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Sydsten går under jorden
i Köpenhamn
Tommy Nyström
– ny VD på ÅGAB
Rickard Tell avgår som VD på
återvinningsföretaget ÅGAB och
ersätts av Tommy Nyström, som
har lång erfarenhet av branschen.
”Jag har arbetat med återvinningsoch transportfrågor sedan 70-talet,
bland annat på Lundafrakt/Akkafrakt och Sysav”, berättar Tommy. ”
Jag ser fram emot att utveckla
verksamheten vid ÅGAB, till
exempel kommer vi att öppna
en ny terminal i Ystad under
hösten. Ett annat projekt är att
producera olika jordkvaliteter tillsammans med Hasselfors Garden.”

Och en ny terminalchef!
ÅGAB tar emot, siktar och säljer
utsorterat och källsorterat material, till exempel armerad och
oarmerad betong, tegel och betongblandningar, matjord, asfalt,
sand och bärlager. Företaget har
terminaler i Skabersjö och på
Utögatan i Malmö och ägs gemensamt av Sydsten, Sysav och
AkkaFrakt. Vid terminalerna finns
ett brett sortiment av grus och
makadam för försäljning.

När Köpenhamns Metro byggs ut med ytterligare en
etapp är det Sydsten som står för makadamen. Som
leverantör till Unicon är man en viktig kugge för att
garantera kvaliteten på bygget.
Den 19 oktober 2002 öppnades den första
etappen av Köpenhamns Metro för trafik.
Sedan dess har tunnelbanesystemet byggts
ut med ytterligare en etapp och nu är det alltså
dags för den tredje, en ringlinje med 17 stationer.
Italienska Salini har utsetts till totalentreprenör
och Unicon, en av Sydstens ägare, har fått order
på samtliga betongleveranser.
”Vårt uppdrag består i att leverera makadam till
Unicons betongfabriker, vilket innebär mellan
100 000 – 200 000 ton per år från och med i
år och fram till 2016”, säger Anders Slätteryd,

Skåne Grus AB – en del av Sydstenskoncernen
Skåne Grus grundades 1979 och är idag en av
Skånes största leverantörer av bergkross och
naturgrusprodukter.

Förutom ny VD har även en ny
terminalchef anställts, Ronny
Olofsson. Även han med ett långt
förflutet inom branschen.

Företaget har fyra naturgrustäkter och en
bergtäkt, och producerade 400 000 ton bergkrossprodukter och 200 000 ton naturgrus
förra året.
”Asfaltballast och vägmaterial är våra största
produktområden, men vi levererar också
olika blandningar av krossprodukter och
naturgrusmaterial. Både färdiga blandningar
och kundspecifika.”, berättar Hans Orre, VD.

Ny VD till Skåne Grus

Merparten av produkterna är certifierade
av Betong och Ballast Certifiering Nordcert,
vilket borgar för hög och jämn kvalitet.

Hans Orre, som arbetat som försäljningschef på Sydsten i många
år, är ny VD för Skåne Grus.
”Det är ett spännande uppdrag
där min erfarenhet av betong
och krossprodukter kommer väl
till pass”, säger Hans.

försäljningschef krossprodukter. ”Toppen
kommer 2014 då bygget är i full gång.”

Självbetjäning i Riseberga
Skåne Grus har flyttat kontoret från Riseberga
till bergtäkten i Norra Rörum. Flytten innebär
att vågpersonalen numera finns i Norra Rörum
och att utvägning av material i Riseberga sker
med kortläsare vid vågen. I och med att täkt-

tillståndet upphör vid årsskiftet närmar vi oss
slutet av eran med grusbrytning i Riseberga.
Men det kommer trots det att finnas grus till
försäljning ännu en tid in på 2013.

B
Everts Betongpump får
ny platschef
Håkan Nilsson är ny platschef på
Everts Betongpump AB. Håkan
kommer från åkeribranschen
och är väl förtrogen med transportfrågor.
”Numera är alla betongbilar från
Sydstens betongfabrik i Halmstad
samlade till Evert Betongpumps
anläggning på Kristinehedsvägen
i Halmstad. Här finns gott om garage samt verkstäder för underhåll”, säger Håkan. ”Därmed har
vi både bilar och pumpar på ett
och samma ställe.”

Förlängt täkttillstånd i
Norra Rörum
Skåne Grus har fått förlängt
tillstånd med ytterligare 25 år
på bergtäkten i Norra Rörum.
Samtidigt har man fått tillstånd att
öka uttaget av krossprodukter till
460 000 ton per år.

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

040 - 31 19 50
042 - 16 42 20
0418 - 195 06
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
Torrbruk här:
Sydsten

042-16 42 21
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Stenyxegatan 7, 213 76 Malmö
Tel: 040-31 19 00
Fax: 040-22 99 85
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Hipp, hipp, hurra
– samarbetet med
Jämjö Betong fyller ett år
För ett år sedan gick Sydsten samman med Jämjö
Betong i Vambåsa strax utanför Karlskrona. Tillsammans erbjuder vi det lilla företagets kundnära
service kombinerat med det stora företagets
kunskap och resurser.
I och med sammangående blev Sydsten
heltäckande betongleverantör i Blekinge.
Fabriken i Vambåsa täcker de östra delarna
medan fabriken i Önnestad (Kristianstad)
täcker de västra.
”Idag har vi sex bilar stationerade i Blekinge”,
säger Henrik Gustafsson, betongchef. ”Tillsammans med bilarna i Önnestad ger det
oss bra kapacitet samt möjlighet att klara de
flesta typer av jobb.”
Muskler för mer
Förutom bilarna finns även en 24-meters
ROT-pump och en 42-meters mastpump
i Vambåsa. Pumparna förenklar arbetet
avsevärt och gör det möjligt att gjuta även på
svårtillgängliga ställen.

... Sydsten går under jorden i Köpenhamn (forts)
Kontrollavsnitt säkerställer kvaliteten
Som leverantör till Citytunnelprojektet i
Malmö fick Sydsten god erfarenhet av stora
byggen under mark. Bland annat användes
en rutin för att säkerställa kvaliteten på leveranserna, som innebar att makadamen lades
upp i särskilda ”kontrollavsnitt”. Samma
rutin kommer att användas för leveranserna
till Metron.
”Fördelen är att materialet kan testas separat
vad gäller siktkurva, flisighet etc”, berättar
Anders. ”Dessutom kan materialet spåras
bakåt, vilket är oerhört viktigt. Inte minst om
något skulle gå fel.”

”Vi har betong till alla typer av byggen och
kan ge kvalificerad rådgivning till kunden när
han/hon ska välja betong”, säger Pär Ternström,
platschef Vambåsa. ”Dessutom har såklart
även Blekinge tillgång till vårt ackrediterade
laboratorium i Malmö!”
Skulle ett bygge kräva mer muskler än vad
fabriken i Vambåsa kan erbjuda, hämtar
Sydsten resurser från sina andra fabriker.
”Litet och personligt, men ändå med
Sydstens stora kapacitet i ryggen – det är så
vi vill att kunderna i Blekinge ska uppleva
oss”, avslutar Pär.

Tyngre leveranser önskvärt
Utöver makadamen till bygget av Metron, levererar Sydsten redan idag 135 000 ton per år till
Unicons betongfabriker i Köpenhamn. Tillsammans med Metroleveranserna kommer det att
krävas en stor transportapparat för att få ihop
logistiken. Därför pågår just nu ett intensivt
arbete för att danska och svenska vägmyndigheterna ska godkänna 37-tons leveranser.
”Kan vi öka lastvolymen, minskar vi antalet
transporter med 25 procent”, säger Anders. ”Det
betyder mycket för miljön. För att ytterligare
minska miljöbelastningen samordnar vi leveranserna av makadam med hämtning av sjösand,
som vi kör tillbaka till vår fabrik i Fosie. Hög effektivitet är A och O i projekt av den här storleken!”

Trippel-A diamantdiplom till Sydsten
Sydsten har igen tilldelats Trippel-A för
högsta kreditvärdighet. Därmed är man ett av
landets ytterst få diamantföretag, det vill säga
företag som bibehållit sin Trippel-A rating
i minst 20 år. Faktum är att endast 93 andra
aktiebolag i Sverige
lyckats med denna
bedrift!

”Jag är naturligtvis mycket stolt över att vi har
utsetts till ett av Sveriges tryggaste och mest
välskötta företag”, säger Kaj Grönvall, VD på
Sydsten. ”Vårt mål har alltid varit att skapa
långsiktig lönsamhet och ägarnas strategi
är att återinvestera vinster i bolaget. Att ha
tilldelats diamantdiplomet är ett fint bevis på
att vi lyckats.”

