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VI UTFÖR ALLA TYPER 
AV MARKARBETEN OCH 
DEN TUNGA DELEN AV 
JÄRNVÄGSARBETEN
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Vi levererar till Mälardalens Spår & Anläggning AB

Tel: 08-550 894 83
Web: www.bkstruck.se

Vi finns på Mörbyvägen 9
 Telefon: 08 550 860 66   •   info@mekservice.com

Ända sedan Mälardalens Spår & Anläggning grundades 1999 har hög 
kvalitet och stort engagemang genomsyrat vårt arbete. Tack vare det 
har vi byggt upp ett stort förtroende och ett gott rykte hos våra kunder 
som huvudsakligen finns i den södra delen av Mälardalen. 2017 blev jag 
utsedd till ”Årets företagare” i Nykvarn.

Sedan 2010 har företaget vuxit kraftigt och i dag är vi 25 medarbetare, 
en storlek som gör att vi kan åta oss större och mer komplexa projekt 
inom anläggnings- och VA-arbeten samt den tunga delen av järnvägs-
arbeten. Samtidigt ger storleken korta beslutsvägar, där personalen i 
arbetsledningen jobbar nära varandra och har koll på varandras projekt. 
Tack vare att alla i arbetsledande ställning har lång branscherfarenhet 
och är yrkesarbetare i grunden har vi en omfattande detaljkunskap om 
branschen och kan därför erbjuda de effektivaste lösningarna.

Vi förfogar över en modern och komplett maskinpark. Förutom 
entreprenad maskiner och lastbilar med mera, förfogar vi över diverse 
järvägs- och anläggningsspecifika specialredskap. 

Mälardalens Spår & Anläggning har sedan många år nära samarbeten 
med lärlingsutbildningarna vid yrkesgymnasierna i Nykvarn och Söder
tälje. Vi anställer kontinuerligt elever som gjort sin praktik hos oss.

Vår nyfikenhet och vårt starka intresse för branschen gör att vi alltid 
blickar framåt och ser varje problem som en utmaning och en chans att 
bredda vår kompetens. För att renodla och för att kunna växa ytterligare 
och erbjuda tjänster inom fler områden har verksamheten delats upp 
i olika dotterbolag. Mälardalens Spår & Anläggning AB, MWE Maskin 
AB, MWE Fastigheter AB och NS Recycling AB ligger samtliga under 
koncernmodern MWE Holding AB.

Jag ser fram emot vår resa, både för koncernen som helhet, men också 
för den personliga utveckling som sker hos varje medarbetare i Mälar-
dalens Spår & Anläggning. Personalen är företagets viktigaste resurs.

Michael Gustavsson, VD och ägare

VI HAR ETT BRETT  
UTBUD AV TJÄNSTER

1999. Mälardalens Spår & Anläggning grundas av 
Michael Gustavsson.
2010. Michael bestämmer sig för att satsa hel
hjärtat på Mälardalens Spår & Anläggning efter att 
ha drivit ett annat företag (Södertälje Bro och Väg) 
mellan 2005 och 2010. Första året hade Mälar
dalens Spår & Anläggning tre medarbetare och 
omsatte sju miljoner kr. Sedan dess har omsätt
ningen ökat kraftigt och 2018 var den cirka 90 
miljoner kr. Även antalet anställda har också ökat 
och i dag, 2019, har koncernen 25 medarbetare.
2011. Fastighetsbolaget MWE Fastigheter AB 
grundades.
2017. Ny verkstads– och tvätthall.
2018. MWE Maskin AB grundades.
2018. NS Recycling AB grundades.
2019. Driftsättning av NS Recycling.

HISTORIK

Besöks/postadress: Mörbyvägen 7, 155 35 Nykvarn
Tel: 08-552 462 52 / 070-310 61 66

Mail: info@msaab.se
www.msaab.se
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KONCERNSTRUKTUR:

MODERBOLAG: MWE HOLDING
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Utför uppdrag inom väg, järnväg, ledningsnät 
och kommunikation i Södra Mälardalen.

Bolaget startas för att främst 
försörja den egna verksamheten 
med entreprenadmaskiner och 
lastbilar, men även på sikt extern 
uthyrning av entreprenadmaskiner 
med förare. Företaget har lokaler 
med stora uppställningsytor.

Återvinning av inerta massor som 
betong, asfalt, schaktmassor, 
sten, jord med mera. Främst för 
fyllnadsmassor till egna arbeten 
men även återvinning för externa 
kunder. Anläggning i Almnäs/
Nykvarn. Vi arbetar kontinuerligt 
för att etablera återvinnings
anläggningar för inerta massor 
på fler platser i Mälardalsområdet. 
Bolaget grundades 2018.

Företaget förvärvar och utvecklar mark, 
huvudsakligen industrimark. I nuläget äger 
bolaget fyra industrifastigheter i Nykvarn, 
varav två obebyggda fastigheter som finns 
till uthyrning inom Mörby industriområde. 
Mörby industriområde är ett expansivt 
område, med mycket goda vägförbindelser 
tack vare direkt anslutning till E20.
Företaget har uppfört Mälardalens Spår & 
Anläggnings nya verkstads och tvätthall 
som är utrustad med en högmodern  
reningsanläggning. Bolaget grundades 
2011.
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VÅRA TJÄNSTER:
Grova mark- och anläggningsarbeten
 Vägar
 Schaktningsarbeten
 Husgrunder
 VA–arbeten
 Stumsvetsning av PErör upp till Ø 1000 mm
 Underentreprenader
 Totalentreprenader

Fina bygg, mark- och anläggningsarbeten

 Platt– och stensättning
 Asfaltering/beläggning
 Murar
 Armering, formning och gjutning av betongplattor
 Stängsel och staket
 Diverse byggnadssnickerier

Järnvägsarbeten

 Spårarbeten
 Övergångstrail
 Bullerplank
 Mark– och betongarbeten
 Maskintjänst

MÖRBY 5
Arbete med etablering inför anläggningen 
av en ny väg, samt VA, vid förlängningen av 
Mörbyvägen. Totalentreprenad. Industriom
rådet ska utvidgas för att ge plats för  
Centrum för elektromobilitet i Nykvarn, 
SEEL, samt andra verksamheter med 
koppling till forskning och utveckling av 
miljövänlig och hållbar fordonsindustri.
Staten och fordonsindustrin satsar till
sammans runt 200 miljoner kronor på 
SEEL. Centret ska bedriva forskning runt 
framtidens fordonstransport, med särskild 
tonvikt på innovativt samarbete och hållbar 
utveckling.

(Bakom SEEL står det statliga forskningsinstitutet RISE – 

Research Institutes of Sweden. RISE och Chalmers fick 

2017 i uppdrag av regeringen att skapa en testbädd för 

elektromobilitet. Detta görs i samverkan med industri

parterna CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen. 

Totalt investeras cirka en miljard kronor, varav 200 miljoner 

i anläggningen i Stockholm Syd Mörby.)
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FÖRSKOLA:
Upprustning av den yttre miljön vid förskola i  
Nykvarn. Arbetet omfattar bland annat byte av 
lekutrustning, sättning av Lstöd, finplanering av 
mark, uppsättning stängsel, stensättning mm.

VA OCH VÄG 
Bygge av ny väg samt utbyggnad av VAnät inför 
kommande exploatering av området.
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www.elektromontage.eu

Wedavägen 24A, Box 190 32, SE-152 25 SÖDERTÄLJE

• Stora variationer i storlek, färg och tekniskt innehåll • Köp/hyr/leasa

Lagerhall - Väderskydd - Evenemang
Vi har väderskydd som täcker alla dina behov

 sales@obwiik.no
 08 649 80 80

  www.obwiik.se

90x65mm_Mälardalens Spår & Anläggning 2019_SE.indd   1 07.06.2019   14.08.05

VÅRA TJÄNSTER:

Stumsvetsning av råvattenledning

Bygge av järnvägsövergång, strail Anläggning av spår

MÄLARDALENS SPÅR  
OCH ANLÄGGNING AB
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Din lokala maskinuthyrare

Tuvängsvägen 8, 152 42 Södertälje 
08-550 327 40

Kjell har ett långt förflutet inom byggbranschen, både som anställd och 
som ägare till ett byggföretag, innan han för ett antal år sedan övergick 
till att arbeta som konsult i exploaterings– och planfrågor. Sedan dess 
har han både hjälpt privata markägare att exploatera tomtmark och 
exploaterat tomter i egen regi. Bland annat i Hökmossen i Nykvarn där 
han anlade 22 villatomter och byggde ett mindre flerbostadshus med  
42 lägenheter.

Första gången han anlitade Mälardalens Spår & Anläggning var för 
ett par år sedan när han anlade sex villatomter i Brokvarn.

– Vi kom bra överens och de gjorde ett bra jobb. De är kunniga och 
flexibla och man kan alltid diskutera nya lösningar med deras personal. 
För det dyker alltid upp förändringar inom projekten som behöver han
teras. Så när jag behövde hjälp med mark och VA i det här projektet, sju 
villatomter i Turinge, kändes det bra att anlita dem igen, säger Kjell.

Att Mälardalens Spår & Anläggning dessutom har avtal med  
Nykvarns kommun och att deras VD och ägare Michael Gustavsson 
häromåret blev utnämnd till årets företagare i kommunen ökar trygg
heten med att anlita företaget menar Kjell.

– De har också bra rutiner för dokumentation och lämnar alltid över 
kompletta handlingar över utfört arbete.

– Själv jobbar jag enligt SBF, Svenskt Bond Förnuft, skämtar Kjell. 
Men självklart är det viktigt att alla lagar och regler följs av både mig 
och alla som är inblandade i projekten, fortsätter han i allvarligare ton.

Anläggningen av de sju villatomterna är inne i slutskedet, arbetet ska 
vara klart om några veckor. Sedan återstår flytt av luftledningar av både 
el och tele innan försäljningen av tomterna kan påbörjas.

Det säger Kjell Nilsson, konsult i exploaterings
frågor när han visar runt på det senaste projek
tet där han samarbetar med Mälardalens Spår 
& Anläggning. Det är ett mindre markområde i 
Turinge i Nykvarn som ska exploateras.

”KUL ATT JOBBA MED 
SÅ DUKTIGT FOLK”
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Malin Bergman-Solming, VD 

  

InfraGeoTech – Vad vi gör 
  

➢ Framtagande av bygglovs- och 
relationshandlingar 

 

➢ Alla typer av mätningstekniska 
uppdrag; 
- Bygg/Anläggning 
- Infrastruktur/Industri 

 

➢ Lägeskontroller 
 

➢ Projekteringsinmätningar / 3D-
scanning / scanning med drönare 

 
 
 
Kontakta oss idag! 
www.infrageotech.se 
www.facebook.com/infrageotech 
info@infrageotech.se 

 
 

➢ Mängdberäkningar / Areaberäkningar 
 

➢ Stomnät 
 

➢ Projektering – VA, Mark/Landskap, 
Väg/Gata 

 

➢ Maskinmodeller 
 

➢ Utredningar -
Dagvatten/Miljö-
/Geoteknik 

 

➢ Kontroller & 
Besiktningar 
 
 

 

Bellmans - Den enda 
leverantör du behöver

Tel: 08-15 00 90
bellmans.se

En del av Bellman Group

Tel. 08-554 421 30 | Box 2047 | 151 02 Södertälje
info@karossan.se | www.karossan.se

Karossan har 75 års erfarenhet av påbyggnadsarbete och 
specialinredningar av fordon. Kunnande, erfarenhet och 
engagemang är den absoluta garanten för ett arbete av 
högsta kvalitet.

Välkommen till tradition, kompetens och kvalitet

TRADITION OCH KVALITET I TOPPKLASS


