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Vi på fosforos ab har levererat material 
till Sveriges byggare i decennier.

Hitachi Armeringskap & bockmaskin VB16Y.
Klipper järn upp till 16mm och bockar 0-180°. 
Vikt 17kg.

08-534 709 70 www.fosforos.se

fosforos ab
betongkomplement

n Nibras Shaba, plåtslagarelev från Kista gym-
nasium i Stockholm, visade upp sin hantverks-
skicklighet i Plåtleverantören AB:s monter. Han 
är en av sex finalisterna till årets Plåt-SM som 
avgörs i Malmö 30 maj till 1 juni.

TexT och foTo: kenneth petterson

Byggnads-
arbetaren
på Nord-

bygg.

n En nygammal intressant bekantskap var den välkända skivhissen från CMC i Var-
berg. Sedan den lanserades 1970 har den sålts i över 35 000 exemplar i Norden.  
Åtskilliga byggnadsarbetare har anpassat hissen för egna användningsområden, till 
exempel som stativ för bilmaskiner, spik- och bultpistoler. Andra har kortat benen 
för att nå närmare väggen. Den har också försetts med förlängare för montering av 
innertak med extra hög takhöjd.
   På mässan visades Ergo, en ny tillsats som gör det möjligt att lasta på skivorna 
vertikalt i bekväm arbetshöjd. När skivorna placerats på konsolen viks lasten upp 
i horisontellt läge. Sedan hissat lasten upp mot taket på vanligt sätt med hjälp av 
ratten.

hisseN gör ditt joBB Bekvämare

skivan placeras på kon-

solerna. därefter vrids 

skivan i horisontellt och 

hissas upp mot taket.

xxxx
Yrkesfolk gillar verktyg och maskiner. På Powertool Street 

i B-hallen på Stockholmsmässan vimlade det av arbets-

klädda karlar, varav åtskilliga kom direkt från bygget, med 

den svarta kepsen kvar på huvudet. 

Dånet var stundtals öronbedövande från sorlet, från 

tjutande maskiner och dånande rockmusik. Verktygsmäs-

san i B-hallen påminner 

om en uppsluppen svensk 

sommarmarknad i semes-

tertider.

Vvs-montörerna 

Alexander Nordh-Bardun 

och Robin Eriksson från 

Bravida i Norrköping hörde 

till de lyckliga som fick en betald dag på mässan som om-

växling till byggboden.

De tog verkligen vara på tillfället att känna på, provborra, 

provsåga och provfräsa de senaste nyheterna från de stora 

märkena. Här fanns alla de kända märkena på plats. 

Nordbygg arrangeras vartannat år och den här gången 

kom 56 745 besökare. Det är cirka 3 000 färre än toppåret 

2010 men ändå tillräckligt för att göra den till en av de 

största inomhusmässorna i Skandinavien.

I fyra hallar på en yta motsvarande sju hektar fanns 

drygt 800 utställare – också det något färre än förra 

gången. Volymen på byggmässan följer Sveriges Byggindu-

striers senaste konjunkturprognos som säger att byggan-

det nu mattas något. 

Det var välförsett med 

handmaskiner, verktyg, 

arbetskläder och annat 

för byggproffs – allt från 

skruv till takstolar. Men 

det mesta har vi sett 

förr. Däremot är trenden 

att showerna och barerna 

med gratisöl blir allt fler. 

Och klasskillnaderna är tydliga. Om yrkesfolket domi-

nerade bland verktyg och maskiner, så såg man desto fler 

kostymer i C-hallen. Minglet kring den multinationella iso-

leringsjätten Saint-Gobains monter med bar och scenshow 

påminde mer om ett konferenshotell. Men skålarna med 

gratisgodis finns fortfarande kvar, också i de mer undan-

skymda utställningsmontrarna, tack och lov.

Maskintester och 
kostym-mingel

Showerna och 
barerna med 

gratisöl blir allt 
fler. 

PETTErSonS 
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08-728 49 70
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n Ingen mässa utan nostalgi. 
Tyska Festools handcirkel-
såg årsmodell 1952 var den 
första med klingskydd. Sågen 
är tillverkad i gjutstål - inget 
för muskelsvaga. Motorn är 
på 350 watt. 
   Samtidigt lanserade Festool 
TS 55, en ny sänksåg (handcirkel-
såg) som gör det möjligt att såga så 
nära väggen som 12 mm. Många andra 
finesser, bland annat klyvkniv – något som 
handcirkelsågar inte längre behöver ha, enligt 
EU:s regler.

klassikerN

skivhissen som lyfte mässan
n Ingen mässa utan tävlingar. Den här självhäftande 
hörnlisten från Gyproc deltog i omröstningen om 
bästa materialnyhet. Klart för att spackla efter 30 
minuter. 
   Vinnare i tävlingen om årets bästa materialnyhet 
blev emellertid en mobil betongstation från Ume-
åföretaget Smidesproffsen.

n Skyddsskor för toffelälskare. Bushido Glove 
från Tradeport AB i Vallentuna är både sko, 
sandal och toffel. Hälkappan kan vikas ner så 
att bakdelen blir öppen.  Skon ”knyts” fast på 
foten med den lilla ratten på ovansidan.  

n Bärbart skruvstäd. Den här 
arbetsbänken säljs under flera 
varumärken, här Edwin från 
Bårebo Nordic i Malmö. 
   Arbets-
stycket pla-
ceras mellan 
käftarna, 
som är gum-
miklädda, 
och spänns 
fast genom 
att man 
trampar på 
pedalen.

trampa fast
diN plaNka

alexander nordh-bardun och 
robin eriksson testar.


