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Företaget som
e�er dina
Hålgruppen startades 1989 av Leif
Sjögren som har varit verksam
inom branschen sedan �digt 70-tal.
Anledningen �ll startandet av e� ny�
håltagningsföretag var a� det saknades e�
specialis�öretag inom betongrelaterade
arbeten i Skåne. I dagsläget består vår
koncern av Hålgruppen, Golvgruppen
och Betonggruppen samt e� antal
samarbetspartner inom vårt arbetsområde.
Den främsta samarbetspartnern som vi har
i dagsläget är BESAB som även är delägare i
Betonggruppen.
Vår målsä�ning och affärsidé är a� kunna u�öra kvalificerade
arbete
med utbildad personal inom följande områden:
• Håltagning i både betong och andra material
• Avväxlingsarbeten
• Beläggningsarbete med epoxi, akryl och polyuretan
• Betonggjutning
• Betongrehabilitering med sprutbetong
• Injekteringsarbete
• Förstärkningsarbete med både betong och kolfiber

anpassar sig
behov!

Det som är av största vikt för oss i koncernen är inte bara a�
vi kan u�öra en stor mängd olika specialistarbeten utan a� vi
har samlat dessa under e� tak för a� kunna �llhandahålla e�
helhetskoncept för våra kunder. E�ersom vi har bred erfarenhet
i branschen har vi även arbetat upp goda kontakter inom både
rivning och saneringsarbeten. Vår arbetsmetodik vid anbud är
a� vi gärna lämnar anbud på en helhetslösning för våra kunder
e�er en genomgång av anbudshandlingarna för a� underlä�a för
beställaren avseende antal underleverantörer och planeringen av
de arbetena som ska u�öras.

Rä� kvalité för oss är

Punktlighet kännetecknas av a� vi håller utlovade �der för såväl
möten som arbetsstart och slu�ört arbete. Noggrannhet genom
a� vi u�ör e� yrkesmannamässigt arbete som kännetecknas av
“rä� från början”. Vi arbetar med ansvarskänsla, u�ör egen kontroll
och lämnar arbetsplatsen välstädad. Kunden hålls välinformerad
genom a� i god �d tala om hur arbetet skall u�öras samt när
arbetet beräknas vara färdigt.
Givetvis rapporterar vi eventuella avvikelser. Kompetens sörjer
vi för genom a� ha såväl prak�skt som teore�skt välutbildade
medarbetare. Genom a� utny�ja rä� person på rä� plats kan vi
u�öra de jobb vi åtar oss på e� problemlösande och yrkesskickligt
sä�. Go� och ansvarsfullt uppträdande kännetecknas hos oss av
e� välvårdat y�re och e� trevligt uppträdande.
Vi visar aktsamhet med kundens egendom och städar upp e�er oss.
Vi behandlar kunden så som vi själv vill bli behandlade. Flexibilitet
åstadkommer vi genom a� ställa upp på kundens önskemål på e�
posi�vt sä�.
Vi vågar göra nya saker och utvecklar ständigt vår allsidighet. Vårt
kontor är bemannat mellan kl. 06.30-17.00 och på övrig �d finns
vi �llgängliga via telefon. Kretsloppsanpassat miljömedvetande
kännetecknas hos oss av a� vi gör miljöanpassade inköp och
minimerar resursförbrukningen i alla verksamheter samt a� vi
källsorterar. Sy�et är a� i så liten grad, som den senast kända och
beprövade tekniken möjliggör, tära på ändligas resurser, utan a�
äventyra ekonomisk stablitet i företaget.
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