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Gräsklippare/redskapsbärare och kompakttraktorer

Komplett program för hela året
SHIBAURA

CM214
Den mindre frontrotorklipparen med 
22 hk, Shibaura dieselmotor och tre 
olika klippbredder: 1,22 m, 1,30 m 
eller 1,50m. Auto 4WD.

SG280 
Släntklipparen som effektiviserat 
mycket av arbetet i slänter. Vinklings-
bar förarplats, bred hjulbas och låg 
tyngdpunkt. 28 hk.

CM314 och CM374
De två större frontrotorklipparna som 
med fördel även används vintertid med 
komforthytt och plogutrustning. Tre klipp-
bredder: 1,50 m, 1,80 m eller flexaggregat 
med 2,40 m klippbredd. Motoreffekter 31 
resp 37 hk Euro 3B.

SHIBAURA ST-SERIE 
av kompakttraktorer innehåller ett effektregister från 18 hk till 60 hk, samtliga valfritt med 
manuella eller hydrostatiska transmissioner förutom den största 60 hk traktorn som har 
en mekanisk transmission med kopplingsfri fram-back.

SX24 
Effektiv kompakttraktor väl lämpad 
för idrottsanläggningar, kyrkor och 
fastighetsskötsel. Totalhöjd med hytt 
under 2 meter.
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Tropisk hetta, hagel och Polaris
Vilken sommar vi haft! Semesterfirarna kan ju knappast klaga, även om det var ovanligt 
kallt i slutet av juni. Sedan visade sig sommaren från sin allra soligaste sida. Till och med 
bevattningsanläggningarna gick varma i hettan! 

Vädret i vårt land måste vara det mest spännande och omväxlande i hela världen. Hagelstormar 
som bildade snödrivor rapporterades från bland annat Gotland i början av sommaren. På andra håll 
drabbades vi av skyfall och i några fall tromber, som rev ner både träd och plåttak. Och sedan tropisk 
värme.

Men sommaren är som en dröm, den rinner bort alltför fort, som det står i visan. Så ta vara på 
den återstående tiden. Alltför snart är det höst igen och det blir dags att ställa om från klippning till 
lövuppsamling. 

Innan dess bör det finnas tid i hängmattan för en genomläsning av Grönytekontakt. Som alltid 
presenterar vi en hel del intressanta nyheter och läsvärda reportage från olika delar av vårt avlånga 
land. Den här gången har vi bland annat besökt Sveriges geografiska 
mittpunkt Östersund. Trots att det är 
sommar så finns där faktiskt Polaris… 
och en välskött parkavdelning.

Detsamma gäller Värnamo, som 
inte bara kan visa upp legendariska 
Apladalen som utflyktsmål för 
turister och invånare, utan även fina 
parker i centrum.

Mer om detta inne i tidningen!
Trevlig sommar
Olle Bolmelind

Helsingborgsvägen 11
341 33 Ljungby
Tel. 0372-887 70
Fax. 0372-887 71

info@gronytekontakt.se
www.gronytekontakt.se

Grönytekontakt distribueras 
kostnadsfritt med ett exemplar 

till alla Sveriges golfklubbar, 
kommunala parkavdelningar och 

kyrkogårdsförvaltningar.

Ansvarig utgivare/redaktör:
Olle Bolmelind

Layout:
Torbjörn Axell

Reportage Sidan
Support är a och o i närheten av ”Sveriges geografiska mittpunkt” . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Viktigt för årstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
En av Sveriges ledande aktörer inom skötsel och anläggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19
Apladalen lockar många besökare – men Värnamo har fler vackra parker… . . . . . . .22-25
Information från LIR (landskapsingenjörernas riksorganisation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Svenskättade Polaris omsätter idag över 28 miljarder kronor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-40

Produktnytt/Företagsnytt
Iseki lanserar ”storebror” i SF-serien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Redskap för snabbare vertikalskärning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Lännenkoncernen förvärvar Watermaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Helms TMT-Centret övertar Irus släntklippare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

I detta nummer:

2014
NUMMER 4

Bokningsstopp nr 5/2014: 
17 September

   Nr 5 2014 
 Nr 6 
 Nr 1 2015
  Nr 2 
 Nr 3  
 Nr 4  

oktober (v 41) 
december (v 49)
februari (v 6)
april (v 15)
juni (v 23)
augusti (v 32)

Utgivningsplan:

Tryck: Print One

Mer energi!       36V 
Välj grönt.             
Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

hitachi-powertools.se
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Erleben Sie den
Unterschied.
Innovation, Fortschrittlichkeit, höchste Qualität und 
Leistung – das sind die Hauptmerkmale, die Cub Cadet 
ausmachen. Mit Gartengeräten von Cub Cadet erleben 
Sie immer einen Tick mehr: 
mehr Leistung, mehr Auswahl, mehr Komfort. 
Cub Cadet erhalten Sie exklusiv im guten Fachhandel.
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cubcadet.se

cubcadet.se

RZT-54 spakstyrd
TIDSBESPARAREN. 137 cm klippbredd, Kawasaki 2-cyl. motor på 726cc och dubbel hydrostatisk drivning som ger Noll i 
svängradie. Välj mellan sidoutkast eller mulch-klippning, båda är standard. RZT-54 har även en lillebror, RZT-50 (127cm). 
Nyhet 2014 är bl.a nytt kraftigare chassi och framaxel och även med mer benutrymme än tidigare.

49.990:-
39.992:- exkl. moms

OOOOOZERO-TURN

NYHET

Iseki lanserar ”storebror” i SF-serien
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Iseki lanserar nu en storebror till de välkända 
bakhjulsstyrda gräsklipparna i SF-serien. Den 
nya modellen har en klippbredd på 152 cm, 
en kraftfull centralsug och en uppsamlare på 
1 300 liter.

Iseki SF 450 lever fullt ut upp 
till beteckningen ”professio-
nell”. Kraftkällan är en 4-cylin-
drig dieselmotor på 55 hk. Mo-
torn ger kraft åt 4-hjulsdriften 
via en oljepump på 51 liter/min 
och fyra fullhydrauliska hjulmo-
torer. Den förser såväl klipp-
bord som uppsamlingsfläkten 
med så mycket kraft att föraren 
aldrig upplever maskinen som 
undermotoriserad – inte ens vid 
fuktigt gräs. 

Vid mindre krävande för-
hållanden kan föraren köra i 
ECO-mode och spara bränsle. 

Hastigheten vid vägtransport är 
upp till 22 km/h.

Stor kapacitet
Klippbordet är Isekis eget 
Power-Cutklippbord som ock-
så tillåter ett stort luftintag så 
att uppsamlingen blir helt per-
fekt. Klipparen arbetar med två 
stora dubbelknivar med ett be-
tydande överlapp som bidrar 
till att irriterande remsor på 
gräsmattan undviks efter avslu-
tad klippning. Föredrar man 
att inte samla upp klippet kan 
klippbordet levereras med en 

Mulching-tillsats. I Tyskland har 
man gjort några praktiska test 
av klipparen och funnit att med 

”normalt”, torrt gräs erhålls ett 
perfekt klippresultat vid hastig-
heter upp till 9,6 km/h.



När kvalitet och resultat räknas...!

KUNGÄLV
Gillholms Maskiner AB

gillholms.se

KARLSTAD, DINGLE & KUMLA
Värm-Dal & Traktorservice AB

varmdal.com

LULEÅ, SKELLEFTEÅ & UMEÅ
Norrmaskiner AB 
norrmaskiner.se 

SKÖVDE
Gunnars Maskiner AB

gunnarsmaskiner.jd-sales.se 

TOMELILLA
OP maskiner syd AB
opsyd.jd-sales.se

www.golfoturf.se   -   Tele: 08-590 827 20   -   info@golfoturf.se

Dressare - Dakota erbjuder ett brett sortiment av dressare och
materialhanterare anpassade för just Erat behov. 
Från 750 - 3800 liter. 48-volt eller hydrauldrift.

Turbinblåsar - Buffalo Turbine är kapacitet med låg ljudnivå. 
Vi erbjuder Nordens bredaste sortiment, PTO, hydrauldrift, 13-40 hk.

Greenvältar 
- Tru-Turf´s 3-delade vältenheter. 
En ny flexad drivrulle med 
nytt mönster för maximal drag-
förmåga i alla väderförhållanden.
Bensin eller 48-volt. 
Tru-Turf är den ända licensierade 
välten på PGA Touren

Luftare - Carrier Turf`s unika luftare kan utrustas med
knivar, solida pinnar/hålpipor, PS 200 sålåda och borste
Bredd 175 cm/225 cm och med ett max djup 15 cm.
Arbetshastighet 8-12 km/h

ÅSTORP, ESLÖV & GETINGE
Gunnar Nilsson Maskin AB
gunnarnilssonmaskin.se 

JÖNKÖPING
Nyströms Maskin AB
nystromsmaskin.se

KALMAR & VÄXJÖ
Svenssons Motorverkstad AB

svenssons-motor.auderis.se
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MTL 31
STARKARE – SNABBARE – EFFEKTIVARE

Nyhet
2014

HBA Rullflak – för omväxlings skull!

Starka smidiga midjestyrda lastmaskiner för åretruntkrav med och utan hytt 
återförsäljes direkt från fabrik i Tyskland. Vikt från 1320-6280 kg, 27-100 hk.

Växlarbyggnation inkl. flak till 
alla fabrikat av transportfordon 

2700-8000 kg totalvikt

Växlarvagnar med nyttolast 1000-5000 kg

HBA Maskiner
Karlskrona
0455-299 90
SE & KÖP:

www.hba.se

Vi bygger växlare till Toro Workman, 
John Deere Pro Gator 2030 samt 

olika fabrikat av pick up-bilar

Växlarbyggnation 
inkl. flak till alla 

fabrikat av bilsläp 
med totalvikt 
1000-3500 kg

3-vägstippade std. vagnar 
800-4000 kg nyttolast



Ett batteri passar alla.
Husqvarna Pro Battery Series består av kraftfull 
och lätt utrustning för professionell användning. Nästan 
ljudlös. Inga avgaser, inget underhåll. Sladdlös eller med 
backpackbatteri? Du bestämmer!

Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

husqvarna.se/probattery

AD1470_H_Battery_range_210x297_SE.indd   1 2014-07-02   08:39



Östersund

Sundsvall
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Håkan är ansva-
rig för parkdelen 
och den ordina-
rie arbetsstyrkan 
uppgår till 11 per-
soner. Under som-
martid är antalet 
anställda cirka 35 
stycken. Åtskilliga 
hektar över hela 

kommunen måste skötas och 
klippas under säsongen som 
börjar i slutet av maj och fortsät-
ter fram till början av oktober.

– I Östersund har kommu-
nen ett system som innebär att 
Samhällsbyggnadskontoret, där 
stadsträdgårdsmästaren sitter, 
har en beställarroll och parkav-
delningen har en utförarroll. To-

Support är a och o i närheten av 
”Sveriges geografiska mittpunkt”

Var exakt ”Sveriges geografiska mittpunkt” ligger är inte ens 
de lärde överens om. Men en sak är säker: Vare sig man åker 
åt norr eller söder från Östersund och beger sig så långt man 
kan i vårt avlånga land så är den sträckan ungefär lika lång: 
cirka 100 mil. Här, mitt i Sverige, arbetar Håkan Bengtsson 
och hans personal på Östersunds kommuns parkavdelning.

talt omsätter parkdelen 15 miljo-
ner kronor per år och då sköter 
vi också en del utemiljöer vid 
kommunala bostäder, säger Hå-
kan.

Omstrukturering
Under kommande höst kommer 
det att ske en omstrukturering 
inom kommunen som innebär 
att park- och fritidsenheterna 
slås ihop. Tidigare har parkav-
delningen och gatukontoret ar-
betat tätt tillsammans. 

– Vi får se hur den nya indel-
ningen kommer att fungera, det 
ska bli intressant, säger Håkan 
som sedan år 2000 varit ansva-
rig för parkdelen.

Håkan började 1976 på kom-

munen som anläggningsarbeta-
re och har bland annat bidragit 
till många av rondellerna som 
byggts i staden sedan dess.

– Jag har alltid tyckt att an-
läggning är intressant men det 
är lugnare och mindre stressigt 
att ha hand om parkunderhål-
let. Inom anläggning är det i och 
för sig lätt att starta upp arbe-
tet men man måste ofta hyra in 
dyra maskiner och det är svårt 
att se till att de utnyttjas effek-
tivt, säger Håkan. Och på park 
är det mer säsongsarbete. 

Supporten viktig
Parkavdelningen har, precis 
som andra kommuner, kartor 
för klippning och slaghackning 

av gräsytor som man följer. Sköt-
selmetoderna har under åren 
förändrats en del. Många ytor 
som tidigare klipptes med gräs-
klippare slaghackas nu istället. 

Och jämfört med hur det var 
på 1980-talet, då det var 30-ta-
let anställda på parkavdelning-
en, är det idag 11 stycken som 
arbetar här. Men idag är maski-
nerna också mer effektiva, po-
ängterar Håkan.

– Men det jag tycker är mest 
viktigt är att service och reserv-
delar fungerar smidigt. En gräs-
klippare som kostar 600 000-
700 000 kronor måste utnyttjas 
till fullo, den får inte stå en vecka 
på grund av att något är sönder. 
Så i upphandlingar vill jag att 

Sebastian Nilsson på Östersunds parkavdelning i klippartagen med 
Belos TransGiant och tillhörande klippaggregat från Stensballe.

Håkan 
Bengtsson
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supporten ska fungera. Det är 
a och o.

Lagades under natten
Ett exempel på snabb support är 
vad som hände när en grävma-
skin av märket Caterpillar för en 

tid sen gick sönder. Mitt på da-
gen inträffade missödet, men re-
dan på kvällen kom reservdelar 
från Belgien med flyget. Maski-
nen lagades under natten och 
kunde fungera som vanligt igen 
dagen därpå. 

Tyvärr gick en för parkför-
valtningen viktig partner i Ös-
tersund, Nylunds Maskiner, i 
konkurs förra året. Håkan och 
hans personal förfogar bland 
annat över flera stycken Toro 
4000, Toro 228 och Toro 580, 

som Nylunds hade sålt till kom-
munen. Så hur skulle det gå nu?

– Jämt-Maskin, som ligger 
bara ett stenkast härifrån har 
idag service på Toro, så det har 
ordnat sig jättebra, avslutar Hå-
kan. n

Stortorget i Östersund med Frösön i bakgrunden.

Helena Magnusson är säsongsanställd och sköter bland annat en 
del av bevattningen i kommunen, här med hjälp av en Wille 455B.
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WWW.POLARISSVERIGE.COM  •  FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN

Mattsson Traktor har verkat inom entreprenad i mer än 40 år och har 
idag 30 anställda. De verkar inom väg, linjejobb, olika former av 
grävjobb, dränering, kabelläggning mm. Med detta breda spektrum 
av olika arbetsformer krävs en stor maskinpark. Idag har Mattsson 
Traktor grävmaskiner, traktorgrävare, flertalet lastbilar och andra 
typer av fordon för att anpassa verksamheten.

Trots stora investeringar av olika typer av maskiner kände Göran att något 
saknades. Helt enkelt en lätt och smidig maskin som tar sig fram både på väg 
och i svår terräng med goda lastmöjligheter. Svaret på hans dilemma blev en 
Polaris Ranger Diesel.
 – Jag har äntligen hittat en maskin som jag enkelt kliver ur och i, jag 
slänger på det jag behöver transportera på flaket det kan vara allt från 
svetsen, elverket, arbetsmaterial, verktygslådan och det mest praktiska av 
allt så åker det enkelt med ett fat med diesel. Då vi använder diesel i alla våra 
maskiner är det oerhört praktisk att Polaris har en diesel i sitt modellprogram. 
Vi har även en Sportman 6X6 sedan ett par år och där har vi tankat fel bränsle 
några gånger säger Göran och skrattar. Sexhjulingen har varit jättebra men 
Rangern är mer lättkörd och jag har större användningsområden för den.

Vill du veta mer om vad en Polaris Ranger skulle kunna göra i din 
verksamhet? Ta kontakt med ditt närmaste Ranger Center.

” Då vi använder diesel 
 i alla våra maskiner 
 är det oerhört 
 praktisk att Polaris  
 har en diesel i sitt   
 modellprogram.”

– säger entreprenören Göran 
Mattsson med ett leende.

”Jag har fått en 
  ny bästa vän”

RANGER 
DIESEL HD 
EU-TRAKTOR 159 900:- (199 875:- inkl moms)

Välkommen på maskinvisning!
Boka 9-10-11 september i almanackan! 
Då inbjuder LMK Markvårdsmaskiner AB 
till stor maskinvisning i nya lokaler i Arninge 
industriområde. 

På plats finns ledande leverantörer med väl-
kända fabrikat som Belos, Walker, Kubota, 
Melex, Weidemann, Ventrac, K-Vagnen, 
Fjärås, GMR Stensballe, Goupil elbilar, 
Stama eltruckar m.fl.  
Vi bjuder på supergoda hamburgare och 
håller givetvis även vår populära ärttävling 
med fina vinstpriser. 

Här finns allt och lite till för markvårdsproff-
set, så kom förbi på en bit mat och diskutera 
maskinbehov och markvård med ledande 
experter. Hjärtligt välkomna!

LMK Markvårdsmaskiner AB säljer markvårdsmaskiner främst till professionella användare 
inom kommuner, fastighetsförvaltningar, kyrkor, entreprenad etc. Vi arbetar från Nyköping/Vingåker 
i söder via hela Stor-Stockholm upp till Tierp/Öregrund i norr. Lokala auktoriserade serviceverkstä-
der finns på 9 platser från Tystberga till Uppsala. Vi finns i Arninge/Täby strax norr om Stockholm. 
Adress: Ritarslingan 4, Arninge Industriområde.

MARKVÅRDSMASKINER FÖR PROFFS
WWW.LMK.NU  08-544 433 80

Bosse Rappne från TV4 och Ulriksdals Slottsträd-
gårdar har en föreläsning om professionell träd-
gårdsskötsel onsdagen den 10 september.
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För mer info www.lapab.com

För dig med krav

ÅRET RUNT LAPAB Maskin AB   
Box 46  •  734 22 Hallstahammar 

Tel 0220-225 60  •  Fax 0220-225 65
info@lapab.com  •  www.lapab.com

35        olika 
tillbehör/ 
 redskap

SLY OCH 
BRANTA SLÄNTER?

INGA PROBLEM!

Ventrac 3400  
uppgraderad i både  
funktion och design!

Före

Efter

– en kvalitetsmaskin 
med tillbehör för 

alla årstider!
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Vertikalskärning och renovering av golfgreener har hittills varit ett ar-
betskrävande och tidsödande moment. Men nu finns ett nytt redskap, 
GKB Sandfiller, som kräftigt reducerar både tid och personalbehov. 
Redskapet går naturligtvis också att använda för renovering av andra 
grönytor, till exemepel fotbollsplaner.

Redskap för snabbare vertikalskärning
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

– Det unika med Sandfiller är 
att den vertikalskär, samlar 
upp materialet och fyller varje 
slits med sand i ett enda arbets-
moment, säger Daniel Lilja på 
Stockholms Golf & Turf, gene-

ralagent i Sverige för denna hol-
landstillverkade produkt. Ald-
rig har det varit lättare att skapa 
en perfekt miljö för en friskare 
och fastare green!

Detsamma tycker Pär Öh-

man, course manager på Wäsby 
GK, den första anläggning som 
prövat det här alternativet.

– Vi är väldigt nöjda, säger 
han. Vi har kört flera greener i 
sommar och resultatet är per-

fekt. Inget efterarbete och såren 
läker fort. Tidigare gick det åt 
sex man, nu bara två och dess-
utom går arbetet mycket snabb-
are eftersom den här maskinen 
har större arbetsbredd än dem 
vi använt tidigare.

Två man klarar hela proces-
sen och gör samma jobb som 
normalt kräver 6-8 man på be-
tydligt kortare tid. Inget efterar-
bete med borttagning av thatch 
behövs. Maskinen städar bort 
både skräp och överskottssand. 
Läkningen går snabbt och så-
väl rotbildning som dränering 
förbättras markant. Sandfil-
ler bogseras efter en traktor el-
ler redskapsbärare och kopplas 
till PTO-uttaget. Arbetsdjupet 
är steglöst reglerbart, 0-40 mm. 
Vertikalkniven skär 30 spår 
över hela arbetsbredden 120 
cm, med 40 mm mellan varje 
spår. Standardbredden på kni-
ven som skär spåret är 3 mm, 
men även 2 och 4 mm finns.

Fakta om Sandfiller 
Arbetsbredd: 120 cm
Arbetsdjup: 0-40 mm
Radavstånd: 40 mm
Kapacitet: 0-350 l sand/100 m2

Vikt: 620 kg
Traktor: 45 hk
Behållarens volym: 450 liter, 
tipphöjd 80 cm
Sandbehållare: 150 liter
Vertikalkniv: 2, 3(standard) 
eller 4 mm

youtube.com/nordfarm facebook.com/nordfarm

Priser  är exkl. moms.youtube.com/nordfarm nordfarm.sefacebook.com/nordfarm

KAMPANJ!
Fabriksmonterat teleskoputskjut på köpet 

(värde 9.800:-)
I samband med köp av en ny Avant ur 400-serien.

Kampanjen gäller till 30/8, 2014.

MÅNGSYSSLARNA
17 modeller – och fler än 130 olika redskap! Hitta din närmaste återförsäljare på nordfarm.se

Originalet från Finland

Det bortskurna materialet samlas 
upp och spåren fylls med sand i 
ett enda arbetsmoment.

Redskapet kan bogseras direkt 
efter en minitraktor på minst 45 hk.



Munkahus industriområde, 374 31 Karlshamn 
Tel 0454-841 64, Fax 0454-841 72

info@k-vagnen.com, www.k-vagnen.com

DET KOMPLETTA VAGNSPROGRAMMET FÖR 
SKOLOR, FLYGPLATSER, ENTREPRENAD, 

FASTIGHETSFÖRVALTNING, KYRKOGÅRDAR, 
GOLFBANOR, KOMMUNER.

Störst utbud i 
Sverige!

Vi använder motorer från

VAGNAR FÖR ALLA BEHOV!
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VIKTIGT FÖR ÅRSTIDEN  av CLAES-ANDERS MALMBERG

Behovet av att kunna spåra 
utförda arbetsinsatser i till 
exempel en driftentreprenad 
är ett tema som blir mer och 
mer aktuellt. Kravet på att 
byggdagbok ska föras lö-
pande har vi haft länge men 
med teknikens hjälp går det 
idag att komma betydligt 
längre och närmare, både i 
tid och rum.

Vad finns det egentligen 
för motiv att ställa krav på 
digital spårbarhet? Ett av de 
viktigaste skälen är förstås 
behovet av att kunna doku-
mentera händelseförlopp i 
närtid, till exempel när och 
var halkbekämpning utförts. 

Just arbeten som direkt 
berör människors hälsa och 
säkerhet är ofta det som är 
mest motiverat ur både tids- 
och kostnadsaspekt. 

En digital spårbarhet är 
ju inte gratis, långt därifrån. 
En GPS-enhet i varje maski-
nell utrustning kostar stora 
pengar, från kanske 3 000 kr 
för den billigaste varianten till 
uppåt 10 000 kr för en enda 
enhet. Den dyrare kan då 
både registrera position och 
interagera genom att sända 
uppgift om vilken arbets-
uppgift som utförs. 

Men det finns fler ar-
betsuppgifter som berör 

hälsa och säkerhet i en 
driftentreprenad. Det kan 
gälla lekplatskontroller och 
lekplatsbesiktningar, kontroll 
av markutrustning, olika 
tillsynsrundor m.m. 

I en entreprenad är det 
bäst om beställaren äger 
programvaran och entre-
prenören 
håller med 
GPS som kan 
kommunicera 
med beställa-
rens program-
vara.

I egen-re-
giarbeten 
innebär spår-
barheten ock-
så ett styrin-
strument som 
både kan ge förutsättningar 
för att optimera körsträckor 
och ge underlag för egen-
kontroller men som också 
kan påverka arbetsmiljön för 
personalen negativt genom 
att medarbetarnas integritet 
riskerar att kränkas. 

Det finns också en klar 
risk för ”information over-
load”, det vill säga att sys-
temet producerar en stor 
mängd rådata som man inte 
kan klara av att hantera på 
ett ändamålsenligt och bra 
sätt. 

Samma gäller förstås 
för andra typer av digitala 
kvitteringssystem, typ Telia 
Kvittens. Se den digitala tek-
niken som en möjlighet med 
begränsningar och dolda 
risker men också som en 
möjlighet att få större ge-
nomskinlighet i vad som 

utförs, var det 
händer och när 
i tiden arbetena 
sker. 

Låt mig ta 
ett exempel. 
När jag be-
sökte ett tyskt 
entreprenadfö-
retag förra året, 
där man tidigt 
hade infört 
GPS i bilarna 

och trodde sig ha järnkoll på 
situationen, där fanns det 
också en tydlig ögontjänar-
mentalitet som spridits hos 
fältpersonalen. 

Informationen om varför 
systemet infördes hade varit 
bristfällig och ”alla” i arbets-
lagen kände att det nog 
mest var för övervakningens 
skull. Övervakning av med-
arbetarna vill säga. 

Chefen hade fortsatt ef-
fektivitetssträvandet genom 
att montera upp en gammal 
lastbilsbackspegel utanför 

Claes-Anders Malmberg 
är organisations- och 

grönytekonsult. Se mer 
på www.acama.se 

Spårbara arbetsinsatser

fönstret till sitt arbetsrum 
så att han lätt skulle kunna 
se ned mot garagen och 
ingången till omklädnings-
rummen. 

”Jag ser direkt när bilarna 
kommer in och när de går 
ut”, menade han och såg 
det som en stor fördel. 

Själv blev jag mest be-
klämd över bristen på tillit 
och hur kontrollmekanis-
merna fått fritt spelrum i fö-
retaget. Risken för att döda 
personalens motivation och 
engagemang kändes up-
penbar. 

Å andra sidan fascinera-
des jag av ”noggrannheten” 
i företagets dokumentation 
av genomförda lekplatskon-
troller. Man kunde direkt gå 
in och se när en viss lek-
plats kontrollerats och hur 
kontrollanten hade gått från 
gungan till rutschkanan och 
vad klockan hade varit. 

Det kunde jämföras med 
de digitala bilder som tagits 
av varje objekt, skadat eller 
oskadat. 

Då kändes det plötsligt 
som att den delen var riktigt 
befogad. Men lastbilsspe-
geln och ”tänket” avslöjade 
också något annat: avsak-
naden av tydliga gränser för 
tekniken. 

Med en integritetspolicy, 
väl utarbetad och väl för-
ankrad hos både ledning 
och anställda, kan den 
digitala tekniken hjälpa oss 
att bli effektivare och mer 
genomskinliga i arbetet, 
istället för att stjälpa genom 
att bidra till att förstärka 
övervakningssamhället.

Den digitala tekniken har 
kommit för att stanna! Så 
ju fortare vi sätter gränser 
och bara inför den där det 
är motiverat desto bättre är 
det.n

”Just arbeten 
som direkt berör 
människors hälsa 
och säkerhet är 
ofta det som är 
mest motiverat 
ur både tids- och 
kostnadsaspekt.”

Att kunna spåra lekplats-
kontrollen via GPS är inte fel.



Kioti marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB  www.hako.se

Kiotis kritikerrosade UTV – Mechron 2210!
I PRISET (109 900 KR EXKL MOMS) INGÅR:
- Kioti Mechron 2210 UTV (EU-traktor registrerad).

- Dieselmotor med 22 friska hästkrafter.
- Hydrauliska skivbromsar fram och bak.
- 4-hjulsdrift.
- Robust hjulupphängning och hög markfrigång.
- Tippbart lastflak som klarar av upp till ett halv ton last.
- Tresitsig med separat förarstol.

Tak, vindruta, hytt, vinsch m m finns som tillbehör.
Kan även extrautrustas med hydraulisk tipp och motor-
hydraulik, vilket gör att du kan koppla till de redskapen 
ditt arbete kräver.

 * Samtliga priser exkl moms och ev frakt. Begränsat antal. Först till kvarn... Erbjudandet gäller t o m 1 oktober 2014. 
UTV:n på bilderna är extrautrustade. Priset gäller med reservation från tillverkaren uppkomna förändringar i de tekniska specifikationerna.

*
KAMPANJPRIS!
KIOTI UTV 109 900:-(EXKL MOMS)

15 000:- I RABATT! ORD PRIS EXKL MOMS 124 900:-

MASKINÅTERFÖRSÄLJARE
Alvesta: Såg & Maskin Service AB, Smedjegatan 14, 0472-146 95
Falun: PT:s Motor AB, Timmervägen 11, 023-288 70
Floby: Axima i Floby AB, Industrigatan 3, 0515-421 80
Färjestaden: MaskinGruppen AB, Storgatan 125, 0485-50 35 00
Falkenberg: MaskinGruppen AB, Rönnhagen, 0346-71 54 00
Göteborg: Västerservice Tractor AB, Grimoåsen 8, 031-54 04 35
Jönköping: Axima i Jönköping AB, Granitvägen 9, 036-30 82 72
Karlstad: Maskin Väst AB, Blekegatan 10, 054-80 83 80
Kristinehamn: TC Bil & Fritid AB, Varvsgatan 2, 0550-135 35
Kristianstad: Park o Trädgårdsmaskiner AB, Karlsgatan 17, 044-12 23 74
Kumla: Hako Ground & Garden AB, Marsvägen 2B, 035-10 00 00
Luleå: Lindroths Motor AB, Banvägen 7, 0920-22 55 00
Malmö: Hako Ground & Garden AB, Kantyxegatan 25, 035-10 00 00

Mellerud/Erikstad: Axima i Erikstad AB, Björnebo-Erikstad, 0530-404 43
Motala: Conny´s Skog & Trädgård AB, Vadstenaägen 24A, 0141-515 40
Norrtälje: Lättviktsmotor AB, Abborrvägen 1, 0176-176 00
Ronneby: Ronneby Maskinaffär AB, Sörbyvägen 8, 0457-272 60
Skellefteå: Utterströms Maskin & Fritid AB, Svedjevägen 1, 0910-155 80
Stockholm: Skärholmens Bil & Traktor AB, Glömstavägen 15, 08-779 34 01
Stockholm: Hako Ground & Garden AB, Skarprättarvägen 24, 035-10 00 00
Svenljunga: Såg & Motortjänst AB, Nylännesgatan 14, 0325-121 50
Tibro: Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB, Snickaregatan 1, 0504-129 16
Visby: Visby Bil & Maskin AB, Skarphällsgatan 15, 0498-213 690
Västerås: Hako Ground & Garden AB, Fallhammargatan 6, 035-10 00 00
Växjö: Sundahls Maskinaffär AB, Rådjursvägen 11, 0470-74 40 10
Ängelholm: MaskinGruppen AB, Helsingborgsvägen, 0431-41 56 00
Örsundsbro: Hjälstaby Automek AB, Industrivägen 5, 0171-47 55 60
Östersund: Jämt-Maskin AB, Chaufförvägen 27, 063-13 44 50
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Care for the ground

GMR maskiner A/S
Saturnvej 17

DK - 8700 Horsens
Tlf +45 75643611 - www.gmr.dk

GMR maskiner A/S har per 1. april tagit över HTF A/S och ser fram emot en bra och spännan-
de samarbete. Alla frågor till maskinerne går fortfarande igenom dessa återförsäljare:

LMK Markvårdsmaskiner, Täby
Maskingruppen, Falkenberg
Svanå Maskiner, Västerås

Västerservice Tractor, Göteborg
KS Maskiner, Svedala

Maskingruppen, Ängelholm
K-Vagnen Vagnsteknik, Karlshamn

Markvårdsmaskiner Öst, Mjölby

Svea Redskap AB
Tel 0174 40076 

Se våra videofilmer      
www.svearedskap.se

Dimonlyften!        
Fantastiskt hjälpmedel för häckklippning 
och trimmerkörning.

•  Enkel
•  Effektiv
•  Ergonomisk

 Avlastar: 
•  Armar                                   
•  Rygg                                  
•  Axlar  
•  Jobba minst dubbelt så snabbt!                               

Hjulhackan 
är fortfarande världens
bästa handredskap för 
att skyffla grusgångar 
och för kantskärning. 

”När jag körde med hjulhackan för första gången             
så skrek jag av lycka.”      Annika Christensen.

NYHET 2014
För grönsaksodlingen
och grusgångar.
Ogräsharv  

40cm /60cm /80cm bred

NYHET: Handigger
Världspremiär för en handspade som är 
enkel effektiv och ergonomisk. Greppet 
är världsunikt och kan även användas 
om man har problem med lederna. 

Svea Redskap AB presenterar återigen ett 
fantastiskt redskap som gör livet lättare. 

Man kan välja mellan att lida när man arbetar 
eller att njuta medan man arbetar.  Välj rätt. 



En traktor – många möjligheter.

1517_3036E Kompakttraktor_210x297+.indd   1 26/03/14   11.23

1026R är liten och kompakt och kan klara av många uppgifter – kan växla 
snabbt mellan de olika verktygen och redskapen.
 
Kontakta din John Deere återförsäljare för mer information.

JohnDeere.se

15
17JohnDeere.com

Hög standard – lågt pris.

f r16 9 . 9 9 5 k r
     I N K L .  M A S K I N F Ö R S Ä K R I N G ,  E X K L  M O M S

305 LASTARE MED 155 CM SKOPA

G Ä L L E R  F R A M  T I L L  3 1  J U L I  2 0 1 4

KOMPAKT TRAKTOR 3036E

Vad är standard? När vi konstruerade 3036E, överskred vi gränserna för vad en 
standardtraktor kan vara: genom att inkludera hydrostatisk transmission, en 
kraftfull motor, 4-hjulsdrift och en ergonomisk förarplats. Kombinerat med 
frontlastare får du en imponerande kompakttraktor. Njut av den nya standarden.

Mera information får du hos www.johndeere.se

DINGLE Värmdal & Traktorservice AB, 0524-405 01
ESLÖV Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00
GETINGE Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 26
KUNGÄLV Gillholms Maskiner AB, 0303-22 10 10
HUDIKSVALL X-maskiner AB, 0650-161 00
JORDBERGA OP maskiner syd AB, 0410-72 44 20
JÖNKÖPING Nyströms Maskin AB, 036-31 21 80
KALMAR-LÄCKEBY Svenssons Motor AB, 0480-42 97 40
KARLSTAD Värmdal & Traktorservice AB, 054-13 77 00
KRISTIANSTAD OPmaskiner AB, 044-20 76 00
KUMLA Värmdal & Traktorservice AB, 019-58 53 00
LINKÖPING Åhmans Traktorcentrum, 013-36 77 02
LULEÅ Norrmaskiner AB, 0920-311 00
MELLERUD Värmdal & Traktorservice AB, 0530-511 85
SKELLEFTEÅ Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00

SKÄNNINGE Åhmans Traktorcentrum, 0142-29 88 88
SKÖVDE Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62
STIGTOMTA Bil & Traktorservice AB, 0155-20 52 00
SUNDSVALL X-maskiner AB, 060-52 54 85
TINGSTÄDE Agro-Maskiner, 0498-27 23 50
TOMELILLA OP maskiner syd AB, 0417-783 48
UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15
UPPSALA Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70
VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62
VETLANDA Åhmans Traktorcentrum AB, 0383-564 40 
VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50
VÄXJÖ Svenssons Motor AB, 0470-52 99 00
ÖSTERSUND X-maskiner AB, 063-308 95
ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62
ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90

 Auktoriserade återförsäljare av John Deere Turfmaskiner:

1517_3036E Kompakttraktor_210x297+.indd   1 26/03/14   11.23
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Malmö
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En av Sveriges ledande aktörer 
inom skötsel och anläggning

Green Landscaping

Vad har Norrtälje kommun, Stockholms stad, Familjebostäder i Göte-
borg och Statens Fastighetsverk gemensamt? Jo, de och över 100 
andra kommuner och fastighetsbolag anlitar Green Landscaping för 
sina skötseluppdrag.

Med skötseluppdrag menas att 
Green Landscaping har kon-
trakt på till exempel driften 
av en kommuns alla idrottplat-
ser, som i Vellinge kommun. El-
ler att alla vägar sköts om, som 
man gör på Mälaröarna. El-
ler att sköta alla de yttre sjuk-
husmiljöerna, som man gör 
för landstinget i Östergötland. 
Och så vidare.

Green Landscapings kund-
lista är imponerande och den 
sträcker sig från Sundsvall i 
norr till Malmö i söder. Det 
breda spektrumet av tjänster 
omfattar skötsel, anläggning 
och expertis av utemiljöer.

För en så stor verksamhet 
behövs det flera regioner. Re-
gionerna är uppdelade i region 

Syd, Väst, Mitt och Stockholm 
med huvudkontor i Malmö. 

Bildades 2010
Företagets storägare är FSN 
Capital, ett nordiskt privatka-
pitalbolag som genom bildan-
de av Green Landscaping har 
köpt upp ett antal mindre före-
tag inom branschen.

– Det började i april 2010 då 
företagen Jungs, Mark & Träd-
gårdsanläggare Sjunneson 
och Qbikum samt ISS Lands-
capings-del fusionerades un-
der det gemensamma koncern-
namnet Green Landscaping. 
Sedan dess har företaget vuxit 
av egen kraft men även fler fö-
retag har köpts upp, bland an-
nat Miljöbyggarna i Stockholm 

och Jacksons Trädvård, säger 
Christina Sundström som är 
regionansvarig för region Syd 
i Malmö.

Temalekplats i Malmö
Förra året omsattes närma-
re 700 miljoner kronor varav 
Område Skötsel, med drift 
och underhåll av bland annat 
parker, bostadsområden och 
sportanläggningar, omfattar 
över 1 000 kunder och 73 pro-
cent av företagets omsättning. 
Område Anläggning, med till 
exempel markarbeten, konst-
gräsplaner och lekplatser som 
specialkompetens, omfattar 
27 procent. Ett av de senaste 
projekten är temalekplatsen i 
Krokbäcksparken i Malmö.

– En del av lekplatsen utgörs 
av stora grönmålade betong-
fundament och det var viktigt 
att dessa stora kolosser skul-
le stå exakt rätt. Till dessa spe-
cialbeställdes klätternät från 
Tyskland och därför var det 
viktigt att fästanordningarna 
hamnade rätt på centimetern, 
säger Christina.

Projektet omfattade allt 
ifrån platsgjutning av fiberbe-
tong, rostfria plåtar, stora ytor 
gummibeläggning, belysnings-
bollar, prefabricerade murar 
med belysning, rutschkana och 
traditionella markarbeten.

– Förra året i samband med 
att vi var i Berlin för att träffa 
en leverantör, besökte vi även 
företaget som tillverkar näten 
för lekplatsen. De tillverkas 
för hand och vi fick även se nät 
som suttit uppe i över 30 år, så 
det var mycket intressant, fort-
sätter Christina.

Lekplatser har även byggts 

Christina Sundström, 
regionansvarig för område Syd, 
utanför huvudkontoret i Malmö.
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i Staffanstorp och på Sofiero i 
Helsingborg.

Helhetskoncept…
En del skötseluppdrag är rena 
helhetskoncept. Ett exempel är 
Norrtälje kommun där Green 
Landscaping har hand om sköt-
seln av alla yttre miljöer såsom 
parker, gator och kommuna-
la grönområden i centralorten 
med omnejd. Uppdraget om-
fattar fem år från hösten 2012, 
med möjlighet till förlängning i 
ytterligare fem år. 

– Det här är en ovanligt 
bred entreprenad. Den omfat-

tar bland annat 1,4 miljoner 
kvadratmeter hårdgjorda ytor, 
cirka 15 mil gator, 4 km gång- 
och cykelvägar och 300 hektar 
parkmark, säger Tom Johans-
son, biträdande gatu- och park-
chef i Norrtälje kommun. 

Därutöver tillkommer vin-
terväghållning på kommunens 
samtliga fastigheter, såsom 
skolor och daghem. 

– Vi räknar med en omfatt-
ning på detta uppdrag på cir-
ka 60-70 miljoner kronor per 
år, lite beroende på hur vint-
rarna blir. För oss är det en ge-
nombrottsaffär med ett så stort 

uppdrag med så mycket vägs-
kötsel, säger Hans Josefsson, 
vd på Green Landscaping. 

Även skötseln av Norrtälje 
hamn och Campus Roslagen 
ingår i upphandlingen. 

…eller i delar
I Malmö har kommunen valt n

att dela upp det. Det kommu-
nala bolaget sköter innerstä-
derna medan Green Landsca-
ping har hand om skötseln i 
östra Malmö, ett uppdrag som 
också det i första hand sträck-
er sig över fem år. Uppdraget 
handlar om allt från grönytor 
till vägar. 

Ett av de senaste projekten är temalekplatsen i Krokbäcks-
parken i Malmö. Det var viktigt att de stora betongfunda-
menten skulle stå exakt rätt.

Det färdiga resultatet. Projektet omfattade allt ifrån plats-
gjutning av fiberbetong, rostfria plåtar, stora ytor gummibe-
läggning, belysningsbollar, prefabricerade murar med belys-
ning, rutschkana och traditionella markarbeten.

I det gamla industriområdet Simonsland i centrala Borås har 
Green Landscaping haft del i uppförandet av det här konst-
verket.

Giant minilastare
 X-tra modellerna har låg vikt och hög lyftkraft 

Maskinvikt 2500 kg - lyftkapacitet 2000 kg på pallgafflar
Kan dras på släp

Generalagent: 
Brdr. Holst 
Sørensen A/S
070 394 2420

Se mer på www.giantminilastare.se
Rikstäckande försäljnings-och servicenät.

Hög lyftkraft för små maskiner
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Ring för demonstration av Weidemann kompaktlastare samt MF traktorer! Vi har även alla 
redskap för vår och sommar: sopmaskiner, lövsugar, vagnar och containerskopor!

Vår säljare på Park, Förvaltning & Entreprenad:

Kontakta mig för demo
Gävleborg Västernorrland Jämtland

Ola fredin
0650-948 55
060-52 78 78

070-234 20 23

Grönytemaskiner 
från Amazone och 
New Holland nu i 

Söderberg & Haaks regi

Tel:046-259200
www.sodhaak.se

Från och med halvårskiftet 2014 kommer Söderberg & Haak att driva 
marknadsföring och support av New Hollands respektive Amazones grönyte-
maskiner i egen regi. De huvudsakliga produkterna är Boomertraktorer från 
New Holland samt Profi hopper och Groundkeeper från Amazone. Satsningen 

sker tillsammans med Söderberg & Haaks återförsäljarkår med driftsställen på 
närmare 50 platser runtom i landet, varvid det fi nns dedikerade grönytesäljare 
i Karlstad, Uppsala, Enköping, Floby, Halmstad, Billesholm och i  Vimmerby.  Alla 

återförsäljare hittar du på vår hemsida www.sodhaak.se
Bakgrunden till omställningen är att förutvarande aktören Lindströms i Lomma 

tidigare under året försattes i konkurs och inte kommer att rekonstrueras.

Traktorerna i New Hollands grönyte-
program består av två olika Boomerse-
rier ; Boomer Compact och 3000-serien. 
Compactserien är den enklare av de 
två och har hydrostatisk transmission. 
Boomer Compact fi nns från 23 till 47 
hästkrafter. 3000-serien har CVT-trans-
mission (steglös) och fi nns i effekt-
klasserna 41, 46 och 51 hästkrafter.

Av Amazones produkter för grönyta 
är de båda grässamlarserierna viktigast. 
Profi hopper är en serie med själv-
gående maskiner som klipper gräs, 
vertikalskär, samlar gräsklipp, löv och 
material från häckklippning samt mul-
char. Groundkeeper är den traktor-
drivna motsvarigheten och fi nns både 
som burna och bogserade. Modellen 
Horse Hopper är anpassad för att putsa 
hästbeten.

Vårt kundregister är inte komplett, 
du som redan äger en New Holland eller Amazone 
grönytemaskin erhåller därför en jacka eller väst
om du lämnar dina kontakt- och maskinuppgifter till gronyta@sodhaak.se
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Nilfisk Outdoor Division

The leader in compact outdoor cleaning

A POWERFUL RANGE OF EFFICIENT SWEEPERS 
Skräddarsydda kvalitets-
redskap – för hela året

Innovation och kvalitet är det viktigaste 

för skräddarsydda original-redskap med 

maximal livslängd för dig och andra som 

arbetar utomhus professionellt.

Nilfisk-Outdoor Division
Nilfisk-Egholm A/S
Transportvej 27
DK-7620 Lemvig
T. +45 97 81 12 05
F. +45 97 81 12 10

EN KRAFTFULL SERIE MED EFFEKTIVA SOPMASKINER  

Redo inför 
vintern?

Skaffa starka och hållbara redskap för  
alla din uppgifter under vintern.
Kontakta din återförsäljare för mer information.

Hitta den kapacitet du behöver för dina uppgifter. Du får hög prestanda och mångsidiga redskapsbärare som ger perfekta resultat vid  
städning och underhåll utomhus. Ledande sop- och sugteknik i innovativa och flexibla lösningar säkrar snabb hantering av alla dina  
sop- och sugarbeten. Hitta effekt och redskap som ryms in dina budgetar och krävs för underhållet utomhus.

Park Ranger 2150Road Sweeper RS 502 City Ranger 2250City Ranger 3500

www.nilfisk-outdoor.se

 Telefon: 013-253600 • Se våra återförsäljare på svenningsens.se

Nu är Kubotas 
nya F-serie här! 
Kontakta din återförsäljare för mer info.
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Vi börjar med ett nedslag i Ap-
ladalen. Denna 22 hektar stora 
naturpark är väl värd ett besök.

Förutom lummiga stigar 
och orörd natur erbjuder det-
ta levande kulturarv från en 
svunnen tid flera sevärdhe-
ter och rekreationsmöjligheter 
för gammal och ung. Här finns 
hembygdsmuseum, kaffestuga, 

Apladalen lockar många besökare – men Värnamo har fler vackra parker…
Vem har inte hört talas om Apladalen? Detta friluftsområde är starkt 
förknippat med staden Värnamo, tack vare Apladalsvisan, ett skilling-
tryck av Algot Fogelberg, framfört första gången 1897. Sedan dess har 
mycket vatten flutit under broarna i Värnamo. Fler parker har tillkommit 
i staden. Bland dem den vackra Åbroparken, mitt i centrum. Den är för 
närvarande under förvandling.

lekpark och tamdjur till beskå-
dan bakom smålandsgärdsgår-
darnas inhägnad. Har man tur 
kan man få en åktur med häst 
och vagn. 

Eller varför inte ta en pro-
menad längs stigarna under 
de månghundraåriga ekarnas 
kronor? Ibland korsar stigarna 
Krycklebäcken (Värnamobor-

na kallar den Kröcklebäcken) 
med sina lustiga serpentinkrö-
kar.

Utflyktsmål
För den som är intresserad av 
kulturhistoria finns här myck-
et att se och uppleva. Titta in i 
prästgården och se detta fantas-
tiska museum med sina unika 

bonadsmålningar. Strosa runt 
i prästgårdens kryddträdgård 
med biodling. Gå runt bland 
de gamla husen – tidstypiskt 
inredda 1700- och 1800-tals-
byggnader. 

Sommartid visar och säljer 
lokala hantverkare sina pro-
dukter i marknadsstugan och 
ibland är det uppträde på fri-
luftsscenen. 

Detta unika parkområ-
de sköts med varsam hand av 
kommunens avdelning Fritid 
och Park.

– I år har vi gallrat ut en del 
skog för att lyfta fram prome-
nadstigarna ytterligare, säger 
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Apladalen lockar många besökare – men Värnamo har fler vackra parker…
Joakim Norgren, avdelnings-
chef på Fritid och Park. Vi job-
bar också med plantering av 
buskar för att rama in stora 
öppna ytor och skapa rums-
känsla. Kanske låter vi naturen 
ha sin gång genom att släppa 
upp sly på strategiska ställen.

Apladalen är ett omtyckt ut-
flyktsmål, inte bara för Värna-

moborna. Riktigt hur många 
som besöker naturparken var-
je sommar vet man ännu inte. 
Men det tänker Joakim Nor-
gren och hans medarbetare ta 
reda på i sommar. Två mätsta-
tioner har placerats ut för att 
räkna antalet in- och utpasse-
rande.

– Det ska bli spännande att 

se resultatet i september, säger 
Joakim.

Ombyggnadsarbeten
Apladalen ligger centralt. Men 
ännu närmare centrum, invid 
Lagans strand, hittar vi Åbro-
parken, med vackra plantering-
ar under lummiga trädkronor. 
Där pågår för närvarande sto-

ra ombyggnadsarbeten. Bland 
annat planeras en stor skatebo-
ardramp i en avgränsad del av 
parken. 

– Rampen ska ge extra liv 
och rörelse i parken, säger Joa-
kim Norgren Här kan gammal 
som ung testa sina färdigheter. 
Vi har aktiva skateboardåka-
re i åldrarna 12-45 år. Men det 

s s s

Med lite tur kan man få en 
åktur i Apladalen med Emma 
och Peter ur Apladalsvisan. 
I verkligheten heter de Lina 

och Peter Bredmar.
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kan vara lika spännande att tit-
ta på.

Det pågående ombyggnads-
arbetet av parken har betydligt 
vidare syften än så. Utmed åns 
stränder byggs stenvallar som 

ska hålla emot vid höga vatten-
flöden.

– En stor del av innerstan 
ligger lägre än ån och hotas av 
översvämning varje gång vat-
tennivån stiger, förklarar Joa-

kim. Detta händer nästan var-
je år. 2004 hade vi riktig kris, 
med extremt högt vattenflöde 
som ställde till stora problem. 
Både på låglänta markytor och 
i källare, där vattnet steg upp 

ur brunnarna. Hela parken låg 
under vatten.

Vid det tillfället fick kom-
munen bevis för att perenner 
är tåliga växter. Paradrabatten 
i parkens norra del stod under 

s s s

Nya Lundberg 20-serien
Kom och provkör våra nya 20-serien 
maskiner från Lundberg med hel 
automatisk CAN-BUS system under 
vår Road Show.
Luleå v. 34 
Skellefteå v. 34 
Sundvall v. 35 
Örnsköldsvik v. 35 
Östersund v. 35 
Umeå v. 36 
Jönköping v. 37 
Växjö v. 37 
Kalmar v. 37 

Mjölby v. 38 
Örebro v. 38 
Karlstad v. 38 
Göteborg v. 39 
Gotland v. 40 
Stockholm v. 40 
Västerås v. 41 
Trelleborg  v. 42

Regionens största lekpark bidrar till att göra Apladalen till ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer.
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vatten i drygt en vecka men väx-
terna klarade sig och har aldrig 
behövt bytas ut.

Förändrad parkprofil
Översvämningarna ska nu fö-

rebyggas, med hjälp av de ny-
anlagda vallarna i kombination 
med pumpbrunnar och bakvat-
tenluckor. De här åtgärderna 
kommer att förändra parkens 
utseende och intilliggande om-

råden en hel del, förklarar Joa-
kim. Speciellt utmed stränder-
na mellan Åbron och Gröna 
bron.

– Vi har jobbat länge på vida-
reutvecklingen av parkens ut-

formning, inte minst för att lyf-
ta fram ån ännu mer, säger han. 
Inne i parken kommer vi att an-
lägga en konstgjord bäck med 
porlande vatten som ytterligare 
förstärker attraktionskraften. n

Apladalen är ett stycke 
levande kulturhistoria.

Anläggandet av vallar utmed Lagan genom Värnamo 
centrum förändrar Åbroparkens utseende väsentligt.

Krycklebäcken tar sig 
fram genom Apladalens 

lummiga grönska. 

Åbroparken invid Lagan 
erbjuder fina rekreationsytor 
mitt i Värnamo centrum.

Pumpbrunnar inne i Åbroparken ska lätta på trycket när 
vattnet stiger i Lagan så att inte innerstan översvämmas.
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Kraftfulla minilastare!

En maskin, 
många möjligheter!

www.norcar.com
Hitta din återförsäljare på:

ÖSTORPS BEVATTNING AB

ostorpsbevattning.se
0430-123 85

Renovera din bevattning

Varsam installation gör
dina ytor snabbt  
spelbara igen

Projektering 
Installation & Service
för alla grönytor

Hör av Er till oss på LHS Maskiner för mer information: 
Arbetsledarvägen 2 • 857 53 Sundsvall 
Telefon: 060-57 72 20 • www.lhsmaskiner.se

En smidig proffsklippare med tysk kvalité
Nu finns Cramer Tourno i Sverige! Tourno 115 4WD är 
den kraftigaste klipparen i sin klass. Självklart är den 

utrustad med en Hondamotor för högsta kvalité.
Vad sägs om: dubbla hydrostater, 4WD, 115 cm klippaggregat i 3 mm 
gods, helgjutna knivhus, bakhjulsstyrd för bästa släntkörning, kombine-

rad mulcher/bakutkast ändras från förarplats, ram i tjockt galvaniserat 
stål, 90 graders tiltup av klippaggregat, 20 hk Hondamotor, bensin.

Nu söker vi etable-
rade återförsäljare i 
Sverige för Cramer, 
kontakta oss för infor-
mation. Maskiner, till-
behör och reservdelar 
finns alltid i lager.

Pris: 84.900:- 
Leasing: 1.685:- 
(0 kr kontant, 20 % restvärde, 48 mån) 
Priser är exkl. moms
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Munkahus industriområde 
374 31 Karlshamn 
Tel 0454-841 64
Fax 0454-841 72
info@k-vagnen.com 
www.k-vagnen.com

Vattentankar från 300 liter upp till 4 000 liter. Miljövänlig metod att bekämpa ogräs, vi har 
lösningen! Med vår ogräsbekämpning och högtryckstvätt kan man kombinera det dagliga arbetet. 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION! 

Ogräsbekämpning och 
sanering med hetvatten!

Pris inkl. 600 liters tank

119.000:-
Med Fågelsta 1300 kg boggievagn

149.000:-
Alla priser exkl. moms

035-152670 . www.nomaco.se
Ingår i Svenningsensgruppen

El-bilar för en ny tid!
E L - B I L A R  F Ö R  E N  N Y  T I D

Melex 3-serie 

Arbetsfordon byggt för tuff användning! 

Titta in på vår hemsida nomaco.se, 
för att hitta din närmaste återförsäljare.
 
Nomaco - lite bättre el-bilar!
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Lännenkoncernen förvärvar Watermaster
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Under dryga 15 år har Aqua-
mec Oy vuxit med Watermas-
termaskinerna till en internatio-
nellt ledande tillverkare inom 
marknadsområdet. Företagets 
omsättning är cirka 12 miljo-
ner euro och verksamhet finns 
i över 60 länder. Exporten sva-
rar står för 95 procent av om-
sättningen. 

Lännen MCE-gruppens om-
sättning uppnår via företags-
förvärvet till 50 milj euro. Tre 
fjärdedelar av omsättningen 
kommer från verksamheter ut-
anför Finland.

Naturlig anslutning
– Vi har haft ett tillverkningsav-
tal med Lännen Tractors sedan 
1990-talet, kommenterar Yhtei-
viejät Tamex Oy:s vd Antti Kal-
liola. Personal och produkter 
representerar eliten inom bran-
schens teknologi. Vi känner fö-
retaget och dess personal från 
flera år tillbaka. När detta blev 
aktuellt såg vi en anslutning 
som helt naturlig – en förlov-
ning som övergår till äktenskap.

– Det här ger en bra grund 
för Aquamec Oy:s framtid. Vi 
har med Antti förbundit oss 
att fortsätta i den operativa led-
ningen inom Aquamec Oy samt 
som betydande ägare inom 
Lännen MCE-gruppen. Jag 
ser att tillsammans med Timo 
Huttunen kan vi främja den 
fortsatta utvecklingen för Aqu-
amec, kommenterar Aquamec 
Oy:s vd Lauri Kalliola och fort-
sätter:

– Vi har de under senas-
te åren gått motströms och in-
vesterat i egen säljorganisa-
tion, marknadsföring och våra 
produktionsanläggningar, i så-
väl Finland som i Sverige. Med 

Aquamec Oy, som levererar kombimaskiner 
för internationella vattenbyggnader under pro-
duktnamnet Watermaster, har förvärvats av 
Lännen MCE-Gruppen. Gruppen inkluderar 
sedan tidigare redan Lännen Tractors Oy och 
de svenska bolagen Lännen Tractors AB och 
Lundberg Hymas AB.

en intensiv produktutveckling 
för såväl Lännen- som Lund-
bergsortimentet har produkter-
na utvecklats kraftigt de senas-
te åren. Nu kom möjligheten att 
även ansluta Watermaster till en 
del av Lännengruppen. Vi tve-
kade aldrig med att ta detta ut-
vecklingssteg.

Innovativ finsk industri
För historien om Watermaster 
får man söka efter motsvarig-
heter inom finsk innovativ indu-
stri med internationell expan-
sion, viket ger ett starkt globalt 
ben för koncernen.

– Jag är framförallt glad över 
att vi inte har konkurrerande 
verksamheter med Aquamec. 
Detta ger positiva effekter för 
hela vår personal när vi förstär-
ker koncernen via företagskö-
pet. Jag tror starkt på att entre-
prenörerna, våra kunder samt 
entreprenadbeställarna upp-
skattar vårt engagemang idag 
med att utveckla våra mångsidi-
ga maskiner, konstaterar Timo 
Huttunen vd för Lännen MCE 
Oy.

Styrelseordförande Christer 
Granskog kommenterar före-
tagsköpet enligt följande: 

– Denna affär medför en nytt 
utvecklingsetapp för hela Län-
nen MCE-gruppen. Affären 
medför utöver ny expansion en 
stor erfarenhet av internationell 
marknadsföring till företaget. 
Denna kunskap kommer vi att 
utnyttja i kommande strategier. 
Målsättningen är att öka våra 
marknadsandelar inom alla 
våra produktområden.

Med affären förstärker Län-
nen MCE sin position som 
marknadsförare och tillverka-
re av multimaskiner. Kombi-

maskinerna från Lännen och 
Lundberg är kända för sina inn-
ovationer och den höga kvali-
teten. De är konstruerade för 
Nordeuropas infrastruktur och 
underhåll, arbetsmaskiner som 
trivs i krävande miljöer. Helt an-

passade för kommuner och fas-
tighetsbolag, för alla årstiders 
arbetsmoment. Samt även un-
derhåll inom linjebyggnad och 
järnväg. Watermaster i sin tur 
är en universalmaskin för vat-
tenbyggnad.

Watermaster är en universalmaskin för vattenbyggnad.

Ett nytt svensktillverkat dränerings-
brunnsbetäckning för grönytor
Tillverkat i höghållfast 3 mm Domex plåt. För bästa korro-
sionsbeständighet är den elförzinkad med gulkromatering 
och belagd med UV-beständig grön polyesterlackering. 
På silens undersida sitter förstärkningar för ökad bärighet, 
som samtidigt centrerar silen i brunnen.
Finns färdiga i storlek:
För plaströr med innerdiameter: 600, 400, 300 och 
200 mm. 

Kontaktinformation:
Frank Johansson, FJDIKA AB, 070-695 26 22, 

www.gronasilen.se

GrönaSilen



VÄLJ TRYGGT - VÄLJ MARKNADSLEDAREN.
WWW.POLARISSVERIGE.COM  •  FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN

UTRUSTNINGSPAKET

1. BASPAKET

2. BASPAKET PLUS

• Drivaxelskydd fram
• Drivaxelskydd bak
• Slyskydd fram
Ord pris: 5 643 kr inkl moms
Pris från: 4 995 kr inkl moms

• Bagageräcke fram
• Bagageräcke bak
• Bagagebox bak
Ord pris: 5 336 kr inkl moms
Pris: 4 595 kr inkl moms

• Multikorg
• Vinschfäste bak
• Vinsch Polaris 2,5LB
Ord pris: 10 025 kr inkl moms
Pris: 8 995 kr inkl moms

3. ARBETSPAKET

Ev monteringskostnad kan tillkomma.
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Effektivitet
Fakta
2 modeller - SF310 och SF370
3. cyl. vattenkyld dieselmotor
30 hk och 36 hk
Hydrostatisk transmission
Dubbel HST pedal
4WD/4WD auto
Differentialspärr
Tydlig display
Gasautomatik

Priser från 

184 900:-
Inkl. styrtbåge och 150 cm
klippbord med bakutkast

Priserna är exkl. moms och frakt
Maskiner ska köpas hos lokala återförsäljare – där du får service. 
Finn din på www.hcpetersen.se eller kontakta Göran Ottosson 070-5287539

IIseki SF är den bästa
bakhjulsstyrda  
gräsklippare du kan få 
OCH en flexibel, allround
redskapsbärare
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SF 310 med 150 cm klippdäck
med bakutkast mulchingkit 
som tillbehör 

184 900:-
SF 370 med 180 cm klippdäck 
med bakutkast mulchingkit 
som tillbehör 

219 900:-

Helms TMT-Centret övertar Irus släntklippare
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Deltrac 2,0 från Irus är släntklipparen som kla-
rar de brantaste backarna. Den är också myc-
ket kraftfull och kan rensa buskage och köras 
med stubbfräs. 

Helms TMT-Centret har tagit 
över importen av Irus släntklip-
pare och enaxlade traktorer till 
jordfräsar, gräsklippare och an-
nan utrustning i Danmark och 
Sverige. 

– Det är en produkt som idag 
är mogen och stabil, vilket inte i 
samma omfattning var fallet för 
bara två år sedan. Irus produce-
rar några otroligt kraftfulla ma-
skiner som verkligen kan levere-
ra ett effektivt jobb, säger Allan 
Helms på Helms TMT-Centret, 
som har besökt fabriken och 
testat produkterna.

Deltrac 2.0, som är en fjärr-

styrd släntklippare på band, 
har en 40 hk dieselmotor och 
är kapabel att rensa buskage. 
Den kan också utrustas med en 
stubbfräs eller andra redskap. 
Irus Deltrac är den släntklippa-
re på marknaden som kan kö-
ras i de allra brantaste backar-
na, samtidigt som den med sina 
gummiband också kan använ-
das på mycket våta och mjuka 
områden.

– Före testet i Tyskland hade 
jag åsikten att det är lite överflö-
digt med en maskin med fjärr-
kontroll när det finns maskiner 
som man kan sitta på. Där blev 

jag tur nog klokare. Det är helt 
galet så effektivt maskinen fung-
erar, och det ger en mycket bätt-
re arbetssituation att fjärrsty-
ra den. Fjärrkontrollen når 300 
meter, och den kan köras på 
både mjuka och branta platser 

där man knappt kan gå, så det 
är verkligen effektivt, säger Al-
lan Helms. 

Deltrac 2.0 har också en ”lil-
lebror” med en 30 hk bensin-
motor, men med samma trans-
mission och underrede.
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Maskiner som gör jobbet, snabbt och effektivt!

Ferrari Turbo Z
En kompakt spakstyrd gräsklippare som gör maskinen smidig 
och följsam. Klipparen har en elektrisk klipphöjdsjustering och 
elektriskt uppfällbart klippaggregat till 90 grader som gör den 
servicevänlig, dubbla bränsletankar (40 l) som gör att man kan 
köra en dag utan att tanka. Gianni Ferrari har 
ännu en gång fått till rätt förarergonomi på en 
maskin, dvs rätt placering av manöverspakar 
och en bra avvibrerad fotplatta. Tack vare 
den snabba hastigheten och den kompakta 
designen, så är den en av marknadens mest 
smidiga och effektiva klippare.

– Klippningen kan inte göras enklare!

Vår minsta spakstyrda 
med otrolig kapacitet!

Håkan Borg
070-559 46 16

Svensk generalagent: GF Sweden AB
Mörtgatan 13, 723 49 Västerås 
Tel: 021-35 22 00 E-post: mail@gfsweden.se
www.gfsweden.se

En del av Acama Konsult AB

Välkommen till Gröna Trenders höstkonferens 
i Huddinge konferenscenter den 24 september 
2014 på temat Inspiration och Utveckling
God lunch, trevliga mingelkaffen och digital konferensdokumentation utlovas. Med start kl 09.00 och 
avslutning 16.30 får du en innehållsrik konferensdag med följande föreläsare:

Claes-Anders Malmberg, Thomas. B. Randrup, Helena Rosenlöf, Peter Sandberg, Anna Eriksson, Kristofer 
Bergvall och Peter Jonsson.

Det kommer bland annat att pratas om branschtrenderna 2015, outsourcing, designtrender i utemiljön, en 
besiktningsmans arbetsvardag, dammbindning, vanligaste överklagade frågorna, hur man med modern 
renoveringsteknik kan förlänga livet på gräsanläggningar m.m.

Surfa in på www.gronatrender.se och läs mer om vad det kommer att pratas om, upplägget etc.

Maila din anmälan till ca@acama.se eller peter@vaxtteknik.se. Du kan också anmäla dig på telefon 
070-571 98 33 (Claes-Anders) eller 0736-29 21 72 (Peter).

Konferensavgiften på 1 795 kr exklusive moms inkluderar lunch, kaffe och digital konferensdokumentation. 
Sista anmälningsdag är måndag den 1 september.
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När miljön, prestationen och pålitligheten betyder mest. 

Då är ClubCar det självklara valet! 
Nya modeller 2014 

 
Elbilsmarknadens starkaste varumärke med  

rikstäckande försäljning och service 
 

Det vet alla kommuner, park- och kyrko-
gårdsförvaltningar som använder sina  

elbilar från ClubCar i sin dagliga verksamhet. 

w w w.e pto n.se  
Te l .  08 - 10  82  83  

Lyfthöjd 2500 mm

Klipper upp till 2500 mm Tornado 400

Timan Tool-Trac är 
danskproducerad och 
marknadens mest fl exibla 
redskapsbärare i 
klassen 37 - 45 hk…

Återförsäljare:

Bjäre Maskin AB 
260 91 Förslöv
Tel.: 0431 45 08 20
www.bjaremaskin.se

LHS Maskiner AB
857 53 Sundsvall
Tel.: 060 57 72 20
www.lhsmaskiner.se

Pamo Maskiner AB
231 62 Trelleborg
213 75 Malmö
Tel.: 041 012 213
www.pamomaskiner.se

Traktor Centralen AB
745 22 Enköping
733 22 Sala
792 36 Mora
783 93 Stora Skedvi
812 30 Storvik
Tlf: 029 03 17 85
www.traktorcentralen.se

Västerservice Tractor AB
417 49 Göteborg
Tel.: 031 54 04 35
www.vasterservicetractor.se

AXIMA
Tidqvist Maskin AB
464 92 Mellerud
521 08 Floby
467 21 Grästorp
553 03 Jönköping
442 40 Kungävl
531 02 Lidköping
455 35 Munkedal
541 34 Skövde
Tel.: 070 51 421 92
www.axima.se

 
www.timan.dk

Tool-Trac

Klicka här för att lägga till ett foto eller dra det hit

En maskin - En förare - Otaliga användningsområden

Multihog - En kraftig och robust redskapsbärare med  
* Hydrostatisk fyrhjulsdrift och kraftfull hydraulik
* Stor lastförmåga, stabil konstruktion
* Rymlig hytt, tyst och vibrationsfri arbetsmiljö
* Liten vändradie, många redskapsalternativ 



BATTERIER
PELLENC har en patenterad lösning i sina batterier där man använder 44V, 
detta innebär att balansen mellan effekt/vikt/användingstid blir optimal för 
professionell användning. 

MASKINER FÖR YRKESBRUK
PELLENC har marknadens bredaste utbud av batteridrivna
grönytemaskiner för professionellt användande.

KOSTNADSEFFEKTIV
Batterialternativ är ett bra val för plånboken.
Du sparar pengar genom att byta från
bensin- till batteridrift.

MILJÖVÄNLIG
Användandet av PELLENC maskiner minskar
påtagligt utsläpp av skadliga växthusgaser.

FÖR MERA INFORMATION:  
www.stadspark.se

25 års
erfarenhet

PELLENC 
Batteridrivna 

grönytemaskiner
för proffs!

 
 
 
 
                                                                                          
Såg & Maskin service ........................ ALVESTA .................070-58 14 695 WilleCenter i Stockholm ................. KUNGSÄNGEN ...... 08-795 90 65 
JM Jönsson Stellmek.......................... ARLÖV .....................040-437 030 MVM Markvårdsmaskiner ............ MJÖLBY ................. 0701-74 88 34 
Göteborgs Skog & Trädgård ............. ASKIM .....................031-68 38 80 Bengt Bergs Maskinservice ........... PARTILLE ................ 070-389 0226 
Boström Maskin ................................. GÄVLE .....................026-10 12 50 Tibro Skog & Trädgård ................... TIBRO ..................... 0504-129 16 
Nils Larssons Maskinservice ............ HELSINGBORG .......042-133 520 S-O Larssons Maskin ...................... UMEÅ ..................... 070-579 73 30 
Skärholmens Bil & Traktor ................ HUDDINGE .............08-779 34 01 Jörgens Skog & Trädgård ............... VINSLÖV ................ 044-80050 
Värm-Dal ............................................. KARLSTAD ...............054 - 137 700 Svanå Maskiner .............................. VÄSTERÅS .............. 070-639 11 70 
Parkmaskiner Kinna .......................... KINNA ....................070-3455190 Jämt Maskin ........................... ÖSTERSUND ......... 063-13 44 50 
Miljömaskiner i Örebro ..................... KUMLA ....................019-24 44 99 Stads & Park Produkter ................. SVERIGE ................. 073-354 6025 

 
 
 
 

ÅTERFÖRSÄLJARE: 
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Vanligt är att det saknas 
gemensamma spelregler 
och tydliga riktlinjer. Bristen 
på information, handledning, 
uppdragsbeskrivningar, 
checklistor och regelbunden 
återkoppling skapar en gro-
grund för missuppfattningar 
och fel. 

Äntligen semestertider! 
Alltid lika välkommet. Inför 
semestern blir arbetsbe-
lastningen nästan alltid 
densamma, extra hög och 
ibland nästan outhärdlig. 
Ett måste är att allt ska vara 
klart innan man går på sin 
ledighet. Högarna hopar sig 
och skrivbordet väntar på att 
bli fritt från alla arbetsordrar 
och uppdrag. Jobberget kan 
mäta sig med Mount Everest! 
Tröttheten är närvarande och 
koncentrationen mer bristfäl-
lig än vanligt. 

Överlämningar 
Hur sker dessa överläm-
ningar? Med bra rutiner och 
checklistor, så fungerar detta 
säkert utmärkt på många 
håll, men inte alltför sällan 
så sker det omvända. Nya 
projekt som förfaller. Resulta-
tet låter inte vänta på sig. Fel 
och brister får ingen åtgärd 
och ingen vet vem som bär 
ansvaret för att åtgärda när 
projektet är stängt. 

Det är inte ovanligt att man 
missar att göra erfarenhets-
återkopplingar och kvalitets-
säkringar i början av en över-
lämning. Och vad händer när 
kommunikationsmissen är 
ett faktum? I de fall projekten 
blir bra finns tydliga och bra 
spelregler där bland annat 
checklistor och återkoppling-
ar är rutin i verksamheten. 

En rutin tar tid. Bristen på 
rutiner skapar dyrbara fel. 
Det är ofta knöligt och svårt 
att veta vad som krävs för 
att skapa en rutin som är 

Kommunikation är vägen mellan mål och handling. En process för att 
överföra information där ett utbyte av tankar och åsikter sker mellan 
människor. Stress, kulturer och tidsbrist kan skapa kommunikations-
problem i den dagliga dialogen.

fungerande och utvecklande. 
Smörjmedlet i all utveckling 
är en fungerande kommuni-
kation mellan olika kompe-
tenser i verksamheten. 

Tyvärr så finns det många 
exempel på projekt som är 
rena mardrömmen och blir 
verksamhetens ”surdegar”. 
Det satsas mycket pengar 
och energi i startskedet av 
ett projekt, men sedan tar 
pengarna alltid slut. Kost-
naderna som dyker upp 
ska sedan ”trollas” bort eller 

hämtas från en redan slim-
mad budget. 

Projekten stängs dessvär-
re alltför tidigt och de dolda 
felen belastar en redan låg 
skötselbudget. Resurserna 
räcker helt enkelt inte till. För-
fallet startar därmed betydligt 
tidigare än planerat. 

Sophantering
Sophanteringen är en allmän 
angelägenhet och en kom-
munikationsmiss.

Sopor väcker verkligen 
känslor hos oss alla! Vi vill 

ha det rent och fint och inte 
skräp i våra boendemiljöer. 
Trots detta ökar soporna i 
omfattning. Vi kastar alltmer 
sopor på fel ställen och 
utanför soptunnorna. Fimpar 
och hundskit ingår i ned-
skräpningen. Varför tar inte 
cigarettföretagen sitt ansvar 
och är med och betalar för 
den här typen av nedskräp-
ning i samhället? 

Sopbergen bara växer och 
växer. Viljan från polisen att 
bötfälla sopbrottslingar är 

mycket låg eller helt obefint-
lig. Det finns annat att göra 
än bötfälla skräphuliganer. Ett 
förslag som nyligen presen-
terades i media handlar om 
att lägga över ansvaret från 
polisen till kommuner och 
landsting. Då får kommu-
nen själva gå ut och bötfälla 
dessa miljöbrottslingar. 

En riktigt bra idé som 
skulle gynna många olika 
aktörer. En typ av tjänster 
skulle kunna utvecklas till 
”soplisor” som ger böter på 
plats när syndaren är fram-

Information från LIR – LANDSKAPSINGENJÖRERNAS RIKSORGANISATION

me. Om inget annat, så får 
kommunerna en del resurser 
tillhanda.

Vi behöver verkligen 
utveckla vår kommunikation 
och sätta upp enkla och tyd-
liga mål för skräp och sopor. 
Inom branschen så välkom-
nas ett skräpupprop!

Utbildningsdag
I september åker vi ut till 
Essunga plantskola och får 
utbildning inom trädbeskär-
ning, ogräsförebyggande 
insatser och smart design 
av bostadsgårdar. Det finns 
begränsat med platser, så 
gör din anmälan redan idag 
till: info@landskapsbolaget.
se. Programmet finns på 
Facebook och LIR:s hemsida 
www.liraren.se Datum för 
utbildningsdagarna är den 17 
och 24 september. Utbild-
ningen är kostnadsfri.

LIR välkomnar även 
Svensk stenindustri som en 
viktig samarbetspartner. Gör 
din anmälan till Kaj Mark-
lin om du vill ha tidningen 
STEN. Tidningen har fått ny 
fin layout. För mer info besök 
www.sten.se

Medlemsavgift för 2015?
LIR vill gärna höra vad 
medlemmarna anser om en 
medlemsavgift. Skicka gärna 
in dina åsikter och förslag till 
info@liraren.se eller skriv in 
dem på Facebook. 

Vi vill veta vad som förvän-
tas och önskas av våra med-
lemmar, så att LIR utvecklas 
till en viktig yrkesorganisation 
som nätverkar och bygger 
broar i branschen. Idag har 
vi ca 400 medlemmar och 
ett flertal samarbetspartners. 
Ni hittar oss på LinkedIn och 
Facebook. Välkommen med 
din medlemsansökan som är 
gratis under 2014. 

Kommande LIR-träff är 
planerad till hösten i Växjö 
med Svensk stenindustri och 
Essunga plantskola. Program 
kommer ut på LIR:s hemsida.

Anne Heino
Ordförande LIR

Mellan mål och handling

”En rutin tar tid. Bristen på 
rutiner skapar dyrbara fel.”



Hedemora 

Uppsala 

Västerås 

Strängnäs 

Stigtomta 

Vingåker 

Rimbo 

Filial 
Hedemora 
Tel: 0225-102 74  
Mässingsbo 1  
776 93 HEDEMORA 

Filial 
Västerås 
Tel: 021-10 52 50 
Omformargatan 18  
72137 VÄSTERÅS 

Filial 
Strängnäs 
Tel: 0152- 303 10 
Fogdö Lida Gård  
645 92  STRÄNGNÄS  

Filial 
Uppsala 
Tel: 018-16 17 70 
Kumlagatan 10  
754 54 UPPSALA  

Underåterförsäljare 
- Vingåker: 0151-107 60  
- Rimbo: 0175-722 60  

Huvudkontor 
Stigtomta 
Tel: 0155-20 52 00 
Fabriksvägen 
611 72  STIGTOMTA
  

Vi är din Grönytekontakt! 

Nu är vi även återförsäljare 
för Redexim 

” Vi representerar John Deere 
grönyte på det här distriktet. Har 
du några frågor. Kontakta våra 
grönytesäljare.”  

Grönyte N. Sthlm & Uppland 
Golf SGA Sthlm  

(Uppsala) 
Tord Janervik 

072-203 35 35 
tord.roberget@telia.com 

Grönyte Sörmland & Sthlm  
Golf SGA Sörmland 

(Stigtomta) 
Lars- Erik Karlsson 

070-531 68 66 
lars-erik.karlsson@biltraktor.se 

Grönyte & Golf  
Västmanland & Dalarna 

(Västerås) 
Johan Bengtson 
070-623 63 70 

johan.bengtson@biltraktor.se 
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WWW.WIKLUNDTRADING.SE

BESÖK VÅR HEMSIDA 

FÖR MER INFO OM VÅRA 
PRODUKTER &

ÅTERFÖRSÄLJARE!

Mer energi!
Välj grönt.

hitachi-powertools.se      *Här hittar du fullständiga garantivillkor

Pigg nyhet! 
Ladda över natten - jobba hela dagen! 
Nu introducerar vi en serie batteridrivna 36V  
grönytemaskiner med 21 Ah batteri. Inga utsläpp, låg ljudnivå, 
hög kapacitet, enkelt underhåll och 3 års garanti* på köpet.  
Vad väntar du på?

Innovativa lösningar.  
Gröna verktyg.



Tagenevägen 31

425 02 Hisings Kärra

Telefon 031-57 73 07

info@karcher.se

Kärcher Group

www.karcher.se

Kontakta din återförsäljare för mer information:  ALVESTA Såg & Maskinservice FALKENBERG Maskingruppen FALUN PT:s Motor AB 

HÖÖR ELLBE Motortjänst JÖNKÖPING Mek & Maskin Markvårdsmaskiner, KALMAR Trädgårdsliv KARLSKRONA HBA Maskiner KARLSTAD KTT Motor 

KINNA Parkmaskiner i Kinna KUNGÄLV Markvårdsmaskiner Väst MJÖLBY Markvårdsmaskiner Öst SVEDALA KS Maskiner TÄBY LMK Markvårdsmaskiner 

VIMMERBY Mek & Maskin Markvårdsmaskiner VISBY Visby Bil & Maskin VÄSTERÅS Svanå Maskiner ÄNGELHOLM Maskingruppen

Den nya generationen redskapsbärare!
TransPro 5080 är redskapsbäraren för professionella användare med höga krav på komfort och prestanda året om. 

Med ett brett urval av redskap borgar vår nya klassledare för många effektivt utnyttjade arbetsdagar med låga tim-

kostnader. Med ett rikstäckande servicenät får du samtidigt en pålitlig helhetslösning utan onödiga driftstopp.

Boka in en Boka in en 
demo idag!demo idag!



Östersund

Sundsvall
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I december 1955 kom första 
snöskotern och Polaris befäste 
här sin ledande roll inom motor-
buren fritid vintertid. 1984 in-
troducerades den första ATV:n 
och bara några år senare, 1988, 
rullade den första Rangern ut 
från fabriken. Idag har koncer-
nen 6 500 anställda och fabri-
ker finns i USA, Mexico och 
snart även i Polen. 

– Den sistnämnda är just nu 
under uppbyggnad och kom-
mer att starta produktionen i 
september i år, säger Charlot-
te Wahlstedt som är Marketing 
Specialist på det svenska hu-
vudkontoret i Östersund. 

Många fördelar
Att Polaris öppnar en fabrik i 
Europa för med sig många för-

Svenskättade Polaris omsätter 
idag över 28 miljarder kronor

Det började i Minnesota i USA 1954, alltså för 60 år sedan. Svenskättlingarna 
David Johnson, Allan Hetteen och Edgar Hetteen startade Polaris Industries och 

därmed var grunden till en koncern som idag omsätter 28 miljarder kronor lagd.

delar. Idag är det så att exem-
pelvis alla Ranger som säljs i 
Europa måste anpassas efter eu-
ropeiska förhållanden.

– Här registreras de som 
EU-traktorer och för att få den 
registreringsformen måste de 
byggas om, eller homologeras 
som det också heter. Men med 
terrängregistrerade fyrhjuling-
ar behöver man inte göra någ-
ra förändringar, säger Charlot-
te.

EU-traktor är en fyrhjuling 
eller sexhjuling som är regist-
rerad som Traktor klass 1. Med 
traktorkort eller körkortsklass 
B får den köras på allmän väg 
och i maximalt 40 km/h. An-
passningen för Europa görs i 
Italien.

En annan fördel med att till-

verka på ”hemmaplan” är na-
turligtvis att transporter och 
tidsaspekter kan reduceras re-
jält. 

– Polaris visar också att 
de satsar på Europa, vilket är 

mycket positivt, fortsätter Char-
lotte.

Strategiskt läge
Att det svenska huvudkonto-
ret ligger där det ligger är ingen 

Utanför Polaris svenska huvudkontor i Östersund syns fr.v. Anders Lindqvist med en Ranger 900 EFI, 
Rickard Östling med en Sportsman ACE och Charlotte Wahlstedt med en Sportsman 570 EFI.

1955 kom den första snöskotern.
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slump eftersom snöskotrar var 
det första som importerades. 
Östersund ligger mitt i snödi-
striktet med Åre bara några mil 
bort och dessutom ligger orten 
ungefär mitt i landet. 

I dagsläget har Polaris 65 
stycken återförsäljare placera-
de över hela landet, från Kiru-
na i norr till Bromölla i söder. 
Dessutom sköter tre säljare om 
varsitt distrikt i landet. En utgår 

från Luleå, en från Östersund 
och en från Örebro.

Köp av kända märken
Under senare år har Polaris 
köpt upp en del andra kända va-

rumärken, och därmed också 
ökat sin försäljning. Ett av de se-
nare tillskotten är Aixam Mega 
som förvärvades i april 2013. 
Företaget är baserat i Aix-les-
Bains i Frankrike och tillverkar 

s s s

På supporten arbetar Daniel 
Näsström och Johan Öhlén.

Kjell Flink ser till att logistiken 
fungerar smärtfritt.



40 grönytekontakt | augusti 2014

bland annat dieseldrivna och 
elektriska fyrhjulingar. 

Köpet av det franska företa-
get kommer enligt Polaris att 
stärka den befintliga produkt-
portföljen avsevärt.

– Aixam Mega passar oss per-
fekt och erbjuder en unik möj-
lighet för oss att expandera vår 
småbilsplattform och öka den 
internationella tillväxten, säger 
Scott Wine, Polaris ordförande 
och vd i ett pressmeddelande. 

Lite kuriosa
Som nämndes i inledningen så 
grundades Polaris Industries 
av tre svenskättlingar i USA för 
60 år sedan. Charlotte har ar-
betat på huvudkontoret i Öster-
sund sedan 2010. Men helt ove-
tande om vad hon skulle syssla 
med senare i livet så träffade 
hon Edgar Hetteen i byn där 
hon växte upp i, 2,5 mil utanför 

Östersund, när hon var fem år 
gammal! 

– Jag har fått detta återberät-
tat för mig, eftersom jag inte kan 

komma ihåg det själv. Vår gran-
ne Bob Persson var en av de för-
sta som importerade Polaris 
till Sverige, och under 1980-ta-

let besökte Edgar ofta Bob. Det 
är en rolig erfarenhet i och med 
att jag många år senare började 
jobba här! n

s s s

Charlotte Wahlstedt framför alla 
varumärken som huserar under 
Polaris Industries. Ett av de se-
nare tillskotten är Aixam Mega 

som förvärvades i april 2013.

www.tudor.se

BYT UPP DIG TILL TUDOR 
DEEP CYCLE BATTERIER!

Tål upprepade djupurladdningar.  
Prisvärd kvalitet, maximal prestanda.

TUDOR BATTERIER FRÅN EXIDE TECHNOLOGIES

Bästa alternativ för 

• Golfbilar
• Byggliftar 
• Städmaskiner 
• Små truckar

Bland tillbehören kan nämnas 
vinklad borste, snöslunga och 
frontmonterat klippaggregat.

Polaris Ranger Brutus ger 
stor mångsidighet tack vare 
hydraulisk kraftöverföring. 



Maskinvisning med demo och provkörning 
på Vallentuna flygplats

2-3 september, kl 10-15

Epton Trading

Grönytemaskin Stockholm

Ett trettiotal utställare visar gräsklippare, redskapsbärare, mindre traktorer, elfordon, 
minigrävare, redskap med mera i det småskaliga segmentet, upp till cirka 5 ton.
Utställningsplatsen ligger direkt vid väg 268. Sväng av från E4 i Upplands Väsby 

och följ skyltarna. Vi bjuder alla besökare på enklare förtäring!
Välkomna till två högintressanta dagar nära Stockholm!

GF Sweden AB
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Acama 31

Belos 37

Bil & Traktorservice 35

Br. Holst Sørensen 19

Cubcadet 4

Egholm 21

Epton 32

GF Sweden 31

GMR 16

Gröna Silen 28

Grönytemaskin Sthlm 41

Hako  15

HBA-maskiner 6

HCP 30

Hitachi 3, 36

Husqvarna 7

John Deere 17, 44

K-vagnen Vagnst. 13, 27

KSAB 43

Lapab 11

LHS-maskiner 26

LMK 10

Lundberg 24

Mattsson Maskin 2

Nomaco 27

Norcar 26

Nordfarm 12

Polaris 10, 29

Stads & Parkprodukter 33

Staffare 20

Stockholms Golf & Turf 5

Svea Redskap 16

Svenningsens 21

Swedmog 32

Söderberg & Haak 20

Timan  32

Tudor 40

Walker Mowers 6

Weibulls 42

Wiklund Trading 36

Willecenter 42

Östorps bevattning 26

Annonsörer i detta nummer med sidhänvisning:Vi säljer redskapsbäraren

Kraftvägen 38, Box 2019, 
196 02 Kungsängen

08-795 90 65
www.willecenter.se

WilleCenter i Stockholm AB

INBYTESMASKINER TILL SALU:
Wille 655C -11 
Wille 445 T -96
Wille 455B  -11
Kramer Hjullastare 480  -10

Vi söker nu en säljare till säljområde södra Sverige. 
Den vi söker är en resultatinriktad och erfaren säljare med kunskap inom branschområdet grönyta. Goda kunskaper inom växtnäring 
och erfarenhet från branschen, gärna golfbranschen, är meriterande. Som säljare är du en god kommunikatör som lyssnar och skapar 
förtroende hos våra kunder. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är öppen, positiv, sugen på affärer och tvekar 
inte att ta nya kontakter. 
Arbetsuppgifterna består både av besök och telefonkontakter med kunder inom entreprenad, golfbanor, idrottsföreningar, kommuner, 
kyrkor, vägsamfälligheter och åkerier.
Vi har fokus på lönsamhet för kunden genom att erbjuda en helhetslösning med vårt breda sortiment. Ditt uppdrag blir att skapa ett 
bra och lönsamt resultat såväl individuellt som för bolaget.
Vi ser gärna att du som söker har en utbildning inom natur och/eller ekonomi, att du klarar av att arbeta i ett affärs- och säljstödssystem 
samt att du har erfarenhet av officepaketet. 
Du är välkommen till ett säljteam som har roligt tillsammans.
Tillträde efter överenskommelse. Placeringsort företrädesvis i södra Sverige. För tjänsten krävs körkort och tillgång till egen bil.
Vill du ha ytterligare upplysningar om tjänsten är du välkommen att kontakta VD/Säljchef Johan Rydberg på mail 
johan.rydberg@weibullshorto.se 
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev, referenser och ett CV till johan.rydberg@weibullshorto.se 
Sista ansökningsdag är 2014-08-31. Urval och intervjuer sker löpande. Betyg tar vi emot vid en eventuell intervju.

Weibulls Horto är en ledande leverantör av köksväxtfrö, blomsterfrö, gräsfrö, plantor, 
jord, torv, växtnäring, redskap och tillbehör till yrkesodlare i Sverige och Danmark. 
Företaget bygger på en mer än 100-årig  tradition. I juni 2010 förvärvades affärsområde 
Park & Mark/Grönyta från Lantmännen. Park & Mark/Grönyta arbetar med analyser, 
växtnäring, gräsfröer, växtskydd, dressmaterial, jordprodukter, salt och petroprodukter till 
kundgrupper såsom golf, fotboll, kommuner, anläggning & entreprenörer i Sverige.

Säljare grönytor

Weibulls Horto AB, Herrestadsvägen 24, 276 50 Hammenhög Tel. 0414-44 37 00



VI ERBJUDER PROJEKTERING & RÅDGIVNING FÖR ALLA TYPER AV BEVATTNINGSPROJEKT

Janne Stavås — Rådgivning & Försäljning: 070-522 2518, jan@ksabgolf.se
Anders Stålberg — Rådgivning, Projektering & Försäljning: 072-585 1694, anders@ksabgolf.se
Uffe Karlsson — Service & Installation: 072-240 4487, ulf@ksabgolf.se
Jocke Edlund — Service & Installation, 070-248 2399, jocke@ksabgolf.se

HYDRA-SERIEN
• Marknadens bästa täckningsgrad
• Mässingsgängor och europeisk 

måttstandard
• Klarar lägre tryck än konkurrenterna
• Ingen grävning vid felsökning

HYDRA-MHYDRA-SHYDRA-XS

KSAB BEVATTNINGSSERVICE
2013 fick KSAB agenturen för tyska Perrot, kvalitetstillverkare 
av bevattningssystem sedan 1926. Perrots produkter kombinerar 
hög driftsäkerhet, bra pris och europeisk måttstandard och vi har 
redan många nöjda nya kunder på deras sortiment. Vi lagerför 
stora delar av sortimentet, såsom slagarmspridare och den 
populära Hydra-serien med marknadens bästa täckningsgrad.

KSAB har kapacitet för alla typer av bevattningsprojekt, från 
rådgivning & projektering till installation & service. Vi lagerför 
slang, koppling, pumpar mm och har även ett unikt sortiment  
av slagarmsspridare.

Ulf Karlsson & Ditch Witch — den optimala 
maskinen för plöjning av slang, med minimal 

påverkan på markytan.

Uppgradera 
din bevattning!
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Frontrotorklippare 1565

Hastighet och klippkvalitet är inte motsatser. 1565 är den perfekta 
kombinationen av båda. Utrustad med högkapacitetsdäck, dieselmotor 
med högt vridmoment och intelligent 4-hjulsdrift, kan du klippa tjockt 
gräs med hög hastighet och åstadkomma resultat som saknar motstycke. 
Dessutom ingår det populära 172 cm fastback klippdäck med utkast bak.

Kontakta din John Deere återförsäljare för mer information

JohnDeere.se


