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KORT
OM OSS

Kunden står alltid främst i focus. Därför strävar vi efter 

att kunna leverera det vi lovar och lite till – från 

planering till slutprodukt. Vi vill tillsammans med 

kunden hitta en lösning som både känns trygg och 

prisvärd. Vi kan med hjälp av vår erfarenhet hitta rätt 

lösning samt rätt person för ert projekt. 

Några exempel på varför det är en bra ide att välja oss.

Vi är prisvärda

Vi kan leverera detaljerad dokumentation

Vi har bred erfarenhet och kompetens

Vi äger vår drift och ansvarar för utförandet

Vi står för nytänkande och flexibla lösningar



Vi kan tillhandahålla personal inom följande områden:

       Orderplock

       Trafikvärdar

       Arbetsledning

       Bygglyft

Vi erbjuder även helhetslösningar för era projekt

LOGISTIKPERSONAL

Vi har bred kompetens inom följande områden:

       Bygglogistik

       Event/mässlogistik

       Lager

Vår personal har erfarenhet av allt från låglyftande 

åk-truckar till små/stora motviktstruckar samt 

teleskoplastare

TRUCKFÖRARE

BEMANNING



Vi har stor erfarenhet av omfattande projekt inom återvinning.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda följande:

       Helhetslösningar inom avfallshantering

       Sortering

       Miljövärd

       Byggstäd

ÅTERVINNINGSLÖSNINGAR

“ Miljöarbete och hållbarhet har varit 

centrala delar av våran verksamhet sedan 

många år tillbaka. Därför är vi glada över 

att vara certifierade med Svensk Miljöbas 

miljödiplom genom miljöförvaltningen 

Göteborgs Stad “ 



       Kontor / hem

FLYTTHJÄLP

       Privat / företag

MÅLERI

       Tuggummiborttagning

       Klottersanering

       Städ av utemiljö

RENHÅLLNING

       Bevattning

       Ogräsbekämpning

       Gräsklippning och trimning

GRÖNYTOR

FASTIGHETSTJÄNSTER



URVAL AV
KUNDER

Transport Co-ordinator 
på Svenska Mässan

Peter Dahl

“ Jag har haft kontakt med många olika 

bemanningsföretag men Göteborgs 

Entreprenörsservice AB har alltid 

levererat det de lovat och mer därtill.“ 

https://svenskamassan.se

http://www.lyftbolaget.se

http://www.lonnstruckar.se

https://gothiatowers.com



KONTAKTA
OSS

“ Inget projekt är för litet eller för stort. 

Oavsätt storlek vill vi hjälpa till att lyfta 

er verksamhet och föra den framåt mot 

era mål. Vi är säkra på att ni tillsammans 

med oss kommer att växa.“ 

TACK
FÖR ER TID

 0709 - 67 04 76

info@gbges.se

www.gbges.se


