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NÖDINGE. Under senare 
tid har Pollex AB i 
Nödinge erövrat ett par 
stororder. 

Företagets teknik 
för att renovera 
vattenledningar med 
schaktfri VA-teknik är 
efterfrågad av många 
kommuner.

Simrishamns kommun 
valde Pollex renove-
ringsmetod när det blev 
dags att förnya en vik-
tig råvattenledning.

– Enbart den ordern 
var värd drygt 12 miljo-
ner kronor, säger Pollex 
vd Mattias Höglund.

Med mottot ”Vi gör gam-
la rör som nya” har Pollex 
arbetat i många år med att 
utveckla metoder som kan 
ersätta traditionella sätt att 
renovera ledningsnät. Pollex 
erbjuder tre olika och poly-
etenbaserade metoder för 
ledningsförnyelse och samt-
liga är godkända för dricks-
vatten.

– Vi är väldigt glada för 
den stora order vi fått i Sim-
rishamn och jag ser den som 
en bekräftelse på att vi ligger 
långt fram både tekniskt, 
kunskaps- och resursmässigt. 
Metoden är mycket kost-
nadseffektiv jämfört med det 
traditionella sättet att gräva 

upp gamla ledningar och 
lägga ned nya. Dessutom 
skonas miljön genom mindre 
koldioxidutsläpp och i Sim-
rishamn finns också många 
skyddsvärda områden som 
inte påverkas negativt tack 
vare den schaktfria tekniken, 
säger Mattias Höglund.

Pollex erbjuder ett antal 
tjänster utöver den schakt-
fria tekniken. Företaget ren-
sar bort beläggningar i led-
ningar med egenutvecklade 
metoder, man hjälper till att 
lokalisera felkopplingar och 
anlitas även som rådgivare 
för att utforma underhålls-
planering. Mattias Höglund 
ser ändå schaktfri lednings-
förnyelse som något av före-
tagets framtida tillväxtmotor.

– Då det finns tusentals 
kilometer med åldrande led-
ningsnät hos landets kom-
muner är marknadspotenti-
alen stor. På sikt kommer vi 
att behöva utöka den nuva-
rande personalstyrkan, säger 
Mattias till lokaltidningen.

För närvarande arbetar 34 
personer på Pollex. Bara den 
senaste veckan har fyra nya 
medarbetare anställts.

– Min bedömning är att 
vi ska vara ett 50-tal perso-
ner 2017. Vi är ett expansivt 
företag som andas optimism 
inför framtiden, avslutar 
Mattias Höglund.

JONAS ANDERSSON Mattias Höglund, vd på Pollex, gläds åt den utveckling som Nödingeföretaget upplever just nu.

Mångmiljonorder till Pollex

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet

Henrik Kjellberg  
Fastighetsmäklare/
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henrik@axelssonsfast.se
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Fastighetsmäklare
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