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Vår vision är att bygga framtidens hållbara samhälle i Norden. 

Vi lägger stor vikt vid att det vi bygger och anlägger ska vara ansvarsfullt  
och långsiktigt utformat med tanke på miljömässiga, ekonomiska och sociala  
aspekter. Då kan vi utveckla orter med hus, hem, vägar och annan infrastruktur,  
så att människors vardag fungerar bättre. Det är viktigt för oss. Vad är viktigt för dig?

Läs mer om Peab på peab.se.

Nordens Samhällsbyggare

Trafikverksskolan

Allt från grundutbildning till akademiska studier för väg- och järnvägssektorn.

Vill du veta mer? www.trafikverksskolan.se

MONITOR SKYDDSSKOR
Monitor safe & smart är en ny generation skyddsskor som sätter användaren  
i pole position. Modellerna har en sportigare design utan att göra avkall på  
varken komfort eller säkerhet.

Tel 0431-73 200  •  www.bastadindustri.se

Assemblin
Vi får husen att fungera! Effektiva och hållbara lösningar  
inom värme, sanitet, elteknik, ventilation och sprinkler.

Muskötgatan 5, Helsingborg 
Tel 010-472 60 00  •  www.assemblin.com

Castellum
Vi är fastighetsbolaget som arbetar för att skapa innovativa arbetsplatser,  
som får medarbetare och företag att växa och utvecklas.  
Vi finns i Helsingborg och på 19 andra tillväxtorter. 

Hitta din drömlokal och läs mer på castellum.se

VI GER

ENERGI TILL  
KULLABYGDEN
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KRAFT - BELYSNING - TELE
DATA - VVS - INSTALLATION - SERVICE

Nybrovägen 10, Ängelholm, tel 0431-41 72 00  
Ängelholmsvägen 263, Båstad 
www.prenad.se
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Engelholms Glass AB – Närproducerad glass  
• Tillverkning på glassfabriken i Ängelholm sedan 1937.  
• Familjeföretag sedan 1977. 
• Gräddglass av högsta klass med de bästa råvarorna.         
• Ekologisk och KRAV-certifierad produktion.
Helsingborgsvägen 29, Ängelholm • Tel 0431-108 51 • www.engelholmsglass.se

Almi Företagspartner Skåne
Har du en idé som du vill förverkliga? Eller vill du ta ett nytt steg i ditt företagande? 
Kreativitet och drivkraft skapar nya och växande företag. Det vet vi på Almi.  
Genom rådgivning, lån och riskkapital investerar vi i framtida tillväxt. För oss ligger 
fokus på din idé – inte dina tillgångar. Tillsammans tar vi ditt företag till nästa nivå.

Välkommen att kontakta oss på 0771-55 85 00  •  www.almi.se/skane
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Välkommen till Ängelholm och AirSon Engineering!

Entreprenader och rådgivning inom energi- och installationsteknik,  
med fokus på installationstäta projekt med höga krav och snäva toleranser.

Metallgatan 33, Ängelholm  •  Tel 0431-40 25 80  •  www.airson.se
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Golv i världsklass tillverkas i Skåne

I Viken utvecklar och tillverkar Bjelin hypermoderna golv tillsammans med  
systerföretaget Välinge, som mest är känt som uppfinnare av klickgolvet. 

Besök www.bjelin.se för att läsa mer och se vårt stora golvsortiment! 
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Flowcrete Sweden AB
Flowcrete Sweden AB har i mer än 50 år sålt fogfria golv till industri och 
offentlig miljö. Vi har med andra ord lång erfarenhet att skräddarsy just det 
golv som passar era behov. Boka gärna tid för genomgång av era golvbehov.
Flowcrete Sweden AB, 284 80 Perstorp
Tel 0435-400110  •  sweden@flowcrete.com  •  www.flowcrete.se
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Höganäs AB inspirerar industrin att göra mer med mindre
Vi är världens största tillverkare av metallpulver och lösningar för exempelvis  
fordons-, jordbruks- och gruvindustrin. Just nu arbetar vi på nya genombrott  
inom elektrifiering av fordon och vattenrening.

www.hoganas.com
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Resurs Holding
Resurskoncernen finns i hela Norden och består av Resurs Bank  
och Solid Försäkring. Vi jobbar med att skapa smarta betal- och  
finansieringslösningar för både konsumenter och företag.

www.resursbank.se
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Zoégas
Zoégas kafferosteri grundades i Helsingborg 1886 av Carlos och Maria Zoéga 
och är ledande på mörkrostat kaffe i Sverige. Kaffet rostas och komponeras  
till unika smakkompositioner av högkvalitativa arabicabönor med fokus på 
bönor från Östafrika. Allt för en smakfullare upplevelse.
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Thermo Fisher Scientific 
Allergon – Naturens råvaror för diagnostik och behandling.
På anläggningen i Välinge har vi sedan 1960-talet produktionserfarenhet av allergena  
råvaror såsom pollen, mögel och kvalster, vilka används för att ställa allergidiagnoser.  
Våra produkter möjliggör dessutom behandling av olika allergier. Vi producerar även  
pollenextrakt som används i kosttillskott och läkemedel. 
allergon.com  •  allergon-healthcare.com   
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Johnson & Johnson Helsingborg
Johnson & Johnson är en av Helsingborgs största arbetsgivare. 
Vi är specialiserade på tillverkning och utveckling av receptfria 
läkemedel, där Nicorette är den största produkten.

www.mcneilab.se 
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Kemira Kemi AB
Vår kemi förbättrar vardagen. Dina förpackningar blir lättare och starkare och 
ditt papper mjukare. Ditt dricksvatten blir säkert och ditt avloppsvatten rent. 
Vårt jobb är att skapa mervärde för dig.

Industrigatan 70, Helsingborg  • Tel 042-17 10 00  •  www.kemira.se 
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Jack Midhage AB
Jack Midhage AB är en av Sveriges ledande leverantörer till byggindustrin av
diamant- och hårdmetallverktyg och maskiner för kapning, slipning och borrning. 
Jack Midhage AB is one of Sweden´s leading suppliers of diamond and tungsten 
carbide tools to the construction industry for cutting, grinding and drilling.

Phone: +46(0)431-71000  •  E-mail: info@midhage.se  •  www.midhage.se
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DIAMOND TOOLS

Inceptum Media
Denna Informationstavla är producerad av Inceptum Media AB.

För bokning av plats på våra informationstavlor, kontakta oss: 
Tel 040-692 54 20 • info@inceptummedia.se      

www.inceptummedia.se
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