
Grejer&grepp

Byggmässa med hårdrock. Det gäller för Nordbygg, 
Skandinaviens största inomhusmässa, som pågick under 
fyra dagar på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Mässan täcker tre stora utställningshallar och är den 
viktigaste för hela byggbranschen. Här fanns cirka 900 
utställare, varav ett trettiotal utländska, och antalet besö-
kare var cirka 48 000 besökare. 

I en hall visades byggmaterial och system, i vvs, kyla 
och ventilation och i en hall visades framför allt maskiner, 
verktyg, arbetskläder och skyddsutrustning. Och där var 
trängseln som störst.

Ett återkommande och populärt inslag är ”Power Tool 
Street” där de största leverantörerna av elektriska hand-
maskiner ställde ut. Här fanns många tillfällen att testa 
maskiner och verktyg. 

Det finns något för alla. I vvs-och ventilationsbranschens 
stora A-hall fanns ett utbud av badrumsinredning som slår 
utbudet i ett normalstort byggvaruhus. 

Snygga arbetskläder fanns det också ett rikt utbud av. På 
den här mässan kan man konstatera att det är allt svårare 
att skilja mellan arbets-, fritids- och sportkläder.

NordBygg är eN Naturlig mötesplats för yrkesfolk. 
Många företag satsar miljonbelopp på monterhyra och 
kringkostnader för att visa upp sig för nya och gamla 

kunder. På mässgol-
vet var det trångt och 
högt tryck. För många 
byggnadsarbetare var 
ett besök på Nordbygg 
ett uppskattat avbrott 
i vardagslunken, lite av 
en firmafest.

Men den uppsluppna 
afterwork-stämning 
som varit på tidigare 
mässor, särskilt under 

torsdagseftermiddagen, var den här gången mera stillsam. 
En bidragande orsak var att utställarna inte fick servera 
starkare drycker än folköl i montrarna.

Mindre mingel och mera affärer, det var arrangörernas 
målsättning med den här upplagan av Nordbygg. Affärerna 
gjordes upp, eller åtminstone grundlades, över godisskålar 
och kaffeautomater. 

Handmaskinerna 
lockade många

”Den uppslupna 
after work- 
stämningen var 
den här gången 
mer stillsam”

Pettersons 
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Vad är starkast – tyget eller 
armstyrkan? Utbudet var stort 
av snygga byggkläder på mässan. 
Många så snygga att de skulle plat-
sa på vilket gym eller afterski som 
helst. Eller varför inte på disko? 

nu behöVer takläggaren inte Vänta på plåtslagaren.  
Den här vinkelrännan på rulle är färdig att rulla ut direkt på råspont-
taket. Tillverkad i Danmark av 0,6 aluminium och finns i färgerna 
svart, aluminium och tegelröd. (www.tectis.se)

skruVskalle med 
spiralspår. ”När 
jag började, 1957, 
var det borrsväng,” 
säger Sune Hård, 
snickare från Flen, 
som provade en ny 
skruv från Grabber. 
Skruvens skalle har 
ett spiralspår som 
hjälper till att pressa 
ihop plankorna utan 
att dra ner skruven 
så djupt att plankans 
yta skadas.  
(www.grabber.se)
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 power tool street   – populär gata på Nordbygg på Stockholmsmässan. 
Här blandades hårdrock med bullret från spikpistoler och kapsågar. bakom 
Power Tool Street står Leverantörsföreningen för handverktyg, branschorga-
nisationen för de stora maskinleverantörerna.

 batteriracet fortsätter.  
För några år sedan var batterier med  
5 amperetimmar (ah) mycket. Ju hö-
gre värde, desto längre driftstid. I höst 
kommer Milwaukee med ett batteri 
på hela 9 ah. batteriet, som räcker för 
en hel arbetsdag, är främst avsett för 
tyngre maskiner, t ex borr-hammare  
bilden) och stationära maskiner som 
kap- och gersågar, på grund av sin 
höga vikt. (www.milwaukeetool.se)

 slipa rören!
När rören slag-
gat igen tar det 
här verktyget bort 
slaggen. En rote-
rande kätting med 
gummikryss träs 
in i röret och slipar 
väggarna rena. 
Drivs med batteri- 
skruvdragare. 
(www.dakki.se)

  ny isoleringsskiVa Isoleringsmaterial 
tillverkat av returpapper har funnits som 
lösull sedan början av 1990-talet. Nu finns 
den även på skiva. Icell, som produkten 
heter, tillverkas i Älvdalen i Dalarna.
(www.icell.se)

Hårdrock &  Högtryck I HALLArNA


