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Plus8 byggnadsställning är glada att 
presentera Lars-Gunnar Viklund! 

Med en depå/servicecenter i 
”Maskinhuset” Skelleftehamn, 
välkomnar vi gamla och nya 
kunder från Sundsvall till Haparanda!

”Det är fantastiskt att i Skellefteå, centralt efter Norrlandskusten, kunna erbjuda våra kunder 
försäljning, utbildning och stöd inom byggnadsställning.”

”Lasse” tilltalsnamnet som han oftast använder har etablerat vår depå och servicecenter i 
Skellefteå och är en del av vår starka uppställning, vi erbjuder byggnadsställning, utbildningar, 
ritningshjälp och stöd i alla delar av ställningsentreprenad! Vi passade på att stjäla en stund av 
hans tid för att höra lite om hans bakgrund.

Lars kommer senast från PEPT Filial där han ansvarat för logistik och arbetsledning. Lars har 
även erfarenhet av säkerhetsarbete och utbildningar. Kundservice är också en röd tråd man 
kan följa genom stora delar av hans karriär. Med bred kunskap inom byggnadsställningar som 
montör till ledande positioner inom branschen har han erfarenhet från såväl den upphandlande 
som den säljande sidan. Att utveckla och driva verksamheter framåt är något Lars brinner för, 
det kan vara allt från att sälja till att ge råd om tekniska lösningar eller verksamheten i stort.

”Plus8 har jag känt till länge, det är ett välbekant varumärke och ett välrenommerat företag 
som är känt för att sätta sina kunder i fokus”

”Det är kul att jobba för ett företag som är öppet och välkomnande. Här känner sig kunderna 
väl omhändertagna och mina kollegor delar gärna med sig av sitt tekniska kunnande”

På fritiden är det aktiviteter med familjen, vänner och bekanta som gäller. Träning i form av 
gym och inlines/löpning tillsammans med motorsport främst då motorcyklar är de stora 
intressena som tar mycket tid, en stund med nära och kära i familjens pool på sommaren för 
att varva ner är balsam för själen när han har en stund över.

Bra jobbat Lars, full fart i Norrland!


