
VBK Konsulterande ingenjörer AB

VBK är en oberoende byggkonsult med kompetens inom byggprojektering,  
projektadministration och underhåll.

Långgatan 13, 541 30 Skövde  •  Tel 0500-44 45 60  •  www.vbk.se

Står du i bostadskön? Inte? Se hit!
Har du tankar på att flytta till Skövde? Trött på att pendla? Oavsett vilket skäl  
du kan tänkas ha för att vilja bo hos Skövdebostäder är första steget att ställa 
dig i vår bostadskö. 
Detta gör du enklast på www.skovdebostader.se  
eller kommer in till oss på Drottninggatan 2A.

Cementa AB
Cement är den sammanhållande kraften i vårt byggande.  
Det är vi som förser merparten av den svenska bygg- och  
anläggningsmarknaden med cement.

Tel 0500-42 47 00  •  www.cementa.se

Atea
Vi bygger Sverige med it.

Genom att skapa en it-infrastruktur i världsklass är Atea med  
och lägger grunden till ett smartare och mer innovativt Sverige.

Atea i Skara  •  Tel 0511-37 65 00  •  atea.se

CEJN
CEJN är en global snabbkopplingsspecialist med mer än 60års erfarenhet  
av utveckling och tillverkning. I vårt breda sortiment erbjuds våra kunder  
snabbkopplingar och tillbehör inom tryckluft, hög- och mellantrycks hydraulik, 
vätskor och andningsluft. Vår globala organisation förenas av våra fem kärn-
värden säkerhet, miljö, kvalité, innovation och prestanda.
Rattvägen 1, Skövde  •  Tel 0500-47 75 00  •  www.cejn.com  •  info@cejn.com

Paroc AB
Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar  
i Östersjöområdet med tillverkning i fem länder. PAROC Stenull framställs  
av sten och kan därför användas som värmeisolering i krävande miljöer.  
I konstruktioner som isolerats med stenull bromsas eller förhindras spridning 
av brand effektivt. För mer information om företaget och vårt breda produkt-
sortiment besök PAROC.SE.

Commerce är köpcentrumet mitt i Skövde
centrum med fl er än 50 butiker och 500 p-platser.
Du hittar oss vid Hertig Johans Torg, ett stenkast 
från Skövde Resecentrum. Välkommen!

Öppet: Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 11-17. 
Fri parkering söndagar.

  facebook.com/commerceskovde

  instagram/commerce_skovde
www.comm.se

PLATSEN FÖR DIG OCH DINA IDÉER
Välkommen till en modern högskola med förstklassiga utbildningar och  
internationellt konkurrenskraftig forskning. Forma din framtid i en öppen  
och kreativ miljö.

www.his.se

Innovationsmiljön Gothia Science Park
Gothia Science Park är en teknik- och forskningspark med IT-profil,  
en inspirerande miljö för företag och entreprenörer som har  
fokus på tillväxt och förnyelse. Gothia Science Park har nära koppling  
till och samverkan med Högskolan i Skövde.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du på www.gsp.se
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Sveriges lantbruksuniversitet
Det gröna centrat – vi forskar och samverkar kring djur,  
miljö och landsbygdens produktionsfrågor.
SLU Campus i Skara 
www.slu.se/skara 
Buss 1 eller 200
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VOLVO CAR ENGINE
Produktion av motorer till Volvo Cars bilar. Motorfamiljen, även kallad Drive-E  
består i princip av två fyrcylindriga motorer, en diesel med common rail och  
en direktinsprutad bensinversion. Den sofistikerade Drive-E-tekniken ger kunden  
hög prestanda, förbättrad bränsleekonomi, betydligt lägre utsläpp och en kraftfull 
ljudkaraktär. De egenutvecklade motorerna byggs i Volvo Cars högteknologiska 
motorfabrik i Skövde som har en kapacitet på drygt 500000 motorer/år.
Tel 0500-27 55 60  •  www.volvocars.se
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Volvo Group Trucks Operations
Våra kunder förväntar sig komponenter och motorer i världsklass.  
Vi förser dem med hjärtat i deras produkter och en kraft som driver  
utvecklingen framåt. Framförallt har vi vår styrka i kompetenta och  
engagerade medarbetare, men också avancerad gjutteknik,  
hög automatiserad bearbetning och kundorderstyrd montering.
Tel 0500-47 40 00  •  www.volvogroup.com
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KVATEK Teknikerleasing AB
Produktionsteknik – Projektledning – Ledningssystem

En konsult från KVATEK är en pålitlig resurs och tillgång för industrin.                           

Tel 0500-45 99 44  •  www.kvatek.se
www.kvatek.se Teknikerleasing
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ÅF – Utveckling och framgång sedan 1895
ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri  
och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer  
genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer  
och kunder finns över hela världen.
ÅF – Making Future.
John G. Grönvalls plats 1, Skövde  •  Tel 0500-48 67 00  •  www.afconsult.com

Quality Hotel™ Prisma
Come humming, leave singing

Ekedalsgatan 2 
Tel 0500-488000 
www.choice.se/quality/prisma

CLARION COLLECTION 
MAJOREN

Clarion Collection® Hotel Majoren
CLARION LOVES TO TRIPLE – hos oss ingår alltid 
Frukost, Afternoon Sweets och Tonights special

Trädgårdsgatan 5 • Tel 0500-410610 
www.choice/collection/majoren
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Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med nära 1900 medarbetare som tryggar 
och utvecklar vårt samhälle genom till exempel Cyber Security och Digitalisering.  
Vi på Combitech i Skaraborg har erfarenhet av informationssäkerhet, systemutveckling, 
ILS och projektledning. Vi finns här i Skövde och på ett 30-tal andra orter i Sverige, 
Norge, Finland och Danmark.
Kanikegränd 3B, Skövde  •  www.combitech.se
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Sogeti
– Lokala IT-lösningar på global grund
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. Sogeti har  
cirka 20 000 medarbetare i 15 länder varav 1150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.  
I Skövde är vi specialiserade på lösningar kring digitala kanaler såsom webb, mobil,  
Internet-of-Things och intranät samt utveckling och förvaltning av produktionsnära system.
www.sogeti.se/skovde
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Parker Hannifin 
Parker Hannifin är ett globalt världsledande företag inom rörelse- och styrteknik.  
I Skövde utvecklar och tillverkar vi snabbkopplingar för hydraulik, tryckluft och  
vätskor. Vi erbjuder kopplingar från -1 bar upp till 3000 bar och i storlekar upp till 6”.
Våra kunder finns över hela världen i branscher som mobila maskiner, transport-
fordon, industri och olja & gas.
www.parker.com/se
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Projektengagemang
Projektengagemang är en konsultkoncern som är verksam inom samhälls-
byggnad och industri. Med vår kunskap och vårt integrerade arbetssätt bidrar  
vi till en hållbar samhällsutveckling och våra kunders ökade värde. 
I Skövde finns vi på Badhusgatan 29 och Karlsgatan 3.
Tel 010-516 00 00  •  www.pe.se
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Pegil AB
Pegil är ett innovativt teknik- och miljöföretag som tillverkar luftbehandlings- 
aggregat och mikrovågstorkar/värmare till industrin och större fastigheter.  
Vi är duktiga på energioptimering och hjälper våra kunder att hitta lönsamma 
och miljövänliga lösningar. Du hittar oss i Skultorp, strax utanför Skövde.
Industrigatan 5, Skövde  •  Tel 0500-450 400  •  www.pegil.se
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Elos Medtech
Elos Medtech är en ledande global partner inom utveckling och tillverkning  
av medicinteknik i Skövde, Skara, Danmark, USA och Kina. Vi är erkända för  
vår höga kvalitet och kunskap inom ex dentala implantat och ortopedi.
Elos Medtech Timmersdala & Elos Medtech Microplast        
www.elosmedtech.com
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