
 
 

Hej! 
 
Månaderna går fort samtidigt som dagarna snabbt blir kortare. Vi har haft en minst 
sagt hektisk sensommar och höst, detta med en släng av personalbrist i vår 
organisation. Detta mest beroende på familjeutökningar bland flera av oss, såklart 
positivt men ibland lite påfrestande för övriga. Ni kan ha märkt av det i form av längre 
svarstid på t.ex. mail.  
Sedan länge är vårt mål att återkoppla inom 24 tim på de flesta frågor, även om vi 
inte har ett svar så återkopplar vi ändå oftast inom ett dygn.   
Ett av våra viktigaste mål är att höja en redan hög servicegrad i form av nåbarhet och 
bra återkoppling. Punktlighet och väl utförda arbeten är två andra som är mer 
självklara och dessutom enklare att leva upp till. Just nåbarhet kommer vi jobba hårt 
med för att ni som kund ska få ut det bästa av ert val av entreprenör.   
 
Vinter / kvalitet 
Nu tar vi återigen sikte på is och snö, som vanligt står våra maskiner på tårna i 
garagen och längtar efter att få jobba sig trötta . 

 
Tveka inte att återkoppla om du ser något som inte stämmer när vi kört igång med de 
första snöröjningarna, det är väldigt många små saker som ska passa med varandra 
och utrymmet för misstag är små. Vi både glömmer och gör fel vi också. 
  
Som tidigare nämnt, du är en stor del i vårt kvalitetsarbete – den största och 
viktigaste! Vi ser fram emot ännu en lärorik säsong med goda dialoger och möten, 
tveka inte att stoppa oss på byn när vi är ute, ingen fråga är för liten eller oviktig. 
 
Klimatsmarta transporter 
Man bör som bekant leva som man lär och vi bara älskar att visa oss i framkant av 
smarta miljölösningar. Koncernen fokuserar återigen på att ligga steget före genom 
att köpa 1 st betongbil samt 1 st lastväxlare som är helt elektriska, du läste rätt helt 
elektriska! Sedan tidigare har vi 15 hybridlastbilar och detta är nu nästa steg. Att 
betongbilen dessutom levererar ECO-Betong™ till våra kunder gör ju inte saken 
sämre. Fordonen körs på Swerock i daglig drift i 2 års tid.  
 
Helhetslösningar för laddstolpar 
Och som bekant måste man ladda ett elfordon emellanåt, både stort och litet. Detta 
gör man förslagsvis inte i sitt vanliga eluttag för motorvärmare då de lätt kan 
överbelastas och avsevärt då förkorta livslängden på er elanläggning. 
Elsäkerhetsverket avråder skarpt från denna typ av laddning.  
En bättre väg att lösa problemet är genom oss. Våra dotterbolag Glacell och 
Lambertsson har helhetslösningar för laddstolpar. Tror inte det är många aktörer på 
marknaden som har samma utbud och prisbild som vi kan erbjuda. Vi monterar 
laddmoduler till i princip alla nya hus vi bygger, såklart även i parkeringsgarage, 
köpcentra och industrifastigheter. Av denna anledning har vi riktigt fina avtal på allt 
material till dessa ändamål.  
Varför inte testa oss, en offert är alltid gratis och tar endast din tid i anspråk.  
 
Såklart vill vi på Fastigheter Syd inte vara sämre då det gäller att lämna bra avtryck 
efter oss, vi kommer inom kort visa vår insats för miljön. Du kommer till årsskiftet se 
den på en gata nära dig… 
 
Och du! 
Njut nu av hösten för böveln, den är snart förbi.  



 
 

      november 

I FOKUS 
 
 
Glöm inte bort att skydda känsliga kantstenar etc. 
 

Snöstör 
Servicearbetare inkl. servicebil och valfritt antal blå / orange 
plaststör 495:- / tim.  
 

Hylsor till stör 
Dessa borras / slås ner i backen för lättare montage av stör 
kommande säsong. 
93:- / st samt tillkommer arbetskostnaden för anläggare och 
fordon.  

 
Samtliga priser är exkl. moms, gäller tom 2021-01-01 
 
Beställning görs endast per mail till 
dan.weimarsson@peab.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
Dan Weimarsson – 070-779 42 16 
dan.weimarsson@peab.se 
Peab Anläggning AB 


