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Välkommen till
Johansson Grus & Mark
Entreprenad AB!
Vi verkar inom tre huvudområden:

. Mobil bergkrossning
. Entreprenadverksamhet
. Tillverkning och leverans av bergmaterial
och golfsand.
När det gäller mobil bergkrossning är vi störst i landet med verksamhet
i hela södra Sverige. Vi är även en av landets största producenter av
högklassig golfsand. Vår entreprenadverksamhet omfattar såväl mark &
anläggningsuppdrag som rivningsarbeten och vägunderhåll.
På följande sidor berättar vi mer om vårt företag och våra verksamheter.
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Helhetslösningar
Johansson Grus & Mark Entreprenad är ett smidigt företag med lång
erfarenhet, hög kompetens, stor flexibilitet och korta beslutsvägar. Hos oss
talar du alltid direkt med rätt person.
Folke Johansson startade verksamheten 1960 med en lastbil, en grävmaskin
och ett grustag. Idag ägs och drivs företaget av familjerna Johansson som
utvecklat verksamheten till dagens nivå med tre stabila verksamhetsgrenar,
ett 70-tal medarbetare och en årsomsättning på cirka 130 miljoner.
Den gedigna kompetensen och det personliga engagemanget är två av våra
starkaste ledstjärnor.
Vi erbjuder kostnadseffektiva helhetslösningar både när det gäller
bergkrossning och entreprenadverksamhet och har lång erfarenhet av att
välja rätt material, rätt utrustning samt den metod som fungerar bäst och
är mest kostnadseffektiv i varje enskilt fall.
Vi använder marknadens modernaste fordon och maskiner för maximal
effektivitet, kvalitet och säkerhet – samtidigt som vi skonar miljön.
Våra kunniga medarbetare som till stor del är handplockade arbetar i
mindre, självständiga, produktiva, flexibla och väl fungerande team.
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Störst på mobil
bergkrossning
Johansson Grus & Mark Entreprenad är störst i landet på mobil
bergkrossning. Vi krossar och levererar material till vägbyggen,
husbyggnationer och alla andra typer av markarbeten på uppdrag av både
stora och små aktörer i hela södra Sverige.
Skanska, Peab, NCC och Vägverket Produktion tillhör våra större
uppdragsgivare.
Helhetslösningar
Vi erbjuder ett helhetskoncept som omfattar hela processen från gedigen
fackkompetens till färdigt material av högsta kvalitet - levererat och placerat
enligt dina önskemål.
Ett 25-tal kompletta krossenheter av flera olika typer gör det möjligt att
krossa alla förekommande material - såväl berg och kalksten som betong,
keramik och asfalt - i ett stort antal fraktioner. Med egen maskintrailer
flyttar vi snabbt och effektivt våra maskiner och krossenheter till rätt plats.
Ett av våra större uppdrag under senare tid är utbyggnaden av E4:an mellan
Örkelljunga och Markaryd där vi svarat för all bergkrossning – tre miljoner ton.
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Engagerade medarbetare
& moderna maskiner
Vi använder marknadens modernaste maskiner och de senaste krossarna. Vår
filosofi är att ständigt investera i det bästa som finns att tillgå på marknaden
så att alla får glädje och nytta av att vårt företag är framgångsrikt.
Våra medarbetare som till stor del är handplockade har lång erfarenhet och
gedigen kompetens inom bergkrossning vilket innebär att de nästan alltid
”träffar rätt” från start. De arbetar självständigt i högproduktiva och väl
fungerande team med ett starkt engagemang och viljan att alltid göra ett
bra jobb
Våra ultramoderna maskiner och krossar ger många fördelar i form av en
optimal och säker arbetsmiljö, maximal effektivitet samt bästa möjliga
slutprodukt.
Även miljön är vinnare genom låga bullernivåer, minskad bränsleförbrukning
och minskade utsläpp.
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Entreprenad
Vår entreprenadverksamhet spänner över hela skalan från grävning
av en trekammarbrunn för en privatperson till totalentreprenader i
storleksordningen tre-fyra miljoner.
Mark & anläggningsarbeten
Vi har genom åren haft totalansvar för mark- & anläggningsarbetet vid ett
stort antal husbyggnationer, ordningställt flera kompletta idrottsplatser,
fotbollsplaner, jaktskyttebanor, hästpaddockar med mera. Byggnation
av biogasceller i naturmaterial är ett exempel på uppdrag med extremt
höga krav på hållfasthet och täthet. Vi har lång erfarenhet och gedigen
kompetens när det gäller att välja rätt material, rätt utrustning och optimal
arbetsmetod i varje enskilt fall.
Rivningsarbeten
Vi har kapacitet att riva byggnader i alla storlekar enligt principen ”selektiv
rivning” och ansvarar för att allt som är återvinningsbart också återvinns.
Det faktum att vi själva har kapacitet och tillstånd att krossa såväl betong
som asfalt gör det möjligt att erbjuda kostnadseffektiva lösningar.
Återvunnen betong kan exempelvis användas vid vägbyggnationer.
Vägunderhåll & uthyrning
Vi ansvarar för underhåll av grusvägar på uppdrag av ett 100-tal
vägföreningar i våra grannkommuner – hyvling, lagning, snöröjning och
halkbekämpning.
Vi bedriver även viss uthyrningsverksamhet av entreprenadmaskiner med
förare - grävmaskiner, dumprar, hjullastare, traktorer, väghyvlar med mera
– till kunder inom såväl kommunala som privata verksamheter.
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Egna bergtäkter
Våra tre egna bergtäkter genererar ett stort antal fraktioner av mycket
hög kvalitet – till konkurrenskraftigt pris. Vi producerar och levererar grus
till både privatpersoner och företag och tillhandahåller vanligen även allt
material vid våra entreprenaduppdrag
Cirka 80 procent av materialet från våra två grustäkter används som
golfsand. Övrigt material blir till gjutgrus, putsgrus och mursand.

Effektiva transporter
Våra lastbilar levererar grus och sand från våra berg- och grustäkter till såväl
privatpersoner som företag. Transporterna sysselsätter sju egna lastbilar på
heltid – samt ett varierande antal inhyrda bilar.
Föredrar du att själv hämta grus, sand eller jord på våra anläggningar går
det givetvis också bra.
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Högklassig golfsand
Johansson Grus & Mark Entreprenad AB är en av landets största producenter
av golfsand. Vi producerar och levererar ett tiotal olika sorters golfsand som
lämpar sig utmärkt för såväl nyanläggning som underhåll av golfbanor.
Vår högklassiga golfsand som marknadsförs via Granngården uppfyller
med råge USGA:s stränga normer. Sanden tvättas till rätt kvalitet i
vår ultramoderna anläggning kvalitetsanalyseras regelbundet vid
speciallaboratorium i Skottland.
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Egen verkstad
Vår egen verkstad har tre medarbetare som ansvarar för service, underhåll och
reparationer av samtliga våra maskiner och fordon.
En egen verkstad gör det möjligt att effektivt planera service- och underhållsarbeten på våra fordon och maskiner och därmed undvika onödigt stillestånd.
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Kvalitet
Hög kvalitet är grunden för vår verksamhet. Vår filosofi är att alltid göra ett
bra jobb – till ett bra pris.
Kombinationen av kunniga, erfarna, engagerade medarbetare och
marknadens modernaste maskiner gör det möjligt att maximera
produktiviteten utan att tumma på kvaliteten.
Produkter från våra berg- och grustäkter genomgår regelbundna
kvalitetskontroller vid externa laboratorier.
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Miljö
Det faktum att vi använder marknadens modernaste fordon, maskiner och
krossar ger optimal arbetsmiljö samt betydande vinster för vår gemensamma
yttre miljö i form av låga bullernivåer, minskad förbrukning av energi och
drivmedel samt minskade avgasutsläpp.
Våra bergtäkter och grustäkter återställs på bästa sätt när utvinningen
avslutas. Bergtäkter omvandlas vanligen till en sjö medan grustäkter oftast
återplanteras med skog.
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Välkommen att kontakta oss!
Johansson Grus & Mark
Entreprenad AB
Åsbovägen 201
284 92 PERSTORP
Tel: 0435 – 32 126
Fax: 0435 – 32 195
E-mail:info@johanssonsgrus.se

