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Vår historia 
Heab Byggställningar AB etablerades 1986 och 
har sedan starten monterat ställningar för både 
fasad och industri.

Med åren har verksamheten vuxit med bro-
ställning, klätterplattformar, väderskydd och 
uthyrning av ställningsmaterial.

Vår vision
Allt vi gör utgår från människan. Därför är alltid 
säkerhet det viktigaste för oss.

Vi tror på att göra byggarbetarens arbete en-
klare, säkrare och effektivare. Vi skapar arbets-
metoder tillsammans med våra kunder som 
minskar risken för olyckor och ger lönsammare 
byggen.

Vi tror på hållbar utveckling där vi tar ansvar 
för mångfald, miljö, arbetsmiljö, ergonomi och 
samhälle.

Heab Byggställningar är ett företag inom Heab-
koncernen. Inom koncernen finns även Carenta 
och Ställningsskolan.

Vår affärsidé 
Vi monterar och hyr ut byggnads-
ställningar inom bygg, industri, 
bro och anläggning så att våra 
kunder kan bedriva en effektiv 
och säker produktion.

Alla montörer hos Heab 
Byggställningar har:
• Yrkes- eller kompetensbevis 

• Lärlingsutbildning.

• Väderskyddsutbildning.

• Fallskyddsutbildning.

• Säkra lyft Ställning

• En årlig genomgång av 
 Heabhandboken

Heab Väst

Heab Skåne

Heab 
Stockholm och 
Heavy Projects

Heab 
Östergötland 
och Heab 
Industri

Jan Hassel startar 
Heab Byggställningar

ISO 9000 Certifiering Heabskolan

Felix Planerings- 
och Arbetsmiljösystem

Obligatoriskt 
bärande av 
fallskyddssele

Ställningsskolan OHSAS 18000 
Arbetsmiljöcertifiering 
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I säkraste laget
Vi var tidigt ute med att driva säkerhetsfrågorna – 
bortom det som var Lagstadgat. Möjligen har vi gått 
något längre än andra. Vår filosofi är i grunden väldigt 
enkel: Man kan aldrig bli för säker. 

Som kund är du ofta ansvarig för säkerheten på arbets-
platsen. Att välja en erfaren leverantör som inte lämnar 
säkerhetsarbetet i en pärm på kontoret – det är en billig 
försäkring.

Våra 30 första år är bara början 
Oavsett om det gäller kapacitet, logistik, säkerhet eller 
service. Oavsett om du arbetar med bygg, industri, bro 
eller anläggning. Du som kund möts ständigt av ökande 
krav som du ställs inför. Våra framgångar vilar egentligen 
på en enda insikt. Vill man bli betraktad som en av de 
seriösaste aktörerna, måste kvaliteten säkras i varje 
enskild detalj i kundsamarbetet. I allt från kommu-
nikation och ekonomi till kompetens och 
säkerhet. Såväl våra kunder som våra 
cirka 200 medarbetare står och 
faller med det. Bokstavligen.

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.

Ditt projekt får en egen unik helhetslösning. Våra 
redan välutbildade projektledare och montörer fortbildas 
kontinuerligt på sina specialområden. Vår certifiering, 
auktorisering och långa erfarenhet är naturligtvis en 
garant för kvaliteten. Oavsett om du ska putsa fasaden 
på en förskola, eller bygga en motorvägsbro över älven.

Certifieringar
• Heab Byggställningar är kvalitets-, miljö- och 
 arbetsmiljöcertifierade. ISO 9001:2015 (Kvalitet),
 ISO 14001:2015 (Miljö) och OHSAS 18001:2007  
 (Arbetsmiljö).

• Heab Byggställningar är medlem i Svenskt Näringsliv,  
 Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggmästare-
 föreningen (BF).

Heab fyller 30 år



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

ett möte, så berättar vi gärna vad 
du kan tjäna på ett samarbete. 

Heab Byggställningar AB
Heab Industri/Östergötland

Skiffervägen 3
585 63 Linghem

Telefon: 013-23 44 70

Heab Skåne
Husie Kyrkoväg 49

212 36 Malmö
Telefon: 040 -59 21 30 

Heab Stockholm/Heavy projects
Gårdsfogdevägen 18B

168 67 Bromma
Telefon: 08-33 48 12

Heab Väst
Lamellgatan 9
504 62 Borås

Telefon: 033-23 30 80

www.heab.se


