
 

Allt inom mark & anläggning 
Hållbara utemiljöer 

Markarbeten i framkant



JE MARK har lång erfarenhet av att bygga och vårda markanlägg-
ningar. Vi utför allt från projektering, till kvalificerad finplanering och 
anläggningsprojekt. Vi erbjuder även skötsel och drift av utemiljöer – 
året runt. 

Verksamheten startades 1998 och sedan 2017 ingår vi i Green Landsca-
ping Group – Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av 
utemiljöer.

Våra kunder är både bygg- och fastighetsbolag, kommuner och bo-
stadsrättsföreningar. Oavsett storlek på uppdrag är nöjda kunder det 
viktigaste för oss och vi eftersträvar alltid att bygga starka och långsik-
tiga relationer. 

Vårt huvudkontor finns i Sollentuna men vi utför uppdrag i hela Stock-
holmsregionen och Mälardalen.

Vi har spetsen och bredden



www.stigmachine.se % 0171-544 00

1–10 TON FULL RANGE 2–15 TON 1–10 TON FULL RANGE

Vi består av ett starkt team av erfarna och kompetenta medarbetare 
som hjälper våra kunder med uppdrag från ax till limpa. Tillsammans 
med våra samarbetspartners skapar vi helhetslösningar för en attrak-
tiv, hållbar och trygg utemiljö. Vi är specialiserade med särskild kom-
petens inom anläggning, finplanering samt drift och underhåll. Det ger 
oss möjlighet att tillfredsställa många kundbehov och att dra nytta av 
kunskaper på vartdera området för att höja kvalitén på det andra.

En entreprenör,  
många kompetenser



19.000
kollegor i branschen använder 

NEXT - gör det du också!

next-tech.com

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet, boka din demo idag!
Konstgräs & platsgjuten

gummibeläggning

www.nordicsurface.se • +46 (0)8 - 51 51 41 90

Vi vill bygga världens 
bästa lekplatser!

Projektering
 
Vi skapar hållbara helhetslösningar för en levande och attraktiv utemil-
jö. I större projekt jobbar vi tillsammans med erfarna landskapsarkitek-
ter, landskapsingenjörer och projektörer. Vid mindre ombyggnationer 
i befintliga miljöer eller tekniska lösningar i utemiljön står vi själva för 
projekteringen.

Anläggning 

Våra tjänster omfattar finplanering vid nyproduktion av bostäder och 
offentliga anläggningar samt ombyggnation av utemiljöer. Vi schaktar, 
utför dränering av husgrunder, service och reparationsarbeten av mar-
kutrustning och lekredskap. Vi utför också mindre betong- och grund-
läggningsarbeten. Tillsammans med samarbetspartners genomför vi 
tätskiktsarbeten och reparation av gårdsbjälklag.

Drift och underhåll
 
För oss är det ett naturligt steg att upprätthålla och sköta om de fina 
miljöer vi har skapat åt våra kunder. Vi erbjuder garantiskötsel efter 
avslutat anläggningsuppdrag och utför även skötseluppdrag i befintliga 
miljöer. Vi hjälper till med bland annat klippning av gräsmattor, plante-
ring av växter, rensning ogräs samt beskärning av buskar och träd. 



Finplanering
 
Vi deltar vid om- och nybyggnation av bostadsområden, lekplatser och trädgårdsanläggningar. Vi utför allt 
från markbeläggning till plantering av blommor och träd. Vi bygger stenmurar, ramper och trappor samt in-
stallerar belysning. Vi iordningställer gräsmattor, planteringar och monterar nödvändig utrustning för trivsel 
såsom lekytor, sittplatser och papperskorgar.

Grundläggning och VA
 
JE Mark utför nyanläggning såväl som byte av ledningar för vatten, avlopp och kyla. Vi gräver nya brunnar 
och kontrollerar befintliga samt installerar lösningar för dagvattenhantering. Vi säkrar marken på bästa sätt 
genom bland annat jordförstärkning, stödkonstruktioner och pålning. Vi utför även isolering och dränering 
för att fuktsäkra husgrunder. 

Vinterunderhåll
 
Vi utför snö- och halkbekämpning genom att skotta och skrapa bland annat gångbanor, trappsteg, ramper 
och byggnadsgångar. När snön smält och marken tinat sopar vi upp grus och sand.

Övriga tjänster
 
Gestaltning av utemiljöer, konsultation och lekplatsbesiktning.



God miljö är vår affärsidé
 
Vid varje projekt upprättas en projektplan för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, som följer standard enligt 
BF9K/BKMA. I våra uppdrag eftersträvar vi alltid ett cirkulärt tänk, där vi om möjligt, återanvänder restpro-
dukter från produktionen. Vid inköp av nya verktyg väljer vi i första hand elprodukter och vi använder inga 
kemiska bekämpningsmedel i våra driftavtal. Ansvarsfulla leverantörskedjor och gemensamma värderingar 
är självklart för oss. Vi eftersträvar en arbetsplats med rätt utbildad och välmående medarbetare. Kort sagt: 
vi arbetar aktivt mot FN:s globala mål kring hållbarhet som är tillämpliga för vår verksamhet. 

Ecogrus och andra hållbara projekt

Vi erbjuder anläggning av EcoGrus, vilket är en ekologisk, tålig och lättskött ytbeläggning, framställd helt 
utan kemikalier. Materialet passar för anläggning av gång- och cykelvägar, såväl som parkeringsytor, skol-
gårdar och torgytor. Det går också att använda på sportanläggningar, såsom golfbanor och tennisplaner. 
EcoGrus är naturligt, beständigt och hållbart över tid!  

 
Vi drivs av att vara med och framställa hållbara, avkopplande och lättillgängliga utomhusmiljöer. Vi skapar 
mötesplatser i stadsmiljöer, anlägger gångstråk och stigar i naturområden samt bidrar till aktivitet för stora 
och små i de många aktivitetsparker vi har varit med och utvecklat. Uppe på tak och andra ytor monterar vi 
sedummattor som skapar gröna oaser och bidrar till bullerdämpning. Utöver det installerar vi odlingslådor, 
insektshotell och fågelholkar samt anlägger dammar för ökad biologisk mångfald i våra urbana miljöer. 

Alltid ett steg fram
 
Genom ett nära ledarskap blir vi ständigt bättre – tillsammans. Vårt ledord är FRAM: vi ska vara Föredö-
men i vår bransch, Redliga i vårt sätt att vara, Ambitiösa i allt vi tar oss för samt Modiga nog att stå för våra 
beslut och gå vår egen väg. Våra medarbetare får fortlöpande utbildning kring till exempel miljö, arbetsmiljö 
ledarskap och juridik. Vi följer en gemensam verksamhetspolicy och uppförandekod där vår värdegrund och 
affärsmässiga principer beskrivs.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN



Asfalt som håller hela vägen

peabasfalt.se

Asfaltbeläggning ställer extrema krav på hållbarhet. Den ska tåla tung 
belastning, slitage och väderpåverkan under många år.

Men verklig hållbarhet kräver ännu längre tidsperspektiv. Vår ECO-
Asfalt® framställs med koldioxidneutral bioolja, en vegetabilisk 
restprodukt som radikalt minskar klimatpåverkan.

Samma höga kvalitet. Bara mer klimatsmart!
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Röllingbyparken
Aktivitetspark Solna   

Business Park

Våtmarksområde  
Tivolilunden Bonnierhusets entré

Utegård Brf Svärdet



MGS Smide AB grundades 1996 och ägs idag av 
Rimima Holding AB. Produktionen koncentreras på 
bärande balk-konstruktioner. Vi åtar oss andra typer 
av utmaningar som tex.inredning, trappor, klensmide 
och specialprojekt. År 2018 förvärvades även 
Lundblads smide AB, som nu tillsammans med 
MGS ingår i Rimima Holding koncernen. 

LSM är experter på att tillverka och montera 
huvudsakligen smidesräcken och parksmide. 
Med denna omstrukturering har vi fått en större 
expertis och möjlighet att verka inom alla områden 
i smidesbranschen.

Välkomna med era förfrågningar!

Besöksadress: Jonvägen 6, 14149 Huddinge Besöksadress: Jonvägen 6, 14149 Huddinge 
www.mgssmide.se / www.lundbladssmide.sewww.mgssmide.se / www.lundbladssmide.se

MGS Smide i Stockholm AB
Rickard Kapell 0708-988400 
Michael Allender 0708-988401
Matthias Sjöström 0708-988402

Lundblads smide AB
Tommy Larsson 070-2262160
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BALK-KONSTRUKTIONERBALK-KONSTRUKTIONER
INREDNINGINREDNING
TRAPPORTRAPPOR

SMIDESRÄCKENSMIDESRÄCKEN
KLENSMIDEKLENSMIDE

RÖRJOUREN
I HÄRJEDALEN 070-295 22 79

DIN VVS-PARTNER I NÖD 
OCH LUST

ANDERS HOLMBERG
VVS-TEKNIKER
ÖSTABACKEN 105, 846 92 HEDE
RORJOUREN@MSN.COM

Sjöängsvägen 7 
192 72 Sollentuna 
08-514 436 85 
info@jemark.se

www.jemark.se 
www.linkedin.com/company/je-mark-och-anlaggningsteknik-ab 
www.instagram.com/je_mark_anlaggning
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