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Markplanering i halländska Steninge
Tomten där skolan ska byggas, under arbete

Det blir en ny skola i Steninge i Halmstad. Skolan ska ge plats för
140 elever och det blir även förskola i lokalerna. Planerna för skolbygget
har just satts i verket och Gustav R. Johansson Entreprenad AB har
påbörjat beredningen av marken, cirka 11 000 kvadratmeter.
Huvudentreprenör för bygget är L J Bygg AB som
i sin tur anlitar Gustav R. Johansson för markarbetena. Beställare är Halmstad kommun. Arbetet
som påbörjats under hösten beräknas bli klart år
2020.
Stort förtroende
Stefan Åberg som är projektchef på L J Bygg berättar att man valt Gustav R. som han känner väl
och har stort förtroende för. Han visste dessutom att Gustav R. jobbar en hel del i Halmstadstrakten. Projektet rullar enlig plan, menar en
nöjd Stefan Åberg, trots att man har fått utföra
en hel del sprängning av berg.

Stefan Åberg, projektchef på
LJ Bygg AB

Från skogsmark till skolgård
Markarbetena som är i full gång utförs av Gustav R.s
personal, med egna maskiner och utrustning. Markarbetet innebär att Gustav R. av en ren naturlig skogstomt
ska skapa en effektiv yta med allt som en skola kräver.
Detta innebär parkering för personal, lekytor och gräsmattor för barnen och gummiasfalt under gungor och
klätterställningar. Tomten ska bli så pass färdig, att när
det blir dags, ska det bara vara att beställa betongen
och gjuta grunden.
Utvecklande samarbete
Morgan Grans är vd på Gustav R. Johansson Entreprenad och han menar att samarbetet med L J Bygg är utvecklande för båda bolagen och han ser fram emot fler
gemensamma projekt.
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Krossanläggningen i Orberg trimmas
Med en ny och modernare förkross blir Gustav
R.s krossanläggning i Orberg effektivare och mer
driftsäker. Utrustningen är beställd och ska vara
installerad och i drift i mars månad 2019. Det är
en Sandvik käftkross som på plats ska minimera antal stopp och därmed erbjuda kunderna en
ännu bättre leveranssäkerhet. Dessutom skapas
en bättre arbetsmiljö. Förkrossen installeras och
integreras i den befintliga krossanläggningen av
Värnamo Krosskonsult. Med egen personal anpassar Gustav R. transportvägar och de delar av
anläggningen som måste justeras.
Gustav R. har tillstånd att i ytterligare 15 år
producera bergmaterial i täkten, så den nya förkrossen lär nog få en hel del att göra.
Vi frågar Per Johansson, vd på Gustav R. om
det här är en stor investering. -Jo, svarar Per, det
rör sig om en satsning på 5-6 miljoner kronor.
Men det kommer att löna sig på sikt. Vi ska ju
bryta sten i Orberg i minst 15 år till.

Porträttet:
Blev just fast anställd
Sebastian Johansson är 24 år, och har jobbat
hos Gustav R. sedan maj månad i år. Han ser
glad och nöjd ut när han berättar att han helt
nyligen blivit fast anställd. Det känns riktigt
skönt, för på den här arbetsplatsen trivs jag så
himla bra med jobbet, med arbetskamraterna
och med cheferna. Jag tror mig också kunna utvecklas på Gustav R. Här finns det säkert goda
framtidsmöjligheter.
De första fyra månaderna fick Sebastian jobba
på ett projekt i Värnamo, där han snabbt kom in
i jobbet som anläggningsarbetare. Just nu jobbar
han med hårdgjorda ytor på ”nya” Hjortsbergsskolan i Ljungby. Där lär han bli kvar ett tag, för
Gusta R.s uppdrag där sträcker sig en lång tid
framöver.

Schematisk bild över hela krossanläggningen som den ska se ut med den nya
förkrossen och övrig anpassning

Nybörjaren som ”trivs som
fisken i vattnet”.
Sebastian Johansson, 24 år
Familj: Sambo
Bor: På hyrd gård i Kånna
Fritid: En veteranmoped och en
Chrysler Newport 68-årsmodell
Favoritmat: Tacos
Dricker gärna: Vatten och öl, och
någon gång gärna en tequila
Lyssnar på: Dansband
Läser: Ibland Smålänningen på nätet
Ser på TV: Amerikanska serier och
nyheter

Produktion: MMK / JOMA GP

Ny förkrosstation i Orberg

