BELYSNING
För fler ljuspunkter

i vardagen!

En ny upplysningstid har börjat.
Och den här slocknar inte.
Tänk dig en vacker och trygg stad om natten. Bra. Släck nu samtliga ljus i din
tänkta nattstad. Allt det vackra och trygga är borta, eller hur? Ja, det var bara ett
litet tankeexperiment. Självfallet ska vi inte släcka några ljus, utan tvärtom tända
många fler med hjälp av smart och hållbar teknik.
Det finns mängder av undersökningar som visar att människors välbefinnande och
trygghet ökar markant på väl upplysta offentliga platser, liksom att belysta hus,
byggnadsverk, skulpturer och växter ger stora skönhetsvärden – och därmed välbefinnande. Det säger forskningen, men det räcker faktiskt med den egna magkänslan för att veta att det stämmer.
Detta är ingen ny kunskap, men det är först i dag tekniken hunnit ikapp våra upplysningsideal. För samtidigt som vårt miljöengagemang aldrig har varit större, och
vår strävan att spara energi aldrig varit mer uppriktig, har det också utvecklats mer
avancerade och energieffektiva ljuskällor än vad som var tänkbart för bara några
år sedan. Det ger oss unika möjligheter att lysa upp tillvaron för de hundratusentals människor som rör sig mellan arbete och hem, fritid och träning, butiker och
vårdinrättningar på gator och torg också sedan solen har gått ner. Vi på belysningsområdet inom Kraftringens entreprenadverksamhet är glada över att bidra till en mer
upplyst tid. Det gör vi på flera olika sätt, inte minst varje natt ute i samhället.
Vi anlägger, driftar och underhåller nämligen belysning på milvis av gator, vägar,
cykelbanor och motionsslingor, tänder fotbollsplaner och idrottsplatser, lekplatser
och stationsområden, belyser byggnader, torg och mörka snår. Vi lyser till och med
upp landningsbanorna på flygplatser, och där kan man tala om höga säkerhetskrav.

Men det är inte bara en trygg utomhusmiljö vi värnar om, utan också vår natur. Det
är därför vi är fullt miljöcertifierade, och i dialog med kunderna försöker välja maximalt miljövänlig teknik, som till exempel ljuspuckar som helt drivs på solenergi. Att
vi nyligen fick uppdraget att lysa upp Jordberga, Sveriges största biogasanläggning,
känns helt följdriktigt. Och stora miljövinster kan faktiskt göras vid effektivare drift
av befintliga, äldre anläggningar.

Ljushuvuden och lyktgubbar i rampljuset
Vi vill inte kalla oss själva ljushuvuden, men vi vet vad vi gör. Och då byter vi inte
bara ljuskällor. Det är roligt att så många uppskattar vårt arbete, och lite priviligierade är vi allt att vårt arbete är så synligt.
Egentligen finns det inga projekt som är för stora för oss. Eller för små. Varje projekt
är unikt, med helt egna utmaningar och lösningar. Och vi växer tillsammans med
dem. Det har vi gjort länge, och så tänker vi fortsätta. Man hade kanske kunnat tro
att ett bolag som växer i takt med sina uppdrag, är väl jordat i hemregionen och
har kontinuitet som ett av sina ledord skulle vara tråkigt eller sakna kontakt med
nya strömningar och stilar. Men ingenting är mer fel. Just vår erfarenhet, trygghet
och stabila tillväxt ger oss unikt utrymme att hålla jämna steg med den senaste
tekniken, och inte minst alltid hålla fokus på hållbarheten.

Detta är några av de
punkter vi är lysande på
• Gatubelysning för bostadsrättsföreningar,
industri- och energibolag, kommuner och
offentlig förvaltning.
• Löpande och planerat underhåll av alla slags
ljusinstallationer.
• Planering av underhållsrutiner och
återinvesteringsåtgärder.
• Projektering av ny- och ombyggnader
från ax till limpa.
• Kontakter med både allmänheten och
myndigheter vid anläggning.
• Heltäckande kompetens inom entreprenader,
skötsel, drift, underhåll och projektering.

Kraftringens entreprenadverksamhet är kanske inte landets största aktör. Men vi har
rykte om oss att leverera. Precis som avtalat. Och just vår lokalförankring, vår stabilitet
och vår prestigelösa organisation borgar för ett långsiktigt åtagande vad gäller alla våra
uppdrag. Många av våra beställare är kommuner och byggbolag. De har ofta stor kompetens vid upphandling, vilket sparar tid och pengar. Inte minst på lång sikt, eftersom ett
väl genomlyst projekt alltid lönar sig bäst. På det sättet får vårt samhälle råd med fler ljuspunkter för alla. Kraftringen driftar och underhåller 80 000 gatubelysningspunkter, men
vi räknar med att få tända och drifta och underhålla många fler.
Kraftringens entreprenadverksamhet är helt enkelt här för att se till att gatubelysningen
fortsätter att lysa därute. Precis som vi alltid har gjort.

Kraftringen I 2014

Kraftringens entreprenadverksamhet är specialiserad på kunskapsområdena belysning
och elkraft. Vi utför allt från entreprenad till service och tekniska tjänster för våra
kunder inom byggsektor, kommun, industrisektor och elnät. Våra närmare hundra medarbetare utgår från Kraftringens kontor i Lund, Eslöv, Helsingborg och Torsås, och vi
har ett väletablerat nätverk av lokala underentreprenörer över hela verksamhetsområdet. Tillsammans skapar vi en ljus, trygg och hållbar framtid.

010-122 70 00
entreprenad@kraftringen.se
kraftringen.se

