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100 år av
logistik 
för hälsa
och
sjukvård 
Kronans Droghandel (KD) är en del av Oriola-KD

koncernen, en logistikexpert och affärspartner till

såväl läkemedels- och sjukvårdsindustrin som till

hälso- och sjukvården. Vår uppgift är att kostnads-

effektivt, säkert och med rätt kvalitet distribuera

läkemedel och andra sjukvårdsprodukter till hälso-

och sjukvårdens olika delar, inkusive apotek. 

KD startade som en avknoppning från Apoteket Kronan

i Göteborg 1907. 

Nu och i framtiden vill vi upplevas som marknadens

bästa på det vi gör. 

Kronans Droghandel, Fibervägen, Box 252, 435 25 Mölnlycke.
Växel 031-88 70 00. Fax 031-338 55 80. www.kd.se

– På sjukhuset kan det ligga väldigt sju-
ka patienter nära där vi arbetar. Därför 
måste vi göra allt som står i vår makt för 
att underlätta för dem, säger Jonas Lager-
qvist, arbetschef på JL Bygg & Sanering. 

När Lagerqvist etablerade JL Bygg & 
Sanering år 2005 var det med viljan att 
kombinera sanering med återställnings-
arbete, så att beställaren av ett och sam-
ma företag levereras en färdig produkt. 
Oftast sköts saneringen av en firma och 
återställningen av en annan, men Lager-
qvist hade märkt att helhetstänkandet 
behövdes från början.

– På så vis kan vi styra arbetet bättre 
och minimera dammspridning och bul-
ler direkt, förklarar Jonas Lagerqvist.

Dubbla miljökrav
Både för arbetsmiljön och miljön i öv-
rigt är det viktigt att produkterna som 
företaget använder är miljövänliga. JL 
Bygg & Sanering arbetar efter Folksams 
miljöguide.

– Det finns lim som gör lokalerna 
omöjliga att vistas i, och en sådan miljö 
är inkompatibel med omgivningarna på 

ett sjukhus. Därför anpassar vi oss, sä-
ger Jonas Lagerqvist. 

Just anpassningsbarheten ser Lager-
qvist som ett nyckelord på en arbetsplats 
där hyresgästen är en patient.   ❑

Att bygga om på ett sjukhus är 
att leva upp till höga renhåll-
ningskrav. JL Bygg & Sanering 
är företaget som kan värna om 
den känsliga sjukhusmiljön. 

Från rivningsmiljö  
till renrumsmiljö

www.jlbygg-sanering.se

Jonas Lagerqvist är stolt över att kunna 
erbjuda både sanering och återställnings-
arbete. 

    JL BYGG & SANERING AB:
• etablerades 2005 och har 32 anställda. 
•  anlitar endast underentreprenörer som är  

behöriga i sitt fackområde.
•  samarbetar med Akademiska sjukhuset,  

bostadsrättsföreningar samt statliga och 
kommunala fastighetsbolag.

Telia Sonera
digi


