
O
M

 O
S
S



Att bygga 
men inte synas
Plötsligt en morgon står den bara där. Reser sig högt över  

gryningsdimman och sträcker sig mot himlen. Som ett stabilt 

ramverk för hela byggprojektet. Själva plattformen för männis-

kor, maskiner och material. Ändå har ingen byggställning gått 

till arkitekturhistorien. För när allt är klart – är det dags att riva. 

Lika snabbt och omärkligt som när den byggdes.





Stöttepelare
Hur skulle du beskriva Heab Byggställningar? Kanske som landets ledande 

ställningsföretag med enorma resurser. Eller som ett renodlat logistikföretag 

med kapacitet att leverera i god tid. Kanske beskriver du oss som ett säker-

hetsföretag. Eller möjligen som ett modernt och välutbildat tjänste- och 

kunskapsföretag. 

 Förhoppningsvis ser du oss som alltihop.

I denna broschyr får du veta en bråkdel av vår verksamhet. Ring oss istället 

och boka ett möte. Vi kommer gärna och berättar vad du kan tjäna på ett 

samarbete.  

 Under snart 25 år har vi på Heab skapat en allt starkare organisation. 

Detta för att kunna möta de ständigt ökade krav du som kund ställs inför. 

Oavsett om det gäller kapacitet, logistik, säkerhet eller service. Oavsett om 

du arbetar med bygg, industri, bro eller anläggning.

 Våra framgångar vilar egentligen på en enda insikt. Vill man bli betraktad 

som en av de seriösaste aktörerna, måste kvaliteten säkras i varje enskild de-

talj i kundsamarbetet. I allt från kommunikation och ekonomi till kompetens 

och säkerhet.

 Såväl våra kunder som våra cirka 200 medarbetare står och faller med det. 

Bokstavligen.





Att vara Heab
Det må vara otidsenligt, men på Heab envisas vi med att hålla fast vid vissa 

värden. Som familjeägt företag insåg vi tidigt att engagemang, flexibilitet och 

säkerhet var ett sätt att konkurrera med de stora aktörerna. När vi nu själva 

är stora ser vi ingen anledning att sluta. 

 Att hålla vad man lovar och säga som det är. Att låta kundens behov 

styra all verksamhet. Och att ha ordning och reda samt följa lag och ordning. 

Det låter säkert lite tråkigt och omodernt men är väldigt uppskattat. Både 

när din budget ska följas upp, eller när det ska gjutas – 30 meter över marken 

en iskall vintermorgon.

 När det däremot gäller organisation, utbildning och kommunikation är vi 

troligen de modernaste i branschen. 

 Vårt arbete kräver att vi jobbar sida vid sida med våra kunder. Dialogen 

är vårt viktigaste arbetsredskap. Med social förmåga och lyhördhet skapar vi 

mer än bara ställningar. 

 Vi bygger också starka kundrelationer.





Vad behöver du?
Enkelt uttryckt erbjuder vi uthyrning och montering av de ställningssystem 

du behöver. Så att du tryggt och effektivt kan bygga och utföra service på 

fasader, industrier och broar.

 Vi arbetar uteslutande med de bästa leverantörerna, materialen och 

utrustningarna. Vi har bland annat utökat samarbetet med våra två största 

leverantörer: HAKI och Plus8.

 Ditt projekt får en egen unik helhetslösning. Våra redan välutbildade 

arbetsledare och ställningsbyggare fortbildas kontinuerligt på sina specialom-

råden. Vår AAA rating, certifiering, auktorisering och långa erfarenhet är 

naturligtvis en garant för kvaliteten. Oavsett om du ska putsa fasaden på ett 

dagis, eller bygga en motorvägsbro över älven.





I säkraste laget
Vi var tidigt ute med att driva säkerhetsfrågorna – bortom det som var 

lagstadgat. I vår bransch är detta arbete självklart prioriterat. Möjligen har vi 

gått något längre än andra. Vår filosofi är i grunden väldigt enkel: Man kan 

aldrig bli för säker. 

 Därför driver vi ett kontinuerligt och envist arbete där vi valt att betrakta 

begreppet säkerhet ur ett lite vidare perspektiv. Vi har exempelvis antagit en 

nollvision för olyckor. För att klara visionen satsar vi bland annat på utökad 

säkerhetsutbildning på vår egen Heabskola. Vi har dessutom infört obligato-

riskt bärande av fallskyddssele vid allt ställningsbyggande. 

 Som kund är du ofta ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen. Att välja en 

erfaren leverantör som inte lämnar säkerhetsarbetet i en pärm på kontoret – 

det är en billig försäkring.





Snabbt ut ur depån
Via våra depåer i Malmö, Borås, Östergötland och Stockholm – där vi  

representeras av anrika ställningsföretaget Örnvik – når vi alla orter  

i södra och mellersta Sverige på några timmar.

 Heab är alltid Heab. Oavsett vilken depå i landet du än styr in på.  

Våra depåer är organiserade enligt Heabmodellen vilket innebär frihet  

under ansvar. Varje depås unika kompetens kommer till sin rätt samtidigt 

som du som kund känner igen dig. Dessutom har varje depå hela företagets 

resurser i ryggen. Modern teknik och kloka styrsystem säkrar kvaliteten. 

 De senaste åren har vi tagit det strategiska beslutet att investera  

sällsynt stora resurser i material. Med välfyllda lager, och en väl tilltagen 

bemanning, kommer vi snabbt ut ur depån med det du behöver.

 Kanske inte i racerfart, men oftast fortare än våra konkurrenter.

Besök oss gärna på

heabbygg.se

Våra depåer

Malmö (huvudkontor)

Tel 040-59 21 30
Borås

Tel 033-23 30 80
Stockholm (Örnvik)

Tel 08-33 48 12
Östergötland

Tel 013-23 44 70
Bro och anläggning

Tel 040-59 21 30
Industri

Tel 011-36 11 30


