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www.hyresmaskiner.com

Västerås: 021-30 11 30 
Hallstahammar: 0220-292 00

Köping: 0221-45 65 00

Hyr Häftiga 
Maskiner

Heltäckande lösningar för  
alla typer av entreprenader
Falks Mark & Asfalt är det kompletta markföretaget, som arbetar i Västerås, Eskilstuna och 
Köping. Verksamheten startades 1993 av far och son, Göran Falk och Jesper Falk, och idag 
drivs företaget  av Jesper Falk med 25 anställda och har en omsättning på 40 miljoner – ett 
resultat av en ständig positiv utveckling. 

Vår verksamhet består av ett heltäckande tjänsteutbud 
inom Bygg & Betong, Park & Entreprenad, VA & 
 Fjärrvärme och Asfalt. Vår styrka är att erbjuda 
 helhetslösningar där vi under samma organisation utför 
alla delar i ett entreprenadarbete – från schaktning, 
pålning, gjutning, markberedning, bygg, betong och 
asfaltering till finåterställningar med gräs, planteringar 
och stensättningar.

För oss innebär ett väl utfört arbete en nöjd kund och 
fler uppdrag. Och vi har många återkommande kunder! 
Falks Mark & Asfalt är känt för att satsa långsiktigt på 
sina kunder. Ringer man till oss kan man beställa hela 
jobbet. Vi lämnar komplett uppdrag – totaljobb där alla 
delar ingår. 

Det tar 20 år att bygga upp ett förtroende, två sekunder att förstöra det. Därför lägger vi ner mycket 
kraft och resurser på att utföra våra uppdrag med hög kvalitet. Ordning och redan, kunnig personal 
och en bred maskinpark är viktiga faktorer i vår positiva utveckling. – Jesper Falk, VD och ägare



Ett företag med resurser
Vår moderna maskinpark är fullt komplett, med grävma-
skiner, lastbilar, dumper, vältar, lastmaskiner och 
asfaltsmaskiner. Vi satsar kontinuerligt på vår maskin-
park. Det innebär att vi har nya enheter som också är 
miljömässigt anpassade. 

En komplett maskinpark är ingenting värd om man inte 
har en kunnig och erfaren personal att tillgå. På Falks 

Mark & Asfalt arbetar personal med rätt kompetens och 
många har arbetat länge hos oss. Personalstyrkan 
består av maskinförare, snickare, asfaltsarbetare, 
anläggningsarbetare och lastbilschaufförer. 

För oss är det viktigt att vara àjour med den senaste 
tekniken för att utföra våra uppdrag med hög kvalitet. 
Därför utbildas personalen kontinuerligt.

En komplett maskinpark är ingenting värd om man 
inte har en kunnig och erfaren personal att tillgå.



Bygg & Betong
Vi utför byggservice, underhåll och betongarbeten och vi har 
möjlighet att erbjuda helhetslösningar, från schaktning till färdig 
byggnation. På betongsidan utför vi allt ifrån stora industriplattor, 
väggar och materialfack till mindre grunder. Vi har de behörighe-
ter som ställs för utförande av armering och gjutningsarbeten. Vi 
genomför också rivningar och bilningsarbeten.

VA & Fjärrvärme
Vi utför alla förekommande vatten-  och avloppsarbeten. Våra uppdrag 
handlar också om dräneringsarbeten och grundisoleringar av grunder, 
till både hyreshus, industribyggnader och villor. 

Falks Mark & Asfalt utför även kompletta entreprenader av fjärrvärme 
med både schakt och leverans och svets av rör. Vår personal arbetar 
också med fjärrvärmeunderhåll och arbeten med fjärrvärmekammare. 

Park & Entreprenad
Park- & entreprenadavdelningen utför totalprojekt där vår breda 
kunskap och erfarenhet kommer väl till pass. Vi åtar oss bland 
annat projektering, schakt, planeringsarbeten, stensättningar, 
asfalteringar, plattläggningar, planteringsarbeten, anläggning av 
gräs och sättning av kantsten. Våra uppdrag innefattar allt från 
anläggning av en innergård och byggnation av dagvattendammar 
till stenmurar och asfaltering av parkeringsytor. 

Asfalt
Vår asfaltsavdelning hjälper er med alla typer av asfalteringar, 
vältbetong och specialbeläggningar. Tack vare en väl utvecklad 
maskinpark och kunnig personal  asfalterar vi stora och små ytor, 
som stora parkeringar, industriplaner och vägar. Vi står också till 
tjänst med underhålls- och reparationsarbeten.



Nu 5 år i Sverige och över 
5000 sålda Trackunits 
Behöver du ID-kortläsare/Dallas Key/
Temperaturmätning så har vi det
Se möjligheterna!

www.eurosparning.se

Ett heltäckande tjänsteutbud inom 
Mark, Asfalt, Bygg & Betong



Postadress 
Box 93 
734 28 Kolbäck

Besöksadress 
Bergsgatan 6 
734 51 Kolbäck

E-post 
info@falks.se

Kolbäck 
0220-401 00

Västerås 
021-41 61 00

Eskilstuna

016-12 11 00

Köping 
0221-149 00

www.falks.se
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