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Everts pumpar på plats
När det är dags att pumpa betongen på plats, då kommer Everts
Betongpump. Med nästan 30 år i
branschen har man erfarenhet av
alla typer av byggen.
”Vi har ett brett urval av betongpumpar, från ROT-pumpar till
mastpumpar med 46 meters räckvidd,” berättar Fredrik Andersson.
”För att täcka den växande marknaden i Halland och Skåne satsar
vi kontinuerligt i nya ekipage och vi
ställer alltid upp – dag som natt!”

Nu är vi heltäckande
i Halland!

” I vår Hallandssatsning ingår även
att vi ökar vårt aktieinnehav i Everts
Betongpump från 51 till 73,5%”, berättar Kaj Grönvall, VD på Sydsten.

Följ din beställning på
nätet

Betongfabrik i Halmstad, ny betongfabrik i Varberg,
grustag i Veddige och ökat aktieinnehav i Everts
Betongpump – Sydsten satsar stort i Halland.

Hitta aktuell information om din
beställning på Sydstens webbplats.
Via specialtjänsten Leveransinformation får du en perfekt överblick av orderläget.

”Vi tror stenhårt på Halland och med betongfabriker i Halmstad och Varberg är vi nu
heltäckande leverantör av fabriksbetong,”
säger Kaj Grönvall, VD Sydsten.

”Hela beställningen kan följas in
i minsta detalj, vilket ger
god hjälp i din arbetsplanering,”
säger Bengt Mattisson.
Läs mer under Betong/Leveransinformation på vår webbplats,
www.sydsten.se.”

För att säkerställa tillgången av grus till den
nya betongfabriken i Varberg, har Sydsten köpt
Björkholm Grus i Veddige. Köpet innebär även
att man kan leverera grus, gångsingel, makadam och natursten till kunderna i Halland.
”Ytterligare ett steg i satsningen är att vi har
ökat vårt aktieinnehav i Halmstadbaserade

Everts Betongpump till 73,5 %,” berättar Kaj.
Snabba, säkra leveranser
Effektiva leveranser är en viktig del av Sydstens
verksamhet. Därför är alla betongbilar och
pumpar utrustade med GPS för att säkerställa
att rätt material kommer till rätt plats i rätt tid.
”Vi har inlett ett samarbete med Varbergs Lastbilscentral för leveranser av betong, makadam
och grus,” säger Kaj. ”De känner trakterna väl,
vilket är en trygghet för både oss och kunderna. Dessutom kommer flera av våra bilar att
vara stationerade i Halland. Så med ny betongfabrik, grustag och alla övriga satsningar, ser vi
nu fram emot en spännande tid.”

Senaste nytt i Varberg
Hallands modernaste betongfabrik ligger i
Varberg. I den tillverkas fabriksbetong för alla
byggen och ändamål.
”Flaggstångsfundament eller stora broar – från
fabriken i Varberg levererar vi fabriksbetong
till alla typer av hus och anläggningsprojekt,”
berättar Henrik Gustafsson, produktionschef
Sydsten. ”I Hallands modernaste betongfabrik
har vi samlat gedigen kompetens och erfarenhet och vi satsar hårt på vårt miljöarbete.”
Redan 1998 miljöcertifierades Sydsten enligt

ISO 14001 och sedan år 2000 är samtliga betong- och krossanläggningar certifierade.

B
Betongtransporter i
Halland
Rätt material, till rätt plats och
i rätt tid – alltid. Det är vad som
gäller för Sydstens betongleveranser.
”För att leveranserna i Halland
ska gå smidigt, har vi investerat
i tre egna betongbilar för placering i Halmstad,” säger Henrik
Gustafsson,
produktionschef
Sydsten. ”Dessutom har vi tecknat samarbetsavtal med Varbergs
Lastbilscentral för leveranser av
betong och grus.”
Och med Sydstens GPS-system i
bilarna säkerställs effektiva och
exakta leveranser över hela Halland. Alltid!

... Senaste nytt i Varberg (forts)
”Givetvis är vi även certifierade enligt ISO 9001
och vårt betonglaboratorium för utveckling och
produktkontroll är ackrediterat av Swedac,”
säger Henrik. ”Det borgar för god kvalitet.”
Välkänd i branschen
Erfarenhet och kvalitet står också platschefen
Lars-Erik Larsson för. Med över 30 års erfarenhet av makadam och grustäkter tycker han
att det är stimulerande att bygga upp en ny
verksamhet. Han är nöjd över att Sydsten satsat
på just Varberg.

Porto
Betalt

”Jag är från bygden så det är kul att se regionen
växa, det är en positiv utveckling,” säger han.
Men även om det händer mycket i Varberg just
nu, så är vissa saker som de alltid har varit.
”Tro det eller ej, men när jag ringde vår nya
samarbetspartner Varbergs Lastbilscentral, så
svarade samma kontaktperson som när jag
ringde dem för 30 år sedan. Det är inte bara jag
som varit med länge!” avslutar Lars-Erik.

Sydsten expanderar i expansiv region
Ny fabrik innebär en ny marknad. Från att ha
levererat betong till halva Halland täcker Sydsten
nu in hela landskapet.

”Vi ställer gärna upp och diskuterar betongval,” betonar Mikael. ”Vi har ju en unik erfarenhet och den delar vi gärna med oss av.”

Västkusten är en expansiv region och en stor
del av byggande sker i Varberg. Det finns med
andra ord en intressant marknad för Sydsten
att ta del av.

För att kunna ge bästa möjliga service har
Sydsten skapat ett separat kundcenter i Halland som styr beställningarna till rätt ställe.
Så nu är det bara att börja ringa!

”Nu är det min uppgift att besöka tänkbara
kunder och berätta varför Sydsten är deras
bästa val,” säger Mikael Rosén, försäljningsansvarig Halland. ”Det ser jag fram emot!”

Kundcentrum Halland
Nu når du lätt rätt kontakt i Halland. Ring bara vårt kundcenter
så hjälper vi dig.
Beställning
Halmstad – Betong
Varberg – Betong
Pumpning
Fax
Öppettider

035 - 10 95 65
0340 - 805 70
035 - 10 95 65
035 - 12 11 70
06.30 - 16.00

Beställ betong här:
Malmö

dagens leverans

040 - 31 19 50
040 - 31 19 51

Helsingborg/
Landskrona

042 - 16 42 20

Sjöbo/Eslöv

0416 - 122 60

Övriga Skåne

040 - 31 19 50

Huvudkontor och betongfabrik
AB Sydsten
Stenyxegatan 7, 213 76 Malmö
Tel: 040-31 19 00
Fax: 040-22 99 85
E-post: post@sydsten.se

Stentunga argument
Med sig ut har Mikael en rad tunga argument
som talar för Sydsten. Kompetens, rätt pris
och leveranssäkerhet är några. Men viktigast
är närheten och att man anpassar sig efter
varje enskilt behov.

Mikael Rosén, försäljningsansvarig Halland och
Varberg Betongfabriks platschef, Lars-Erik Larsson.

Viktigt grus i maskineriet
Som nya ägare av Björkholm Grus leder Sydsten
företaget vidare i samma anda som tidigare. Hög
kvalitet och god service är ledorden.
”Nu är det dags att dra sig tillbaka,” säger Per
Ove Jönsson, tidigare driftledare och delägare i
Björkholm Grus i Veddige. ”Efter 50 år i branschen, varav elva på Björkholm Grus, känns
det rätt att avsluta karriären med att sälja till
Sydsten.”
Björkholm Grus säkerställer Sydstens grusbehov till produktionen i Varberg. Med endast
18 kilometer mellan grustag och fabrik, blir
transporterna korta och miljövänliga.
Sten och makadam
Grustaget innebär dock betydligt mycket mer
än grus till betong. Liksom tidigare tar man
emot sprängsten och annat stenmaterial som
krossas ner till gångsingel, makadam och leksand. Befintlig natursten från grustaget levereras som dekorationssten och kullersten till
trädgårdsändamål. Björkholm Grus fungerar
även som deponi av rena schaktmassor.

”Att sälja till Sydsten känns tryggt eftersom
det är ett seriöst och kunnigt företag med
stor erfarenhet av grus och makadam. Det
är bra att veta att de driver vidare företaget i
samma anda som tidigare. Vi har alltid haft
ett mycket positivt samarbete med ortsbefolkningen och så ska det förbli, men nu med
Sydsten som ägare,” avslutar Per Ove.

