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Kultur i sommarnatten
I somras arrangerade Sydsten, 
i samarbete med Sommarlund, 
två konserter i Lovéns stenbrott i 
Dalby. Konserterna lockade stor-
publik i härlig sommarkväll.

– Samarbetet med Lunds kom-
mun, som står bakom Sommar-
lund, inledde vi i våras, berättar 
Fredrik Hansson, verksamhets- 
utvecklare. Redan tidigare har 
man ordnat konserter i stenbrottet 
och i år gick vi in som medarrangör 
till två av dem, en musikal- och 
operakonsert och en konsert med 
Weeping Willows.

Vädret var perfekt och publiken 
stor. Sydsten var på plats och 
delade ut information, godis och 
ballonger och förhoppningen är 
att vara med och bidra till musiken 
även nästa år.

Efter 10 år som vd på Sydsten går Kaj 
Grönvall vidare till nya, spännande uppdrag. 
Vid årsskiftet efterträds han av Peter  
Camnert, som idag är vd på Skanska Maskin.

– Sydsten är ett enastående företag med under-
bara medarbetare och en fantastisk företagskultur, 
säger Kaj. Samtidigt var det nya jobbet en lockande 
utmaning som jag inte kunde tacka nej till.

Kaj började på Skanska 1984 och kom till  
Sydsten 2004. Nu går han vidare till en tjänst 
som vd på Finja Prefab AB. Ny vd på Sydsten 
blir Peter Camnert, vd och regionchef på Skanska 
Maskin sedan 2007. 

– Jag är jätteglad att jag har fått den här möjlig-
heten, det känns som ett fantastiskt uppdrag  
– kul och utmanande, säger Peter. 

Sydsten är ett bra och gediget företag som 
jag känt till länge, nu ser jag fram emot att lära 
känna medarbetarna och kunderna närmare.

En underbar resa att vänta
Peter är född och uppvuxen i Karlskrona, men 
bor i Göteborg sedan många år tillbaka. Han är 
gift och har två barn, varav den yngsta bor kvar 
hemma.

– Därför kommer jag att veckopendla till Skåne, 
berättar Peter. Jag börjar så smått redan nu i 

TACK OCH HEJDÅ KAJ  
– HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN PETER!

höst att sätta mig in i uppdraget, sen tillträder 
jag formellt den 1 januari 2015. 

– Jag har full tilltro till att Peter kommer att ta väl 
hand om Sydsten och önskar honom all lycka 
till, säger Kaj. Han kommer att få en underbar 
resa på ett alldeles fantastiskt företag!

Peter Camnert, ny vd på Sydsten.

Velde AS i Norge har valt Sydstens logistik-
system Sysco för att följa sina leveranser i 
realtid. Samtidigt utvecklar Sydsten systemet 
och börjar använda det för avisering i egna 
täkter.

– Vi har samarbetet med Velde i två års tid och 
successivt tagit över deras IT-system, berättar 
Ola Björkman, IT-chef. Nu kör de Sysco fullt ut 
och framöver är vår intention att erbjuda tjänsten 
även till andra kunder.

Sysco har länge hjälpt Sydsten att ha full koll  
på sina leveranser och nyligen kompletterades 
systemet till att även omfatta avisering vid täkten 
i Dalby. Genom att lastbilschauffören knappar 
in vilket material de behöver innan de kör in i 

Kantstenen som gör 
världssuccé
De finns i Portugal, Dubai, Israel 
och England. Och i Schweiz, Norge, 
Danmark, Finland och flera andra 
länder. Vilka då? Jo Viking Blocks 
som passar perfekt för grinding, 
ett skateboardtrick där man glider 
mot en hård kant. Betongstenarna 
tillverkas av Sydsten åt Föreningen 
Bryggeriet. Ska man bygga skate-
boardbana – då är det Viking Blocks 
som gäller! 

täkten, kan den lastmaskinist som är närmast ta 
jobbet. På så vis är de på rätt plats, vid rätt tid 
och körsträckorna minskar markant. Aviserings-
systemet har tagits emot 
mycket positivt och är på 
gång för fler täkter.

Som stöd för att hantera 
IT-supporten har Sydsten 
anställt en ny medar-
betare, Harry Larsson, 
som tidigare praktiserat 
på företaget. Harry 
kommer direkt från 
skolan och började i 
juni i år.

SYDSTENS IT-LÖSNINGAR UTVECKLAS  
OCH GÅR PÅ EXPORT
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Beställ 
Betong här:

Malmö/Lund 040 - 31 19 50

Helsingborg 042 - 16 42 20

Landskrona 0418 - 195 06

Eslöv 0413 - 128 50

Sjöbo 0416 - 122 60

Övriga Skåne 040 - 31 19 50

Halmstad 035 - 10 95 65

Varberg 0340 - 805 70

Kristianstad 044 - 20 96 62

Vambåsa 0455 - 480 11 

Jämjö 0706 - 34 22 98

Krossprodukter här:

Skåne 046-20 57 09

Just nu växer ESS, en forskningsanlägg-
ning med världsledande förutsättningar  
för materialforskning på partikelnivå, sakta 
men säkert fram i Lund. Sydsten är med 
och levererar material till bygget.

ESS, European Spallation Source, är ett sam-
europeiskt projekt som efter hård konkurrens 
mellan flera länder slutligen hamnade i Sverige,  
i Brunnshög i norra Lund. Anläggningen för-  
väntas vara klar år 2019 och kosta 1,8 miljarder 
euro att färdigställa.

Betongfabrik i Hardeberga
Skanska har utsetts att bygga anläggningen 
och Sydsten har vunnit två kontrakt i projektet: 
för stenmaterial till de första etapperna av bygget 
och för betongen till anläggningen.

– Sydsten har även tidigare jobbat med stora  
projekt, till exempel Öresundsbron och  
Citytunneln, så vi är väl införstådda med vad 
uppdrag av den här digniteten innebär, säger 

Henrik Gustafsson, betongchef. Leveranserna 
av stenmaterial har redan kommit igång och vi 
förbereder oss inför betongtillverkningen genom 
att sätta upp en projektfabrik i vår bergtäkt i 
Hardeberga.

Vad gäller ESS och makadamleveranserna är 
det nu klart att vi får leverera deras behov av 
ballast till hela projektet. Detta varar till 2018 ut. 
Vi har till nu kört ca 1/3 av den totala mängden.

Fördel miljön
Närheten mellan Hardeberga och Brunnshög 
medför flera fördelar, inte minst ur ett miljö-
perspektiv eftersom transporterna är korta och 
material till betongen kan tas direkt från täkten.

– Betongfabriken i Hardeberga är en strategisk 
satsning, då vi ser att norra Lund kommer att 
växa stort, säger Henrik. Så även för andra  
projekt ligger fabriken bra till. Vi ser med 
tillförsikt fram emot såväl ESS som kommande 
uppdrag.

ESS – ETT EUROPEISKT PROJEKT PÅ TOPPNIVÅ

ESS, i Brunnshög i norra Lund

Plattbärlag och skalväggar 
går hem hos kunderna

Det går framåt för Sydstens sats-
ning på prefabricerade betong-
element. Allt fler skalväggar och 
plattbärlag hittar sin väg till bygg-
företag runt om i Sverige.

– Vi har stor kapacitet i vår fabrik, 
vilket ger oss en konkurrensfördel, 
säger Martin Mårtensson, som  
arbetar med försäljning, projek-
tering, kalkylering och projektled-
ning. Kunderna tycker det är tryggt 
att vända sig till oss, eftersom de 
vet att vi levererar utan problem.

Sydstens betongelement bildar 
ett flexibelt stomsystem som 
produceras enligt kundernas 
önskemål.

– Vi hjälper till med projektering 
samt levererar betonelementen,  
säger Martin. Till kunderna hör  
flera större byggföretag och vi 
märker att de har mycket på 
gång. Därför ser vi en framtid för 
produkten och planerar att ut-
veckla affären ytterligare.

ÅGAB, som ingår i Sydstenkoncernen,  
satsar på att nå ut till fler kunder och 
öppnar terminaler i Helsingborg och Lund 
samt lanserar ÅGAB-block i Danmark.

– På Filborna i Helsingborg lastar vi om bygg- 
och industriavfall och har mottagning av diverse 
material, berättar Ronny Olofsson, marknads-
chef. Maskängen i Lund ligger vid Sydsten i 
Hardeberga och vi räknar med att den blir i 
storlek med Skabersjöanläggningen utanför 
Malmö.

Sydsten har även inlett tillverkning av ÅGAB-
block i Köpenhamn och letar nu efter en sam-
arbetspart för försäljningen samt en transportör 
för leveranserna. 

ÅGAB SYD AB VÄXER OCH FÖRDUBBLAR 
ANTAL TERMINALER

– Vi letar också efter företag som kan sälja  
Hasselfors Gardens jordprodukter, som ÅGAB 
tillverkar på licens åt Hasselfors, berättar 
Ronny. Så vi har mycket på gång just nu!

Ansvarig för terminalen i Helsingborg är Mikael 
Holm som anställdes den 1 maj i år.

Stapelbara ÅGAB-block
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