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DAGS ATT FYLLA PÅ!
Diesel • Eldningsolja

Smörjmedel • Pellets • Motorbrännolja

Baatz Oljeförsäljning AB
Tel. 0526-106 42



Rätt redskap för ditt nästa jobb?
Låt Delvator AB förse dig med en Hitachi 

till ditt nästa projekt. Utan kompromisser, 

oavsett arbetsuppgift, industri eller gruva 

– vi hjälper dig att få jobbet gjort!

Är DU redo? Besök oss på delvator.se

Över 30 år i branschen 
Mikaels Grävtjänst grundades 1985 av vår VD Mikael Hansson i 
Lysekil. Intresset för markarbeten började med en traktorgrävare 
och har idag, över 30 år senare, resulterat i ett företag med bred 
erfarenhet och expertis inom markanläggning. 

Idag är vi ett härligt gäng på 25 kollegor, samtliga med bred erfa-
renhet och expertkompetens när det kommer till markarbeten som 
dränering, grävning av avlopp och mycket mera. Att vi ständigt ut-
vecklar vår kompetens och expertis inom vår bransch beror på att 
vi värdesätter vikten av att ha roligt på arbetet och ger vår personal 
den utbildning som behövs. 

Dotterbolag till Infrea-koncernen 
Sedan 2020 är vi stolta över att ingå i koncernen Infrea, som är 
en växande industrigrupp inom väg- och vattenbyggnad med af-
färsområden inom Mark och Anläggning samt Vatten och Avlopp. 
Infrea förvärvar och utvecklar onoterade bolag i Sverige, där syftet 
är att bibehålla lokalt starka varumärken samtidigt som företagen 
får förutsättningar för fortsatt tillväxt. 

Därför ska du välja oss
Förutom att du alltid kan räkna med väl utförda arbeten av våra 
erfarna och kompetenta medarbetare erbjuder vi alltid garanti på 
alla utförda arbeten. En bekräftelse på att vi är duktiga på det vi gör 
är att vi fått utmärkelsen årets företagare i Lysekil 2014 samt haft 
förmånen att få högsta och bästa kreditklass hos SYNA i hela 13 år.



LEVA, ditt lokala energibolag! 
Elhandel, solceller 
och elproduktion!

 www.levailysekil.se 
      0523-66 78 00

www.brandtbil.se 

Tjänster vi erbjuder 
På Mikaels Grävtjänst kan vi utföra flera olika tjänster inom 
gräv-, mark- och entreprenadarbeten. Vi erbjuder även uthyr-
ning av kompletta välutrustade maskiner med förare för olika 
typer av arbeten. Här har vi listat en del av de arbeten som vi 
utför, men listan växer sig ständigt större, därför är du varmt 
välkommen att ta kontakt med oss om du saknar något. 

 » Totalentreprenad för vägar
 » Vägunderhåll
 » Förstärkningar
 » Byte av vägtrummor 
 » Vägbyggnader
 » Dikning
 » Sprängningsarbeten
 » Totalentreprenad markarbeten 
 » Fyllning och schaktning 
 » Avloppsanläggningar
 » Dräneringsarbeten
 » Husdränering 
 » Transporter: material, schakt och anläggning
 » Vägslamning
 » Snöröjning 
 » Nergrävning av fiberkabel
 » Husgrunder



Aqua-Line Pipe Systems AB | Kärr 143, 444 91 Stenungsund
0303-80 500 | info@aqua-line.se | www.aqua-line.se

Modern maskinpark
För oss är det viktigt att upprätthålla en hög kvalitet på maski-
nerna vi använder för att utföra vårt arbete. Därför har vi alltid 
nya maskiner som byts ut kontinuerligt samt ser till att ha den 
senaste utrustningen och redskap som behövs för att utfö-
ra arbetet effektivt och säkert. Nedan ser du en lista på våra 
maskinmodeller. 

Larvmaskiner—Bandgrävare 
 » Hitachi ZX130LCN-5B, årsmodell 2015. 
 » Hitachi ZX130LCN-6, årsmodell 2020. 
 » Hitachi ZX135US-6-MN-BL, årsmodell 2018. 
 » Hitachi ZX210LC-6, årsmodell 2017. 
 » Hitachi ZX225USLC-6, årsmodell 2017. 
 » Hitachi ZX225 USLC-6, årsmodell 2020. 
 » Hitachi ZX280LC, årsmodell 2008. 
 » Hitachi ZX85US-6, årsmodell 2021. 
 » Hitachi ZX85US-6, årsmodell 2021. 

Minigrävare
 » KUBOTA KX019 4GL, årsmodell 2017.
 » KUBOTA KX057-4, årsmodell 2019.
 » KUBOTA KX101 3A3 GL, årsmodell 2015.
 » KUBOTA KX101-3 A4G, årsmodell 2017.
 » KUBOTA U10 3, årsmodell 2015. 
 » KUBOTA  Kx037-4 KGL52, årsmodell 2020.

Hjulgrävare
 » CAT M315F, årsmodell 2020. 
 » CAT M316F, årsmodell 2019. 
 » Doosan DX140W 3, årsmodell 2013. 
 » Hitachi ZX145W-, årsmodell 2019. 
 » Hitachi ZX145W6, årsmodell 2020. 
 » Hitachi ZX145W6, årsmodell 2021. 
 » Neuson-9503, årsmodell 2014. 
 » Volvo EW 160 E 20, årsmodell 2019. 



GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

FÖRETAGSFÖRSÄLJNING PÅ DINA VILLKOR. 
HELT ENKELT.

www.corptrade.se



VI HJÄLPER DIG MED 
ALLT SOM HAR MED DÄCK, 
DÄCKFÖRSÄLJNING OCH 
DÄCKSERVICE ATT GÖRA.  
SKALL DU VARA SÄKER 
PÅ ATT VI KAN TA HAND  
OM DIG PÅ SNABBASTE  
SÄTT ÄR DET BRA OM 
DU BOKAR EN TID I VÅR  
DÄCKVERKSTAD.

JOJJENS DÄCKSERVICE AB - SEDAN 1972
Artillerigatan 29, 415 05 Göteborg | 031-25 34 96 | info@jojjens.se | Läs mer på jojjens.se

Hållbarhet och miljö 
För oss på Mikaels Grävtjänst är det en självklarhet att tänka hållbart och 
vara måna om miljön, vi står därför bakom FN:s globala mål. Här har vi sam-
lat några av målen som vi arbetar lite extra med. 

3. God hälsa och välbefinnande: För att främja hälsa är vi med och stöttar 
organisationen I SAY NO TO DRUGS samt sponsrar de lokala idrottsförening-
arna i kommunen. 

4. God utbildning: Våra medarbetare får kontinuerligt gå utbildningar som 
krävs för att utföra ett säkert arbete. Exempel på utbildningar våra medarbe-
tare erbjuds är: Arbete på väg, EBR, ESA och HLR.  

5. Jämställdhet: Alla är välkomna att arbeta hos oss.  

6. Rent vatten och sanitet för alla: Detta bidrar vi till genom att bland annat 
gräva ner avloppsanläggningar. 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Vi är måna om våra med-
arbetare och vill att de ska ha det bra på sin arbetsplats,  därför är vi anslutna 
till kollektivavtal. 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Genom att ingå i koncernen 
Infrea är vi delaktiga i att värna om infrastrukturen genom att leverera arbeten 
av hög kvalitet och genom att medverka till utbyggnaden av samhället. 

11. Hållbara städer och samhällen: Tillsammans med våra underleverantörer är 
vi delaktiga i uppbyggnaden och utvecklingen av städer genom vårt arbete. 

13. Bekämpa klimatförändringarna: För att måna om miljön ser vi till att ha 
uppdaterade och miljövänliga maskiner som byts ut vart femte år. Utöver 
detta finns det miljödeklaration på samtliga maskiner. 

15. Ekosystem och biologisk mångfald: Vi stöttar Nordens Ark genom att 
utföra markarbeten i parken samt genom bidrag som gör det möjligt för dem 
att ta in utrotningshotade arter. 
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KONTAKTA OSS!
0523-411 19 

info@mgtab.com

mgtab.com 

Mikael Hansson, 
VD

0708-77 02 38

Magnus Kristensson, 
Säljare och arbetsledare

0724-01 99 91

Bergtäkt

0702-66 93 40

AXTVETENS BERGTÄKT
Axtvetens Bergtäkt har ett stort sortiment av bergkrossprodukter 

för ett brett användningsområde.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN BESÖK
MGTAB.COM/MATERIAL-AXTVETENS-BERGKROSS


