
Best Western i Ljungby mot nya höjder
Hotell Best Western utökar sin verk-
samhet i Ljungby genom att bygga 
till fem våningsplan väster om, i 
anslutning till den befintliga bygg-
naden. Det blir 30 nya fräscha rum 
förutom de 40 befintliga rummen. 
Det gör Best Western till Ljungbys 
näst största hotell vad antal rum 
beträffar. Lagans Byggnads AB har 
fått uppdraget att svara för totalen-
treprenaden när det gäller nybyggna-
tionen.  

Niclas Andersson som är Lagans platschef på det 
aktuella bygget, berättar att man som vanligt varit 
särskilt noggranna när det gäller val av underen-
treprenörer. Det blir ju i fall som detta, underentre-
prenörerna som skapar Lagans image.

Bravida är ett annat exempel på underleveran-
törer som Lagans använder i detta fallet. 

Gustav R. Johansson AB har fått genomföra alla 
markarbeten när projektet påbörjades i fjol. Dess-
utom levererar Gustav R. all betong till bygget från 
sin egen betongfabrik. Viss betnghåltagning ingår 
också i uppdraget.

Johnas Ringius är ansvarig på Gustav R. för  be-
tongleveranserna till hotellentreprenaden.

Johnas berättar att hela projetet byggs med 
platsgjuten och självkompakterande betong. 
Platsgjutning ger större flexibilitet när det gäller 
utformning av byggnaden, och självkompakteran-
de betyder att betongen själv fördelar sig och fyl-
ler ut minsta utrymme. Den kalla och sena vintern 
har gjort det nödvändigt att tillsätta accelerator 
i betongen. Acceleratorn gör att betongen får 
bättre egenskaper när det gäller att skapa värme 
för härdningsprocessen. När projektet är slutfört 
kommer det att ha krävt 500 m3 betong. Trots 
vädret  och mycket tack vare det goda samar-
betsklimatet mellan Lagans Bygg och Gustav R. 
kommer den utlovade tidplanen att hållas, menar 
Niclas och Johnas.

Magnus Strömberg, på Gobilind fastigheter som 
är ägare till Best Western Hotel i Ljungby, menar 
att kombinationen Lagans Bygg och Gustav R. har 
visat sig vara en perfekt kombo vid vårt hotellbyg-
ge, och vi kan inte annat än rekommendera dem 
för nya projekt.
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Bygget av nya Best Western Hotel sett från ovan



Att köra betongbil är något som Karl-Johan 
Persson verkligen gillar. I dag när vi träffar ho-
nom, har han kört 6 lass betong – can 45 m3 till 
Cargotec. Han är 39 år och har i dagarna varit 
anställd på Gustav R. Johansson i 17 år.  Att köra 
lastbil har under desssa år varit Karl-Johans hu-
vudsakliga sysselsättning. 

Det är inte bara själva körningen han trivs 
med. Han uppskattar också stämningen ”i 
gänget som jobbar med betong”. Rakt fram 
och aldrig något strul. Om man trivs gör man 
också ett bra jobb gentemot kunderna. Och 
det vet Karl-Johan att ”betonggänget” gör. 

Vi ställer frågan till Per Johansson, 
företagets VD, sedan snart 20 år.
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Porträttet Betongbil – det är något för Karl-Johan

— Hur går det  
 för Gustav R.  
 Johansson?

Något bättre jobb tror sig 
Karl-Johan aldrig hitta 

Familj: Fru och två söner, 10 och 
7 år 
Bor: i villa nära familjegården i Vrå 
Fritid: Familjegården och 
husvagnen 
Lyssnar på: Hårdrock 
Favoritmat: Husmanskost 
Dricker: Mycket vatten och kaffe 
på jobb. Annars gärna en öl ellet två 
Läser: bl a ATL, Trucking

Gustav R. Johansson AB
Fabriksgatan 19,  
341 31 Ljungby

Besök oss gärna på: 
www.grjab.se eller Facebook

Telefon:  
Växel 0372-48480 
Betongstationen 0372-84873

Per Johansson, VD 
Tel 070-885 69 60, per@grjab.se

Mikael Johansson, Kalkylchef 
Tel 070-551 06 26, mikael@grjab.se

Per Johansson, 
dagens VD på 
Gustav R., flanke-
rad av företagets 
grundare Gustav 
Johansson.

- Det går bra, t o m mycket bra, svarar Per. 
2017 kunde företagsgruppen notera ett all time 
high-resultat.

- Företagsgruppen?
- Jo, vid årsskiftet bestod vår företagsgrupp av 

fyra aktiebolag, och idag är vi redan fem – näm-
ligen: Moderbolaget Gustav R. Johansson AB, 
Gustav R. Entreprenad AB, Gustav R. Fastighets 
AB, Veinge Betong AB och Bojs AB i Lidhult, som 
blev ett dotterbolag för en dryg månad sedan, 
förklarar Per.

- Hur ser du på framtiden för Gustav R.- 
gruppen?

- Den marknad som vi agerar på ser mycket 
ljus ut. Vi jobbar på och växer i den takt som 

krävs. Det finns mycket ”i pipline” som är in-
tressant för oss. Utbyggnaden av E4-an förbi 
Ljungby är ett mycket omfattande projekt som  
kommer att ställa stora krav på branschen och 
skapa ökad sysselsättning. 

- Jaha, sen då, när E4-an är klar om några år. 
Vad händer då?

- Gustav R. har länge varit ett lokalt företag, 
med huvuddelen av sin verksamhet i Ljungby 
med omnejd, säger Per. Men under de senaste 
åren har vi i allt större utsträckning expanderat 
utanför det området. Vi är inblandade i projekt 
långt utanför Kronobergs gränser. Det går att 
driva projekt på distans med modern teknik och 
duktiga medarbetare, och på den vägen vill vi 
fortsätta, anser Per.

- Låter ju spännande och intressant. Hur går 
det med teknikutvecklingen i övrigt?

- Nya saker händer ju hela tiden i vår bransch. 
Det gäller att hålla sig uppdaterad om man vill 
vara med i racet. En intressant och spännande 
innovation som vi provar nu är att använda oss 
av drönare i ett projekt i Avesta. En drönare fly-
ger med kamera över en tomt som ska planeras. 
Med hjälp av modern teknik omvandlas bilderna 
från kameran till en digital karta i 3D. Upprepar 
man flygningen under projektets gång får man 
stor nytta av drönarens information.

Innan vi skiljs åt vill Per gärna poängtera att 
bolaget satt upp ett antal tuffa miljömål inför 
den närmaste 10-årsperioden. Något som till-
sammans med nämnda nyheter kommer att be-
tyda mycket för Gustav R., kunderna och miljön!


