Värmepumpen
– en lönsam investering

• familjen johanssons värmepump puttrar och går
• gullmarsstrand värms upp och kyls ned med bergvärme

Mattias Bergquist , koordinator, och Magnus Bergquist, vd och försäljningschef, leder företaget tillsammans med serviceteknikerna Petri Lehtinen och
Paul Olsson.

VÅRT ANSVAR
TAR INTE
SLUT NÄR
JOBBET
ÄR GJORT
Bakom varje värmepumpslösning från Thermia står vi som
certifierad återförsäljare och tar helhetsansvar för din investering, från installation till support och garanti. Vi vägleder dig till
största möjliga besparing och ett skönare inomhusklimat.
Med Thermia Trygg i ryggen är du garanterad en investering
som lönar sig dag för dag, år för år. Välkommen in så berättar
vi mer. Hos oss kan du även hämta ett kostnadsfritt exemplar av Stora Värmepumpsboken,
www.thermia.se
perfekt
läsning när du vill börja se över dina
uppvärmningskostnader.

Flytten starten
på något nytt
Flytten till de nya lokalerna i Herrestad är starten på
något nytt. Vi hade sedan tidigare lagt ner butiken, så nu kan vi på allvar
satsa på att ge fullservice för våra värmepumpskunder.
Vi har 1 000 kvadratmeter golvyta till vårt förfogande och har byggt med
tanke på framtiden. Det är också viktigt för oss att kunna erbjuda våra
medarbetare en god arbetsmiljö så att de trivs och stannar hos oss.
Förut tvingades vi stå ute och lasta våra servicebilar. Nu kan vi göra
det inomhus och det är ljust och trevligt. Vi har nu bra kontor och gott
om lager.
Givetvis har vi i den egna fastigheten satsat lite extra på att få så energi
snåla lokaler som möjligt. Vi har till exempel lagt ner ganska mycket extra
för att elinstallationerna ska vara miljösmarta, med exempelvis självsläck
ande lampor.
Vår målsättning har bland annat varit att höja arbetsglädjen och det
har lyckats bra, tycker vi. Nu har exempelvis alla tillgång till ett gym på
arbetsplatsen. Det ska vara roligt att jobba här!
För oss är det viktigt att våra kunder tycker vi har bra service. Det
handlar inte bara om att installera värmepumpar, eftermarknaden är nästan
viktigare. Det ska vara tryggt att anlita oss!
Magnus Bergquist, Mattias Bergquist, Petri Lehtinen och Paul Olsson

www.thermia.se
Berghogens Rörs nya lokaler på Bultvägen 8 i Uddevalla.
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”Värmepumpen puttrar och går”
Rummet i källarvåningen där
oljetanken tidigare stod, har
förvandlats till en trivsam och
praktisk groventré. I rummet
intill där värmepumpen av märket Diplomat från Thermia har
installerats, finns idag en tvättstuga.
I den trivsamma 60-talsvillan i Kisselberg Åker, i
Uddevalla bor familjen Mattias och Eva Johans
son med sina barn. I november 2005 installerade
Berghogens Rör bergvärme i villan, något som
Mattias Johansson aldrig har ångrat. Värmepum
pen har varit igång 16 500 timmar, utan några
driftstopp.
– Den bara puttrar och går. Vi har bara fått
inställningarna kontrollerade en gång, annars har
vi inte behövt göra något.
Mattias menar att deras fastighet egentligen
inte var optimal för installering av bergvärme
eftersom det är 36 meter till berget. I dag syns det
inte ens var borrhålet finns.
– Jag har då inte ångrat mig en enda minut.
Investeringarna med bergvärme har betalat sig på
fem år. Uppvärmningen och hushållselen samman
räknade går inte på mer än 14 000 kronor om året.
Jag vågar inte ens räkna ut vad det skulle ha kostat
med olja, säger Mattias Johansson.
Det lite märkliga i sammanhanget är att kom
munens egen energirådgivare rekommenderade
pelletsbrännare.

Familjen Johansson framför sitt hus, från vänster pappa Mattias och mamma Eva. Dottern Agnes, längst
till höger, hade med sig kompisarna Gabriella och Tindra.

– Eftersom jag ibland kan vara bortrest skulle
det ha inneburit mycket jobb för min fru Eva.
Familjen Johansson blev först om att installera
bergvärme i villaområdet.

– Många grannar var nyfikna hur det gick
för mig. Nu har ytterligare fyra ”på gatan” berg
värme. Det har haft en positiv smittoeffekt, säger
Mattias Johansson avslutningsvis.

Visste du att…
Berghogens Rör har fått flera utmärkelser,
bland annat det prestigefyllda ”Gasellföretag” av Dagens Industri och ”Superföretag”
av tidningen Veckans Affärer.
De värmepumpar som Berghogens Rör hittills har installerat sparar ungefär 12 000
kubik olja per år. Detta motsvarar ungefär
300 tankbilar med släp.
Redan 1974 installerade
Berghogens Rör den
första värmepumpen,
då i en stallbyggnad
utanför Uddevalla.
Mattias Johansson tillsammans med Magnus Bergquist från Berghogens Rör.

Gullmarsstrands integrerade bergvärmesystem utnyttjar så väl värmen som kylan från borrhålen för att får rätt tempeartur på anläggningen.

Samma höga service som vi själva står för
Alldeles intill havet i Fiskebäckskil ligger
fashionabla Gullmarsstrand, en hotelloch konferensanläggning som tycks
smälta samman med den omgivande
miljön. Här står Berghogens Rör AB
för all uppvärmning – och kylning!
Foto: Thomas Johansson

– Vi har ett integrerat bergvärmesystem. Vi utnyttjar
kylan i borrhålen i
all vår ventilation,
berättar Berth Nilsson på Gullmarsstrand.

År 2000 är en milstolpe i Gullmarsstrands
historia. Då togs beslutet att helt ändra
anläggningens profil. Wingårdhs Arkitekt
firma, som ofta tycks ”samarbeta” med
miljön, kom med idéerna.
– Vi gjorde då en total omdesign till
det renodlade, det sparsmakade, berättar
Berth Nilsson som är delägare tillsam
mans med sina två bröder i det driftbo
lag och fastighetsbolag som ligger bakom
Gullmarsstrand.
Berghogens Rör AB blev nästan det
självklara valet när det blev dags för Berth
Nilsson att välja leverantör av bergvärme.
– Vi funderade ett tag på att lägga slang
i vattnet, men det skulle bli besvärligt med
tanke på de forskningsstationer som finns
i havet här utanför, säger han.
Men gott om berg finns det i de kust
nära områdena på Västkusten.

– Vi letade efter lokala leverantörer
med hög service och närhet. Berghogens
har otroliga kunskaper om Thermias
pumpar och de har en otrolig servicenivå,
det som vi själva står för också. Det finns
alltid någon att få tag på, berömmer Berth
Nilsson.
När Gullmarsstrand byggdes om för
tiotalet år sedan satsade de helt på golv
värme. Några förfulande radiatorer finns
ingenstans att hitta i de nyare delarna.
Ibland behövs också inomhustempe
raturen sänkas.
– Vi har ett integrerat bergvärmesys
tem. Vi utnyttjar kylan i borrhålen i all
vår ventilation.
Gullmarsstrand har idag 84 rum och
många och stora konferenssalar. 2011 till

Gullmarsstrand har en sparsmakad stil.

Magnus Bergquist visar den värmepump
som Berghogens Rör installerat.

kommer ett nybygge om ytterligare 20 rum.
90 procent av omsättningen utgörs av kon
ferensverksamhet, även om Gullmarsstrand
är ett populärt ställe att förlägga sina bröl
lop till. Under sommarmånaden juli är
det privatpersoner som väljer anlägg
ningen, lockade av de relativt sett låga
priserna. I anläggningen finns restau
ranger, ett kontemplativt bad, sinnenas
bad som står på pelare i vattnet
Gullmarsstrand kan också skryta med
att under lågkonjunkturen ha vunnit
marknadsandelar, vilket är få förunnat.
Hela Gullmarsstrand värms upp (och
kyls ned!) med bergvärme som utvinns ur
totalt elva energibrunnar.

Besök gärna vår hemsida:

VÄSTSVENSKA STAKET AB
0522-890 60 070-320 44 40

0522-891 15

070-637 21 00

3 500 värmepumpar
under 2000-talet
Berghogens Rör AB är en av Sveriges största återförsäljare av
Thermias värmepumpar. Under 2000-talet har Berghogens
installerat inte mindre än 3 500 värmepumpar!
Berghogens Rör AB startades i ett litet garage
utanför Uddevalla 1967, mer eller mindre som
hobbyverksamhet. I dag är företaget en betydande
leverantör av värmepumpar.

Camilla Åsberg sköter administrationen på företaget.

Berghogens var tidigare också verksamt med
annat inom rör och VVS, men redan tidigt 90-tal
ansåg ledningen att det vettigaste var att satsa
enbart på värmepumpar.
Det tog några år, men idag är det ”enbart”
värmepumpar för berg, mark och luft-vatten som
gäller för Berghogens Rör AB. Den geografiska
marknaden sträcker sig upp till Åmål och Bengts
fors i norr, till Göteborg i söder. 97 procent av
kunderna är privatpersoner.
Företaget leds i dag av en kvartett som känt
varandra sedan barnsben. Det är Magnus Berg
quist, som är vd och försäljningschef, och brodern
Mattias Bergquist fungerar som koordinator.
Petri Lehtinen och Paul Olsson är båda service
tekniker.
– I dag är det vanligt folk som installerar värme
pumpar. De har kommit underfund med att det
inte finns något som är så billigt i drift. Kun

Berghogens Rör byter ut sina servicebilar kontinuerligt.

derna behöver heller inte göra något, det är ett
bekvämt uppvärmningsalternativ, säger Mattias
Bergquist.
Berghogens personalstab består av totalt 12
kompetenta tjejer och killar som alla har arbetat
inom företaget en lång tid.
Vad skiljer då Berghogens Rör AB från andra
värmepumpsinstallatörer?
– Vi lämnar alltid heloffert med en slutsumma.
Det tillkommer aldrig några otrevliga överrask
ningar. Vi har också en bra kundsupport.
I takt med att alltfler installerar värmepumpar,
växer eftermarknaden. De fastighetsägare som var
tidigt ute med att installera värmepump, behöver
nu byta. Här ser Berghogens Rör en stor marknad.

Vi samarbetar med
Berghogens Rör när det
gäller energiborrning.
Utför även borrning
för dricksvatten.
För mer info kontakta:

Robert 070-835 31 37
Håkan 070-835 31 38

Åttersrud 100 • 464 64 Brålanda

Robert Andersson är delägare och Fredrik Karlsson är anställd på RH Brunnsborrning.

Borra energibrunnar
är ingen barnlek

Torp Köpcentrum
161

Bultvägen 8

Berghogens Rör AB har sedan flera år tillbaka ett väl etablerat
samarbete med RH Brunnsborrning. Företagets två maskiner
borrar mer eller mindre uteslutande energibrunnar åt Berghogens.
Att borra energibrunnar är ingen barnlek. Det
är stundtals ett tungt arbete och varje borrma
skin är därför bemannad av två personer. En av
RH Brunnborrnings målsättningar är att lämna
trädgårdarna så intakta som möjligt, den åtta
ton tunga maskinen till trots.
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All jord och stenmjöl går via en slang av
dimension större direkt ner i en container. Sten
mjölet fuktas dessutom för att det ska damma
så lite som möjligt.
Att borra en energibrunn tar omkring åtta
timmar.
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Berghogens Rör AB finns nu i nya lokaler
på Bultvägen 8.

JORDVÄRME!
Vill du värma ditt hus eller
din fastighet på ett klimatoch energismart sätt?

Välj jordvärme
– det mest kostnadseffektiva alternativet

B ARNE
RUTGERSSON

Ni ställer frågorna vi har svaren!
Med våra specialmaskiner plöjer vi även slang för:
Bevattning – Vattenledning – Tryckavlopp m.m.

Vi utför även förläggningAB
av el- och telekabel.
ENTREPRENAD
ORUST

www.jordvarme.se
0708-55 65 04 el. 0304-447 50
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