Nu utökar vi!

KUNSKAP. BREDD. KOMPETENS.
Stålbyggnadskontroll utökar verksamheten genom att Staffan Boström, med ett förflutet i Banverket
/ Trafikverket och WSP samt Tennce Carlsson, tidigare VD och delägare i stålbyggnadsföretaget Lecor
Stålteknik i Kungälv, har inträtt som delägare och verksamma i företaget. Samtidigt tar Görans son
Kalle Alpsten ett steg upp i företaget och blir ny VD.

” Med Tennce Carlssons kompetens breddar vi utbudet av våra tjänster till olika uppgifter
rörande produktion och ekonomiska beräkningar avseende stålkonstruktioner.
Med Staffan Boströms kompetens utökar vi våra resurser inom brobyggnad och tung industri.
Vår samlade bredd gör att vi ännu bättre kan serva svenskt stålbyggande i fortsättningen”
– Tillsammans har vi unika kunskaper och erfarenheter av
olika aspekter av stålbyggande, säger Göran Alpsten, VD i
Stålbyggnadskontroll. Vi ska leva upp till att kunna vara det
självklara valet när det gäller konsulttjänster och fortbildning
inom stålbyggande till alla aktörer i byggbranschen, som
byggherrar, beställare, byggare, konstruktörer, stålbyggare och
organisationer. Liksom tidigare avser vi inte utföra projektering
eller rutinmässig oförstörande provning av stålkonstruktioner,
men hoppas få fungera som stöd eller extraresurs även till
konsultfirmor och provningsföretag.

– För egen del avser jag fortsätta med speciella konsulttjänster inom
stålbyggnadsområdet, säger Göran. Mitt största projekt just nu
gäller att medverka som konsult till Implenia för stålbroarna i projekt
Getingmidjan, järnvägsförbindelsen mellan Stockholm Central och
Södermalm, där även Staffan är verksam. Dessutom fortsätter jag att
hålla i bland annat kurserna TR-stål. På sikt kommer även Staffan och
Tennce att medverka i kurserna.

Görans son Kalle Alpsten tar samtidigt ett steg upp i företaget
och blir ny VD. Han får därmed en mer central roll i företaget,
men kommer som hittills att svara för IT-tjänster och administrera
kurserna TR-stål.
– Vi har bland annat på gång en ny mjukvara, säger Kalle, som
kommer underlätta utformning och val av produkter för stålbyggnad.
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