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Nyheter och bulletiner från

”Att allt är klart i tid inför
slutbesiktningen är en
självklarhet”
Den som säger detta är Lars Johannesson, ägare och tillika vd för Lagans
Byggnads AB. Vad han i första hand syftar på då, är företagets uppdrag för
Biltema.

Lars Johannesson, vd på Lagans
Byggnads AB

26 varuhus
Genom åren har det hittills blivit 26 varuhus som
Lagans Byggnads, med stor hjälp och support av
sina underleverantörer, fått färdigställa och leverera till Biltema.
Det första varuhuset som vi färdigställde 200809 föregicks av tuffa förhandlingar och konkurrens, berättar Lars, men vi fick till slut uppdraget.
Uppbackade av duktiga underleverantörer, där
Ljungbyföretaget Gustav R. Johansson är en av
de som varit med längst. I vår orderportfölj finns
ytterligare fem varuhus för Biltema, tillägger
Lars. Han menar också att Biltema ställer mycket stora krav på kvalitet, leveranstid och budget.
Krav som Lagans Byggnads lever upp till.

Gustav R. litar vi på
Gustav R. Johansson är kanske en av våra viktigaste underleveranrörer, menar Lars. Vi har hittills samarbetat i elva projekt för Biltema. Gustav
R. lär nog vara med vid budgivningen när det
gäller kommade uppdrag. Vi använder dem för
många olika uppdrag.
Inflyttningsdagen är helig
När det handlat om produktion av varuhus för
Biltema har Gustav R. spelat en viktig roll, fortsätter Lars. De tar bokstavligen första spadtaget
som inte sällan utförs i en ren naturtomt med
skog, sten, sluttningar och backar. De är alltid
färdiga i tid inför inflyttningsdagen. Och det är
ett krav som Biltema aldrig viker från. Då är det
värdefullt att ha en partner som heter Gustav R.
Johansson, avslutar Lars.

OM LAGANS BYGGNADS AB
Lagans Byggnads AB med huvudkontor
i Lagan och filialer i Värnamo, Växjö
och Karlskrona, har ca 140 anställda
och omsätter 2018, ca 800 miljoner kr.
Företaget är ett byggbolag bl a med
inriktning på byggservice, försäkringsskador och entreprenad.

Biltemas anläggning i Ljungby, byggd av Lagans Byggnads AB

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

Gustav R. testar ny teknik
En gång i veckan cirkulerar en drönare 50
meter över tomten, där bygget av Biltemas
varuhus i Avesta just nu pågår för fullt. Det
är Gustav R. Johansson Entreprenad AB som
testar och tillämpar en ny teknik. Hela tomten
kartläggs topografiskt en gång i veckan och
ger arbetsledningen ett tydligt beslutsunderlag för fortsatta markarbeten. Materialförsörjningen kan effektiviseras och planeras så
att flödet förenklas. Alla höjskillnader framgår
tydligt, på centimetern när, och gör beredningsabetet enklare och mer exakt. På kartan,
som är mycket detaljrik, kan man till och med
urskilja makadamstenar.
Förändringar och förenklingar
Drönartekniken kommer sannolikt att innebära stora förändringar, när det handlar om
markarbeten. Till exempel blir arbetet lättare
att planera, exaktare och säkrare. Tekniken är
just nu i sin linda, men på Gustav R. ser man
möjligheterna och tar till sig den nya tekniken
med entusiasm och energi. Här får man direkt
alla önskade uppgifter i datorn, i stället för att
manuellt mäta allt och mata in i datorn.

Så här styr man en drönare

Positiva
Morgan Grans, vd Gustav R Johansson Entreprenad AB är positiv, liksom företagets
övriga ledning. Morgan är förhoppningsfull och ser att drönartekniken kommer att
innebära stora förändringar och fördelar
på sikt.

Han har sin arbetsplats
runt om i Sverige!
Marcus Ståhl är 33 år och har jobbat på Gustav R. Johansson sedan 2005. Marcus hittar man
sällan i Ljungby. Sin arbetstid spenderar han för
tillfället i Avesta och så bor han i Markaryd.
Vi haffar Marcus en sen torsdag eftermiddag
vid LjungbyStopp, och får en pratstund med honom över en kopp kaffe. Han berättar, att Gustav R. arbetar med att färdigställa ett nytt Biltema-varuhus i just Avesta. Gustav R.´s uppgift är
att planera marken och förbereda byggnationen
av varuhuset Marcus är ansvarig för att detta
arbeta produceras på bästa sätt. Arbetet i Avesta
tar för vår del ca 10 månader, berättar Marcus,
som sen är beredd att ta sig an ett nytt projekt
någon stans i Sverige. Vi vinkar farväl till Marcus
som skyndar vidre mot hemmet i Markaryd.

Trivs med nomadlivet
Marcus Ståhl, 33 år

En byggnadstomt fotograferad av en drönare

Familj: Singel
Bor: I marklägenhet i Markaryd
Fritid: Då är det jakt som gäller
Äter helst: En rejäl köttbit
Dricker gärna: Allt som det är kolsyra i
Läser: Jakttidingar och ljudböcker
Ser på TV: Amerikanska serier och filmer

Produktion: MMK / JOMA GP
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