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STÄLLNING
&
TRANSPORT

Håkan Eriksson AB

Box 19
716 21 Fjugesta
Tel 0585-311 65
0585-311 32
Fax 0585-311 67

Med 50 år bakom oss är Vallavagnen AB ett av dom äldsta
bolagen inom tillverkning av personalvagnar.
Idag har vi ett brett sortiment på vagnar.
Vi legolimmar även sandwichelement på beställning.
Vår nya produkt, hundkåpor, har blivit en storsäljare.
Den tillverkas på beställning enligt kundens önskmål.

Vi är ett byggställningsföretag som
funnits sedan 1975. Vi arbetar i hela
mellansverige och för oss är alla
kunder lika viktiga!
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Försäljning: Håkan Gustavsson tel: 0150-280 68, 070-952 27 85
E-mail: info@vallavagnen.se
www.vallavagnen.se
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Vi arbetar med ställningsmaterialen
Layher, Haki och Burton. Vi utför även
kranbilstransporter med bil och släp.
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En riktig
bygghandEl
Kontakta Håkan Eriksson
070-201 10 27 • stallningochtransport@telia.com

Sto-konceptet:

Att ur teknik
skapa en funktion
Innovativ byggmetod som uppfyller alla önskemål: StoVentec
StoVentec är ett ventilerat fasadsystem som
erbjuder optimala lösningar både vid nybyggnation
och renovering.

• håller bakomliggande väggkonstruktion torr
• ger optimalt väderskydd
• döljer ojämnheter i bakomliggande vägg
• ger många möjligheter till design och utformning

Information om våra produkter och service inom Fasad, Interiör, Betong och Golv finns på www.sto.se
Sto Scandinavia AB, tel 013-37 71 00.
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INNEHÅLL
Ett kall som går i
generationer

Sid 4

Vi

firar
15
framgångsrika år

V

älkommen till Kumla Fasad Team AB. Vi är ett familjeägt företag
som drivs av oss två bröder, Urban och Magnus Eriksson. Till
sammans med våra 22 medarbetare har vi ett huvudmål i sikte,
det är att din fasad ska få den finaste behandling med en kvalité som
består under många år framöver.

LEDARE • INNEHÅLL
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Historiskt sett har vi varit verksamma inom 25 mils radie runt Kumla
där vi har vårt huvudkontor. Under senare tid har huvuddelen av våra
arbeten varit inom Stockholmsområdet men annars åker vi varthelst
fasader behöver åtgärdas.
När det gäller fasadentreprenader har vi egentligen inga begränsningar.
Vi tar hand om helhetslösningar tillsammans med ett starkt nätverk av
samarbetspartners som vi har haft långvarig samverkan med. Ett samtal
till oss tar hand om hela ditt behov avseende renovering eller nybygg
nation.

Sekelskiftesfasad
i nytt ljus

Sid 6

Fullt fokus på
miljöarbetet

Sid 10

Kumla Fasad Team tar oftast rollen som totalentreprenör i projekten
där vi styr hela entreprenaden från start till mål. Vår långa erfarenhet av
denna typ av projekt kombinerar vi med flexibilitet och korta besluts
vägar. Det gör att vi kan leverera hållbara och ekonomiska lösningar för
fastighetsägare.
Personligen är jag även engagerad i SPEF, Sveriges Murnings & Puts
entreprenörsförening, som vice ordförande, där även Kumla Fasad Team
är medlem. Inom SPEF har vi som mål att hålla en hög kunskapsnivå
och höja hela branschens renommé.
I SPEF:s regi utför vi regelbunden utbildning av all per
tifierade i ”Murning & putsning klass
sonal som är certifierade
1”. Det är en spetsutbildning för att hålla våra med
arbetares kompetens ständigt uppdaterad utifrån
såväl kundernas som omvärldens krav. Vi är även
anslutna till ID06systemet för att säkerställa
tryggheten för vår personal och våra kunder.

Här är det kul
att gå till jobbet

Sid 12
Kumla Fasad Team
hänger med varv
efter varv

Sid 14
Kumla Fasad Team AB
Kumla-Björka 117, 692 93 Kumla
www.kumlafasadteam.se info@kumlafasadteam.se

Allt inom fast och trådlös kommunikation
019-609 06 90 info@newcom.se

När man väljer Kumla Fasad Team kan man vara
säker på att vi har den kompetens och den erfa
renhet som arbetet kräver, och att vi kommer
vara verksamma i fasadbranschen under många år
framöver. Nu ser vi fram emot ytterligare
15 framgångsrika år tillsammans med
nya utmaningar.

Urban Eriksson
VD Kumla Fasad Team AB

Denna tidning har producerats av MediaPartner. Box 86, 598 22 Vimmerby,
Tel 0492± 196 70, www.mediapartner.se.
Ansvarig utgivare Urban Eriksson Projektledare Pelle Strömsten
Mediasäljare Cissi Åhlander Journalist Bo Nyman Fotograf Örjan Karlsson,
Kumla Fasad Team Form Peter Lorentzon
Tryck Lenanders Grafiska 2013/12
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FÖRETAGET

Ett kall som går
i generationer
Bröderna Urban och Magnus Eriksson som startade
och äger Kumla Fasad Team AB är praktiskt taget
födda med mursleven i hand.

D

eras morfar Albert Svensson var en pionjär inom fasadputs
branschen. Han var en av de första att utveckla tekniken med att
applicera putsbruket med spruta. År 1954 startade Albert företaget
Fasadrenovering AB i Kumla där brödernas far Gunnar Eriksson arbetade
som murare och arbetsledare. Gunnar tog sedermera över företaget till
sammans med brödernas morbror Lars Svensson.
Urban och Magnus började sommarjobba i unga år, gick sedan utbild
ning till murare och fortsatte att arbeta i Fasadrenoverings regi.
Kumla Fasad Team AB föddes 1998 då bröderna beslöt sig för att satsa
på egen verksamhet. Tillsammans med åtta anställda startades Kumla
Fasad Team AB. Flera av medarbetarna kom från det företag som brödernas
morfar Albert Svensson startade 1954.
Traditionen av murare i familjen
förs vidare av Magnus son Dennis
som nu börjat sin utbildning som
murarlärling.

Över 35 års erfarenhet
av altan & balkongrenoveringar
info@lnbalkongbygg.se,
www.lnbalkongbygg.se
Tfn Mattias Nyberg: 070-661 40 69
4

HISTORIK

Hantverket lever vidare
Drivkraften för Kumla Fasad Team AB är att skapa något som är vackert
och bestående. År 2013 firar företaget 15 år i branschen och under åren
har de renoverat och putsat fasader på allt från slott och herresäten till
kontorshus och villor. Med utgångspunkt från Kumla sträcker sig arbetsområdet med cirka 30 mils radie ut i landet.

M

ed 22 anställda är Kumla Fasad Team AB en medelstor aktör i
branschen. Företaget arbetar med fasadputsarbeten i Mellan
sverige samt har även en plattsättare som arbetar inom Örebro
län. Huvudkontoret ligger i Kumla och företaget har även en avdelning i
Stockholm.
– Charmen och drivkraften i jobbet är det är ett fritt jobb där man får
vara ute på dagarna, säger Urban Eriksson som är vd. Det är ett hantverks
yrke där man samtidigt får skapa något som är vackert och väldigt långt
bestående. Jag brukar ofta ta en extra sväng för att kika på jobb vi har gjort
och kan konstatera att det är lika fint efter många år.
Allt från underentreprenör till totalentreprenör
Utöver grundläggande arbeten med murning samt puts vid renovering och
nybyggnation tar Kumla Fasad Team AB hand om totalentreprenader där
även arbeten som målning, fönsterrenovering, plåtslageri samt balkong
arbeten ingår.
– Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra beställare och vår styrka är

att vi kan ta hela entreprenaden och driva den under ett och samma para
ply, uttrycker Urban. Vi har bildat ett team med seriösa underentreprenörer
som vi har samarbetat med under många år, som är duktiga och liksom vi
själva har ett utarbetat system för miljö och kvalitetsarbete.
Efter varje avslutat projekt överlämnas en pärm där det är samlat egen
kontroller, materialspecifikationer med kulörnummer, systembeskrivningar,
ritningar, handlingar och byggbeskrivningar etc.
Från rutinjobb till det svåraste
På frågan om vilka jobb de är mest stolta över svarar Urban:
– Det är framför allt våra arbeten med kulturfastigheter. Det vi är absolut
bäst på är att kunna hantera gamla arbetsmetoder med egentillverkad
kalkputs och färger. Allt annat i branschen är enklare att klara av. Klarar man
att professionellt arbeta med kulturfastigheter så klarar man allt. Att göra bra
jobb är vår ryggrad och därför blir vi ofta rekommenderade av våra kunder.
Företagets kunder är huvudsakligen byggmästare, fastighetsbolag,
bostadsrättsföreningar och privatpersoner i mellersta Sverige.

Specialister på nyläggning,
omläggning och reparation av
skiffertak samt montering av
snörasskydd och takbryggor.
www.takskifferspecialisten.se
0591-141 64 / 070-512 62 91
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GREV TUREGATAN 67

Sekelskiftesfasad
i nytt ljus

Fastigheten utmed Grev Turegatan 67 och Östermalmsgatan
63 i Stockholm har en vacker
sekelskiftesfasad med mycket
utsmyckningar. Tidens tand hade
gnagt sönder delar av den när
Kumla Fasad Team fick uppdraget
att renovera. Samtidigt knackades
hela gårdsfasaden ner samt putsades om och den tidigare mörka
innergården lystes upp av en ny
fin kulör.

D

et var fasadkonsulten
vi använder oss av
som rekommenderade
Kumla Fasad Team, berättar
Bengt Blomkvist på Trönnberg
& Co Förvaltnings AB som
förvaltar fastigheten. Det var
en teknisk utmaning att få till
ett bra resultat, speciellt avse
ende alla utsmyckningar och
profiler utmed gatufasaden.
Utöver själva fasadrenove
ringen
så ingick även fönster
Bengt Blomkvist
renovering samt arbete med
att gjuta om balkongerna i totalentreprenaden
för Kumla Fasad Team.
– En annan utmaning var att ta hyresgästerna
på ett bra sätt. Det är en mjuk bit som är väldigt
viktig för oss som har de boende i knäet som för

6

valtare. När putsen knackades ner på gårdssidan
så rök det in i en del lägenheter. Kumla Fasad
Team gjorde vad de kunde för att förhindra det
men där det uppstod och i trapphus städade de
väldigt bra efter sig.
– Killarna på plats hade väldigt bra attityd
mot hyresgästerna och hjälpte även till lite extra
ibland. Det är sådant vi uppskattar och det ger
kvalitet under arbetet. Är man tillmötesgående
och ger information om vad som ska ske så får
folk större acceptans och den biten fungerade
väldigt bra tycker vi.
Under arbetet som pågick under 2013 hade
man inplanerade byggmöten var 14:e dag.
Utöver det var arbetsledningen för Kumla Fasad
Team snabbt på plats när så krävdes.
– Det flöt på väldigt bra och arbetet var struk
turerat under entreprenaden. Kumla Fasad Teams
arbetsledning var väldigt tillmötesgående och

angelägen om att totalprodukten skulle vara bra
på alla sätt och vis. Här fanns både handlingskraft
och klara besked, vilket är något jag verkligen
värdesätter, säger Bengt Blomkvist och tillägger.
– Gänget på Kumla Fasad Team har hög
kompetens och utförandet blev väldigt bra.
Det gäller även för de underentreprenörer som
deltog i arbetet. Alla hade glimten i ögat och
vi kunde tillsammans glädjas åt ett bra resultat.
Det är bingo när man både kan skoja till det och
samtidigt lösa uppgiften på ett professionellt och
respektfullt sätt.
Nu återstår ett nytt projekt för samma
fastighetsägare på Östermalmsgatan 73 som ska
igångsättas under våren 2014.
– Vi ska renovera gårdssidan på fasaden och
även gjuta om balkongerna. Självklart räknar jag
med att det jobbet ska bli lika bra utfört, avslutar
Bengt Blomkvist.

RENSTRÖMMEN

kulturhus
står kvar i all sin prakt
Hotat

År 1883 uppfördes den vackra
fastigheten i hörnet av Drottninggatan och Slottsgatan i Norrköping. En byggnad som sedan
starten har framlevt som hotell
och restaurang. Många år under
namnet Standard Hotell och de
senaste 20 åren som Renströmmen. Under 2011 gjordes omfattande renoveringsarbeten där
bland annat hela fasaden restaurerades till sin forna glans.

F

astigheten ägs av Renströmmens För
valtnings AB som är ett dotterbolag till
Pingstkyrkan. Då fastigheten förvärvades
1994 genomfördes en totalrenovering som även
omfattade ett av Sveriges största grundförstärk
ningsprojekt. Företagets vd Kenneth Wåhlberg
berättar mer:
– Vissa delar av huset hade sjunkit 70 cm på
grund av att grundvattnet sjönk undan och de
gamla träpålarna under huset började ruttna. För
att kunna behålla det var vi tvungna att grund
förstärka huset som stod på en rustbädd.

500 pålar slog 30 meter ner genom blåleran till
fast berg och förseddes med domkrafter. Grund
murarna förstärktes med ok i betong som kopp
lades till pålarna. Därefter fördes hela lyftkraften
från blåleran och rustbädden över till pålarna.
– Det var inget lätt jobba att stå i källaren
med två meters takhöjd, klivandes i blåleran och
skarva pålar som sedan drevs 30 meter ner till
berget.
2011 satte Kumla Fasad Team igång
Efter grundförstärkningen väntade man 15 år
med att renovera fasaden som hade blivit
skev och bucklig av sättningarna. Det var tuffa
förutsättningar för Kumla Fasad Team när de fick
uppdraget att renovera fasaden till originalskick.
Till största omfattning knackades fasaden ner och
de gamla utsmyckningarna som var sneda och
krokiga återbildades samt rätades upp.
– Det var ett kvalificerat jobb som verk
ligen krävde yrkesskicklighet, menar Kenneth
Wåhlberg. Det var väldigt mycket dekorationer
på lister och annat som skulle återskapas till
originalskick. Det var mycket som fick lösas på
plats när fasaden skulle byggas ut igen med alla
ornament, pilastrar och lister.
De två konsolerna som döljer upphängningen

av balkongen krävde ett omfattande arbete.
De var helt förstörda och fick byggas upp till
nyskick i gips av en stuckatör. Under jobbet som
utfördes som en totalentreprenad byttes delar av
plåttaket ut, samtidigt som Skanska genomförde
fönsterbyte till ursprungligt utseende med spröjs
och färger.
Resultatet talar för sig självt
– Resultatet är mycket vackert och uppskattat,
uttrycker Kenneth Wåhlberg. Vi har kompletterat
med fasadbelysning vilket gör att huset kom
mer till sin rätt även i mörker. Det syns att det är
hantverksskickliga personer som jobbat med det
och med rätt material. Kumla Fasad Team arbe
tade med traditionella metoder samt kalkbruk,
kalkfärg och linoljefärg på gipset.
– Arbetet förlöpte smärtfritt och för att
hinna på slutet satte Kumla Fasad Team in
extra resurser. De gjorde jobbet väldigt bra och
kommunikationen under resans gång fungerade
oklanderligt, så det var väldigt smidigt för oss
som beställare. De var professionella, enkla att
ha att göra med och fattade snabba beslut. Det
kändes helt enkelt tryggt att jobba med dem.
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REFERENSER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kersö Herrgård, Ekerö
Vikvägen 3, Saltsjöbaden
Konstakademin, Stockholm
Norrmälarstrand 80, Stockholm
Drottninggatan 1, Norrköping
Uppsala slott
Båstadsvägen 5-7, Stockholm
Jakobsbergs säteri, Björnlunda
Eriksbergsgatan 32, Stockholm
Finn Malmgrensväg 52-54, Stockholm
Stenportsgatan 1, Lidköping
Brahegatan 21, Stockholm
Vita Villan, Steninge
Kv Kronoberg, Stockholm
Gullmarsvägen 29, Stockholm
Upplandsgatan 47, Stockholm
Vanadisvägen 32, Stockholm
Eriksbergsgatan 32, Stockholm
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När kvalitén avgör!
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KUMLA FASAD TEAM

fokus
miljöarbetet

Fullt
på

Kumla Fasad Team ska i all
verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda
tjänster och produkter som
tillgodoser kunders och samhällets behov. Förebyggande
arbete med resurshushållning
och källsortering är viktigt,
liksom ett engagera medarbetarna och öka kunskapen i
miljöfrågor.

S

om ett led i miljöarbetet har Kumla Fasad
Team en lastbil med Euro 4motor. En
väldigt flexibel bil som används till allt från
att köra bodar och ställningar till bruk. Den har
en stor radiostyrd kran med 16 meters räckvidd.
Den körs och underhålls av Magnus Eriksson som
är delägare i företaget. Han är noggrann med att
materialen är täckta och att leveranserna sker på
rätt tid och på rätt plats.

I stort sett så jobbar Kumla Fasad Team bara
med rena naturprodukter som sand, kalk och
cement. Företagets brukspumpar och kompres
sorer är elektriska och om det behövs diesel
kompressorer på något jobb för blästring så hyr
företaget in miljöklassade sådana.
Sortering av sopor och restpro
dukter i olika fraktioner är en självklar
het. Mycket av restprodukterna samlas

i stora säckar som företagets chaufför kör undan
efterhand. Det minimerar avfallet så att kunden
slipper ha containrar stående under hela entre
prenadtiden.

Trygghet på arbetsplatsen
På egna arbetsplatser där Kumla Fasad Team är totalentreprenörer
hägnar man in hela arbetsplatsen med plyfastängsel som står på
betongpålar. Det gör att arbetsplatsen kan hållas snygg och ren,
samtidigt som det ökar säkerheten för personal på platsen.

3179467-TK-1

08-08-18

07.59

Sida 1

A L CONS
Nya balkonger för alla fastigheter
Bygglov • Totalentreprenad • Tillbyggnad
Renovering • Nyproduktion
Stort sortiment av balkonger,räcken & dörrar

08-749 50 66 •

Fax 08-749 50 01
Trollesundsvägen 155, 124 57 Bandhagen

www.alcons.se

10

SALTSJÖBADEN

konsten
skönheten

Ett slag för
och
När man svänger in på Ringvägen i Saltsjöbaden tornar
ett vackert och nyputsat sekelskifteshus upp sig. Det är ett
reveterat timmerhus som
Kumla Fasad Team förskönade
i samverkan med ägarfamiljen.
Där bor en av Sveriges starkast
lysande stjärnor inom tennis
med sin fru Petra.

M

ånga har uttryckt att vårt hus har blivit
ett lyft för området i samband med
fasadrenoveringen. Och för mig och
min man Jonas är det en ren fröjd att titta på
vårt hus nu. Det har verkligen kommit till sin rätt,
säger Petra Björkman och tillägger:

– Vi fick många bra förslag och Kumla Fasad
Team var väldigt lyhörda för våra önskemål.
Ett förslag var att bygga upp knutarna med
profilerade slätputsade hörnkedjor och det blev
ett jättelyft för huset. De lotsade oss även till rätt
färgval. Vi fick färgprover på stora skivor som jag
kunde åka runt med och jämföra med andra hus.
Rätt material på rätt underlag
Kumla Fasad Team tog bort puts som var dålig
och putsade nytt med ett traditionellt hydrauliskt
kalkbruk. Det är ett svagt bruk och passar på en
timmerstomme som rör sig. Det gäller att jobba
med rätt produkter för att slippa problem efter
några år som ett hårdare bruk kan skapa på ett
hus med stomme av timmer.
I Kumla Fasad Teams totalentreprenad ingick
även plåtarbeten på tak och balkong, byten av
hängrännor och stuprör, samt att helt tvätta

an kändes
Petra och Jonas Björkm
ad Team.
Fas
la
Kum
d
sig trygga me

bort all gammal färg och färga om taket med en
speciell tjockfilmsfärg.
Samarbete på samma planhalva
På frågan hur det var att samarbeta med Kumla
Fasad Team svarar Petra:
– Det har varit helt fantastiskt. För det första är
de otroligt kunniga så vi kände oss väldigt trygga
med dem. Alla från arbetsledningen till de som
utförde putsjobbet var både trevliga och glada
att ha att göra med.
– Vi är otroligt nöjda med hela arbetsgången
och resultatet. Kumla Fasad Team vet vad de
håller på med och är otroligt tillmötesgående för
kunden. De var väldigt noggranna i jobbet, med
städning och allting. Det bästa var kombina
tionen av yrkesskicklighet med att de var så
serviceminded och jordnära. Vi kan varmt rekom
mendera dem vidare, avslutar Petra Björkman.

Sunda system
och produkter för
hållbart byggande.
www.weber.se
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PERSONAL

kul att
”
gå till jobbet
”Här är det

Vi har lösningen för dig!

Totalentreprenader • Byg gservice • N yproduktion

Tel: 0582-135 26
E-post: info@byggingvar.se
www.byggingvar.se

NÄR DET GÄLLER
PLÅTARBETEN OCH TÄTSKIKT
019-58 22 80
WWW.OSTMANSPLAT.SE
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>> JAG SKULLE ALDRIG BYTA DET HÄR JOBBET MOT NÅGOT ANNAT <<

N

En som har arbetat på Kumla Fasad Team
sedan starten 1998 är Fredrik Lind. Hans far,
som nyligen har gått i pension, bidrog till att
Fredrik fick in en fot i företaget.
– Jag trivs väldigt bra med arbetet och det
är bara kul att gå till jobbet när måndagen
kommer, säger Fredrik.

är vi träffar Fredrik arbetar han med
nedknackning och nyputsning av
fastigheten Gyllenstiernsgatan 12 på
Östermalm i Stockholm.
– Det här är ett fritt jobb och det bästa
är att få vara ute och få frisk luft, uttrycker
Fredrik. Det är bra stämning i företaget och
vi blir som en familj när man ligger ute på
jobb i veckorna. Man måste nog vara en viss
typ av människa eftersom det här inte bara
är ett jobb, utan en livsstil.
Vad är Kumla Fasad Team bra på?
– Framför allt fasadpustning och de mer
svåra och komplicerade jobben. Själv är jag
rätt allround och väldigt noggrann då jag
lägger på putsen. Vi får bra stöttning från
arbetsledningen som är lyhörda för våra
behov och snabbt tar fram det vi behöver
för jobbet. Skulle vi behöva någon rehab så
hjälper företaget med massage, kiropraktor
och gymkort.
Vad har ni som jobbar för utbildningar?
– Förutom yrkesutbildning ser företaget till

att vi har SPEF:s certifiering ”Murning & puts
ning klass 1”, ”Heta arbeten”, ”Första hjälpen”
och ”Ställningsbyggare”, plus olika utbild
ningar på leverantörernas produkter och sys
tem. Det gäller att hänga med i utvecklingen
och företaget satsar på vidareutbildning av
personalen.
Vad är det som är mest jobbigt under
arbetet?
– Att stå och jobba med händerna över
huvudet när man ska putsa tak är nog det
träligaste. När man jobbar med rivputs och
dammet yr kan man hålla sig för skratt. Och
när man har stått och bilat bort gammal
puts under tio timmar, då somnar man gott
på kvällen.
– Men jag skulle aldrig vilja byta det här
jobbet mot något annat. Jag har till och
med flyttat till Göteborg en gång i tiden och
ändå pendlat till jobbet i Stockholm för att
jag trivs så bra med jobbet, företaget och
arbetskamraterna, säger Fredrik innan han
går iväg för att fortsätta arbeta.

Kumla Fasad Team AB är medlemmar i branschföreningen SPEF, Murningoch Putsentreprenörerna, samt är certifierade av Byggkeramikrådet.

Hantverkare med
fingertoppskänsla

D

e flesta som arbetar på Kumla Fasad
Team är uppvuxna i Kumlatrakten och för
många har arbetet gått i arv från far till
son. Företaget har idag två arbetsledare, en lager
ansvarig, en transportansvarig, en som sköter
löner och ekonomi, en kakelsättare och närmare
20 man som putsar.
De flesta som börjar arbeta på Kumla Fasad
Team kommer in som sommarjobbare. Efter att
ha visat prov på yrkesförmåga går de sin utbild
ning till murare på byggarbetslinjen. Efter det
börjar de som lärlingar på företaget. Sedan tar det
cirka tio år på fältet för att bli en så bra yrkesman
att man kan bemästra de flesta underlag och pro
jekttyper. Många på Kumla Fasad Team är gamla
trotjänare som varit med sedan starten.
Något som bidrar till en hög kvalitet är
uppföljningen med egenkontroller under hela
projektet, samt täta platsbesök från arbetsled
ningen varje vecka. Samma krav som gäller för
personalen gäller även för underentreprenörer.
Exempelvis ska alla ha ID06 och kunna legitimera
sig på arbetsplatsen.
Kumla Fasad Team försöker i möjligaste mån
arbeta med material i bulkformat som levereras i
storsäckar till arbetsplatserna, eller kommer löst
i stora fickor på 510 ton. Det gör att personalen
slipper hantera små 25kilossäckar som dammar
och skapar högar av restprodukter.

ALLT DU BEHÖVER
NäR DU BEHÖVER DET
3EDAN

4),,&!3!$%.

TEJPPLASTMURARVERKTYGPENSLARVäv

Välkommen som företagskund till Sveriges största byggvaruhandel. Vi finns där du finns och har allt för ditt bygge.
Besök beijerbygg.se/foretag eller ring 075 241 10 00

INFOS LINDECSE
WWWLINDECSE
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SPONSRING

FAKTA OM
FREDRIK

Kumla Fasad Team hänger
med varv efter varv
Fredrik Lindgren är en av Sveriges främsta stjärnor inom speedway.
Hans team står och faller med sponsorernas ekonomiska tillskott.
Kumla Fasad Team är ett av de företag som hjälper Fredrik att kliva
allt högre upp på prispallen.

N

umla Fasad Team är min äldsta sponsor och
de har stöttat mig i såväl med som motgång,
säger Fredrik Lindgren. Även när jag flyttat runt
i Sverige har de stått vid min sida. Det kostar väldigt
mycket att driva runt ett team med cyklar och mekaniker,
så deras hjälp betyder mycket.
Bakgrunden till sponsringen kommer av att Urban
och Magnus Eriksson på Kumla Fasad Team själva tidigare
har kört speedway. Då tillsammans med Fredriks pappa
Tommy som körde speedway och isracing för landslaget.
– Jag har kört för Dackarna i Småland de senaste sju
åren, men inför 2014 är jag tillbaka till Kumla Indianerna,
berättar Fredrik. Det ska bli väldigt kul att åka för dem
igen, det var ju där jag började som grabb.

Fredrik fick sin första mc när han var tre år och efter
det släppte han inte styrstången. Direkt efter gymnasiet
började han åka som proffs i England för Wolverhampton.
Han har även kört för flera klubbar i Polen, bland annat för
storklubben Unia Lezsno.
– Jag försöker hela tiden förbättra mig och inför nästa
säsong ska jag köra ännu mer mc, säger Fredrik. Nu ska
jag köra en endurotävling för första gången. Jag kommer
även köra vidare i England och Polen när de svenska
styrningarna är klara.
Höjdpunkten i Fredrik Lindgrens karriär var när han
vann GPdeltävlingen på Ullevi 2012. Han är känd för sin
målmedvetenhet, samt sin tekniska och tuffa körstil.

Namn: Jan Fredrik
Tobias Lindgren
Smeknamn:
”Fast Freddie”
Född: 15 september,
1985
Bor: Örebro, Sverige
Hobbies: Ishockey,
motorsport
Sporthjälte: Varg-Olle
Nygren
Favoritbana: Wolverhampton, England
Värsta bana: Arena
Essex, England
Fredrik fick sitt internationella genombrott
med en tredjeplats i
Sveriges Grand Prix
2007. Han vann GPdeltävlingen i Göteborg 2012, och slutade
7:a i sammanhanget
2012.
Efter den svenska
speedwaysäsongen
2014 kör Fredrik
vidare för polska
klubben Gdansk.

Tel: 08-511 711 31
info@cityfonster.se
www.cityfonster.se

STAMBYTES -vagnar, -bodar och
-toaletter med transporter.
AFALLS -containers, -säckar med
transporter.
ETABLERINGS -bodar, -vagnar och
containers med transporter.

ETABLERA Sverige AB
Svetsarvägen 25, 187 06 Täby
Tel: 08-510 100 90 • Fax: 08-510 144 45
ww.etableranu.se
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Tors plåTslageri
070 - 796 11 53

Hyrcenter Nerike AB
Allt inom maskinuthyrning

Fordonsgatan 3, 692 71 Kumla, 019-58 15 00

Allt inom maskinuthyrning
Fordonsgatan 3, 692 71 Kumla

LINDHAGENSPLAN

arbete
med ny teknik
Traditionellt

När Kumla Fasad Team fick i uppdrag att tilläggsisolera fastigheten Lindhagensplan 70 i Stockholm ställdes de inför flera utmaningar. En
utmaning handlade om att räta upp den
ojämna fasaden, en annan om att fasaden fick byggas ut maximalt 5 centimeter. Därför tog man in leverantören Sto Scandinavia som har
utvecklat en extra tunn hightech isoleringsskiva.

P

rojektet utfördes i Arconas regi och var
enormt tidspressat på grund av att deras
beställare snabbt ville in i fastigheten.
Fastigheten hade tidigare fått en påbyggnad
och det var en hantverksmässig utmaning
för Kumla Fasad Team att räta upp den gamla
ojämna delen och få den att passa ihop med
den nya delen som byggdes ovanpå.
En hel del speciallösningar fick göras på plats
i samverkan med Arcona, framför allt vad gällde
plåtarbeten. Fönstren av typen Vellfack krävde
en hel del plåtar som anslöts runt om för att
det skulle bli bra. Den ojämna fasaden bidrog
även den till att Kumla Fasad Team fick samverka
intensivt med plåtslagaren.
Med inspiration från naturen
Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och
marknadsför produkter och systemlösningar
inom fasad, interiör, golv och betong. Deras säl
jare Björn Adman berättar mer om produkterna
som användes för arbetet:
– Idag vill man isolera väggarna väldigt väl

diffusionsöppet. Det har starkt reducerad vid
och därför har Sto utvecklat ett kombinerat
häftning för smutspartiklar och förhöjd skydds
system i två delar. Först lägger vi ett stomskydd
verkan mot alger och svamp. Systemet har matt
på en utfackningsvägg där det är en träkon
yta vilket ger en väldigt fin fasad.
struktion. Sedan monterar vi
en tunn hightechisolerskiva
Två experter i samverkan
så kallad Resol som har ett
Björn Adman har själv jobbat 25 år
högt isolervärde. Det handlar
som murare och 13 år som säljare
om ett blandarvärde på 0,022
av systemen på Sto. Han har bara
W/m*K, vilket kan jämföras
positiva att säga om samarbetet med
med mineralull som ligger på
Kumla Fasad Team:
0,038. Med Resolskivan kunde
– Deras killar har hög kompe
vi hålla oss inom kravet på
tens
och de gör väldigt fina jobb.
5 cm. Normalt skulle det
På
Lindhagensplan
hade de dåliga
annars blivit 89 cm med en
förutsättningar
från
början som inte
vanlig isolering.
var
lätta
att
lösa.
Men
de kunde räta
Slutligen kompletterades Björn Adman på Sto Scandinavia
AB
är
mycket
nöjd
ut
väggarna
och
få
till
ett riktigt bra
fasaden med Lotusan fasad
med samarbetet med
resultat.
färg och puts som har unika
Kumla Fasad Team.
– Vi samarbetar mycket kring
egenskaper. Det innebär att
detaljlösningar
så vi får bra funktion i allt. Det
smutsen formligen rinner av med regnet.
tycker
jag
Kumla
Fasad Team är bra på. Det ska
– Sto har tagit fram Lotusan färg och puts
inte
bara
se
snyggt
ut, det ska vara bra funktion
genom att studera Lotusblomman i naturen.
också,
avslutar
Björn
Adman.
Systemet är extremt vattenavvisande och
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Kumla Fasad Team AB
Kumla-Björka 117
692 93 Kumla
Tel: 019 57 14 45
info@kumlafasadteam.se
www.kumlafasadteam.se

since
1997
AAA är Soliditets högsta nivå
avs. kreditvärdighet
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