kanske
problemet kunde lösas.
Sagt och gjort, Lunds stads sten- och grusaffär
bildades och sten började brytas. Företaget blev
dessvärre inte särskilt framgångsrik och på 30-talet
köptes det av industrimannen Ernst Wehtje, som
snart fick snurr på verksamheten.

Sommar + kultur = Dalby
stenbrott
Efter att ha arrangerat två fantastiska konserter i samarbete med
SommarLund förra året, följer vi
upp succén och bjuder in till stenbrottet även i sommar.
– Konserterna i fjol blev otroligt
lyckade, så det var ett lätt beslut att
vara medarrangör i år också, säger
Fredrik Hansson, affärsutvecklare.
I år utökar vi dessutom vårt engagemang och bjuder på tre
kulturupplevelser, den 2, 4 och 6
augusti.
Läs mer på sommarlund.se

Bergarten som bryts i Hardeberga är kvartsit,
en hård sandsten med flera användningsområden. Ett av de viktigaste är som maskinsand, finkornig makadam som ersätter naturgrus vid tillverkningen av betong.
– Naturgrus är en ändlig naturresurs och ska
fasas ut, säger Anders Slätteryd, försäljningsansvarig krossprodukter. På Sydsten var vi
tidigt ute med att använda maskinsand och nu
växer intresset även från övriga marknaden.
Förutom Sydsten är det fler
som trivs i Hardebergatäkten.
Sedan drygt tio år tillbaka är
stenbrottet häckningsplats för
den utrotningshotade berguven, som funnit sig väl tillrätta
i den steniga miljön.

IT OCH IP FÖR SNABBARE SERVICE
Med hjälp av IT från Sydsten har Velde i
Norge effektiviserat och ökat servicegraden
gentemot kunderna. Och själva ökar vi
servicen med IP-telefoni!

Därför går vi vidare och utvecklar ännu fler funktioner som underlättar för kunderna och Velde.

Som vi berättade i förra Sydnytt har Sydstens
logistiksystem Sysco tagit steget in i Norge, till
företaget Velde AS. Samarbetet började med att
vi utvecklade Sysco till att fungera för Veldes betongleveranser. Därefter införlivade vi makadamhanteringen, sedan återvinningsdelen och nu är
även Veldes asfaltleveranser inne i systemet.

Ökad servicegrad blir det även för Sydstens del,
genom att vi byter telefonoperatör och övergår
till så kallad IP-telefoni.

– Tack vare Sysco har verksamheten blivit
effektivare, servicegraden ökat och miljöbelastningen minskat, berättar Ola Björkman, IT-chef.

Övergång i tre steg

– Övergången innebär en betydande modernisering som kommer både oss och kunderna
till godo, säger Ola. Systemet blir stabilare och
ger helt nya möjligheter, till exempel att chatta
med kunderna. Allt nytt sker dock inte på en
och samma gång, utan vi tar det i tre steg så
övergången fungerar smidigt.
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Nya ansikten och roller
på makadam
Linda tar Lenas roll medan Lena
tar Fredriks och Fredrik får en
ny – inom Sydstens makadamorganisation i Dalby har det
skett en del förändringar.
– Vi välkomnar Linda Järnberg
som är ny medarbetare vid kundcentret i Dalby, säger Anders
Slätteryd, försäljningsansvarig
krossprodukter. Linda har tidigare jobbat på SYSAV och har lång
kunderfarenhet, vilket kommer väl
till pass i hennes nya roll hos oss.
I samband med att Linda anställts
har Lena Jönsson, som tidigare
hade Lindas tjänst, blivit innesäljare för transport och logistik.
Den rollen tar hon över efter Fredrik
Bengtsson, som gått vidare till en
tjänst som säljare för makadam.
– Jag ser det som positivt att vi
kan erbjuda gamla medarbetare
nya utmaningar inom företaget
och jag önskar alla lycka till i sina
nya roller! säger Anders.

Beställ
Betong här:
Malmö/Lund
Helsingborg
Eslöv
Sjöbo
Övriga Skåne
Halmstad
Varberg
Kristianstad
Vambåsa
Jämjö

040 - 31 19 50
042 - 16 42 20
0413 - 128 50
0416 - 122 60
040 - 31 19 50
035 - 10 95 65
0340 - 805 70
044 - 20 96 62
0455 - 480 11
0706 - 34 22 98

Krossprodukter här:
Skåne
046-20 57 09

Två nya medarbetare stärker upp!

PREFAB VÄXER – FÖRSTÄRKER ORGANISATIONEN
Efterfrågan på prefabricerade plattbärlag
och skalväggar ökar och Sydsten stärker
därför upp organisationen med ytterligare två
medarbetare.
Stor produktionskapacitet och hög kvalitet har gjort
att allt fler kunder efterfrågar Sydstens prefabricerade betongelement. Just nu levererar vi till projekt i
Malmö, Linköping och Norrköping – bland annat.
– Jo, det är bra snurr på verksamheten, bekräftar
Martin Mårtensson, som arbetar med kalkylering,
försäljning och projektledning.
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Både Alaa och Mats har gedigen erfarenhet
av betongelement och har arbetat länge inom
branschen.
– Utan att egentligen marknadsföra våra prefabprodukter har vi på kort tid fått väldigt många
uppdrag, säger Martin. Vi ser dessutom att det
finns potential för ännu mer, Alaa och Mats lär
få fullt upp!

ALLT LJUS PÅ HELSINGBORG
Nytt, fräscht, modernt och energieffektivt
– Sydstens nya kontor i Helsingborg är allt
som det gamla inte var.
– Vårt nya kontor är en riktig höjdare! säger
Caroline Hult, produktionschef. Numera är
lokalerna helt anpassade efter verksamhetens
behov och våra medarbetare har fått en modern
och inspirerande miljö att arbeta i. Vi är mycket
nöjda med resultatet.
Den nya byggnaden ligger på samma adress
som tidigare. I lokalerna huserar även ÅGAB,
som ingår i Sydstenskoncernen och erbjuder
tjänster och produkter inom återvinnings- och
materialsektorn.

Kunderna i fokus
Förutom satsningen på nytt kontor, satsar Sydsten
även lite extra på kunderna i Helsingborg.

... Hardeberga 100 år! (forts)
Sten för många år till

AB Sydsten

Så pass bra att vi anställt två nya medarbetare,
Alaa Kumair och Mats Tovesson, för att hinna
med alla kunder.

På 50-talet byggdes anläggningen i Hardeberga
ut och blev Europas modernaste makadamfabrik
med en kapacitet på cirka 500 000 ton makadam
per år – samma mängd som produceras här
idag. För att undvika att medarbetarna drabbades
av silikos (stendammslunga) utfördes krossprocessen under vattenbegjutning. Numera sker

Nya kontoret i Helsingborg
– Vi vill öka vår synlighet och visa Sydstens breda
utbud av produkter och tjänster, säger Caroline.
Därför stärker vi säljinsatsen och sätter fokus på
kunderna i och omkring Helsingborg. Det känns
verkligen som vi fått en nytändning och det ska bli
riktigt spännande att följa utvecklingen framöver.
produktionen i en mobil fabrik och maskinerna
som används i brottet är så täta att silikos inte
längre är ett problem.
Produktionen i Hardeberga är miljöcertifierad
enligt ISO:14001 och Sydsten har tillstånd att
bryta sten till och med 2024.
– Men det finns sten för många år till, så jag
hoppas vi får fira fler jubileum i Hardeberga
stenbrott, avslutar Anders.

