
Entreprenad Live ar-

rangerades för andra 

gången i Göteborg i 

september. Det var 

ett kompaktare och 

mer lättöverskådligt 

mässområde som 

väntade besökare 

och utställare. Med 

facit i hand blev det 

en riktigt lyckad av-

slutning på mäss-året 

2016. 

ENTREPRENAD LIVES  
koncept är att växel-
vis arrangera mässor 
i storstadsområdena 
Göteborg, Malmö och 
Stockholm. I år var det 
Göteborgs tur och Stora 
holms tra�kövnings-
plats, där det hänt mycket 
med området sedan sist. 

– Vi har jobbat mycket 
med utformningen, det 
ska vara enkelt att hitta 
och ta sig fram, säger 
Hans-Erik Kristensson, 
projektledare för 
Entreprenad-Live. 

OMKRING 200  utställande 

företag fanns represen-
terade på mässan och 
under de tre mässda-
garna bjöds det på här-
lig sensommarvärme 
som �ck både utställare 
och besökare att njuta lite 
extra av årets sista entre-
prenadmässa i Sverige. 

– Torsdagen var min-
dre bra, men både freda-
gen och lördagen var bra 
dagar för oss. Vi har ha! 
många besökare i mon-
tern och det har varit 
rätt besökare, berättar 
Peter Augustsson, säljare 
i västra Sverige på Peters 
lastmaskiner. 

Även Anker Lemvig, 
Scantruck AB, 
instämmer. 

– En bra mässa, vi �ck 
sälja en maskin redan 
första dagen till en helt 
ny kund som vi kom i 
kontakt med just tack 
vare mässan, berättar 
han. 

TOTALT  besöktes Entre-
prenad Live av 10 
193 under tre dagar. 
Nästa Entreprenad 

Live-mässan hålls sista 
helgen i augusti nästa år 
vid Arlanda #ygplats i 
Stockholm. 

– Det är möjligt att 
vi hoppar över Skåne 
ett år och är tillbaka i 
Göteborg redan 2018, på 
grund av den stora bygg-
boomen i västsverige. 
Men nu ski!ar vi fokus 

till Stockholm nästa år 
och allt vad det inne-
bär, fortsätter Hans-Erik 
Kristensson. 

Högtryck på mässa i väst

Entreprenad Lives andra Göteborgsupplaga blev lyckad. Mässområdet var kompakt och lättöverskådligt. Drygt 

10 000 personer besökte mässan. 

 ANNLOUISE LARSSON

ann-louise@entreprenadaktuellt.se

Enkät: Vad tycker du om årets Entreprenad Live?

– Mässan får klart godkänt. Området är lagom stort, blir det större hinner man 

ledsna. Vädret är bra och vi har trä"at på folk som vi känner. Det enda dåliga var 

att det var lite svårt att hitta hit. Vi kom hit för att prata med Terex och Indexator 

eftersom Tommy har en grävmaskin och en rototilt från dem och hade lite frågor. 

Tommy Salomonsson, Tommy Salomonsson gräv och schakt

Bengt Friberg, Gräv#rma Bengt Friberg

– Mässan var bra. Det var ett lagom 

stort område och vi bor i närheten så 

det var skönt att inte behöva åka så 

långt för att komma hit. Men det hade 

gärna fått vara lite #er matställen. Vi 

kom inte för att titta på något speciellt 

utan för att titta runt på grävmaskiner 

och krossverk. Det som har utmärkt 

sig mest idag, tycker vi, är OilQuicks 

snabbfäste. 

Patrik Brorsson, CG:s Entreprenad AB

Lars-Erik Brorsson, CG:s Entreprenad AB

– Mässan är bättre i år än förra gången, 

mycket för att mässområdet har blivit 

tätare. Jag kom hit för att titta på 

Yanmars nya 5,5-tons grävare Vio57-6. 

Jag har tittat mest på nya modeller 

från Atlas och Yanmar eftersom vi har 

de maskinerna i företaget.   

Andreas Albo, JA AB

– Jag tycker att det är en bra mässa. 

Man får ett trevligt bemötande och 

det är $nt väder. Jag jobbar på Rototilt 

så vi är här några stycken med jobbet. 

Jag har tittat på maskiner över lag 

och förstås rototilter. Det mesta inom 

branschen $nns med här och de har 

fått hit konkurrenter så att man kan 

titta på #era märken av varje sak, vilket 

jag tycker är bra. 

Joakim Berntsson, Rototilt

– Mässan var bra, framför allt var den 

lagom stor. Det är första gången som 

jag är här och jag kom hit för att titta 

allmänt på maskiner och tillbehör. 

Hans Enlund, HMS maskin
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