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Välkommen till  
din kvalitetsleverantör

BGS bryter berg- och grusmaterial i flera egna 
täkter i norra Kalmar län. Vill du hämta själv 
eller få din leverans ordnad på annat sätt så 
går det naturligtvis bra.  
Vi är ett litet företag med flexibel organisation 
och kan därmed anpassa oss för att möta dina 
behov.

BGS är dotterbolag till AB Nybrogrus och 
systerbolag till GEBA Betong i Vimmerby AB. 
Inom koncernen arbetar ca 35 medarbetare 
som alltid sätter dig som kund i fokus. Vi vet 
vilket material som krävs för varje tillfälle och 
du kan alltid få råd och hjälp av oss. För att 
alltid erbjuda en hög och jämn kvalitet utför vi 
kontinuerligt tester och kontroller av vårt  
material. Framförallt kan vi agera snabbt och 
på kort tid när det behövs.

AB Nybrogrus har sitt huvudkontor i Runtorp 
som ligger strax söder om Kalmar.  
Nybrogrus har tre grustäkter (Runtorp,  
Brånahult, Flivik) och en naturgrustäkt  
(Igersdela).  

GEBA Betong i Vimmerby levererar färsk  
betong med utgångspunkt från Vimmerby och  
levererar i en radie om ca 80 km såsom Eksjö, 
Nässjö, Hultsfred, Västervik, Vetlanda, Kisa, 
Målilla, Södra Vi, Frödinge m.fl.



Hög kvalitet är vårt signum

Ett krav för att sälja berg- och grusmaterial 
inom EU är att det är CE-märkt. Att testa och 
genomföra kontroller på materialet är viktigt för 
oss, det säkerställer att våra leveranser alltid 
håller den kvalitet som kunderna förväntar sig. 
Därför testar vi våra produkter kontinuerligt i 
laboratoriet.  

Skulle en av våra kunder till exempel behöva 
en särskild sammansättning för  
insatsmaterialet och provet visar något annat 
så åtgärdar vi direkt.

Från våra täkter har vi flera bergarter med  
olika egenskaper, anpassade för olika  
ändamål. Vi delar upp dem i bergkross eller 
natursandsprodukter. Kontakta oss för vilka 
produkter vi har i respektive täkt närmast dig.





Väsby – bergtäkt (Östergötland)
Utlastningstid: 06:00-22:00
GPS:  58°5.348’N 15°37.812’E
WGS84 DDM 
_____________________________
Höghult – sandtäkt
Utlastningstid: 07:00-18:00
GPS: 57°38.323’N 16°1.611’E
WGS84 DDM 
_____________________________
Vråka – berg- och grustäkt
Utlastningstid: 06:00-22:00
GPS: 58°1.350’N   16°34.449’E
WGS84 DDM 
_____________________________
Hörtingerum – bergtäkt
Utlastningstid: 06:00-22:00
GPS: 57°44.276’N   16°33.210’E
WGS84 DDM 
_____________________________
Alsta – bergtäkt
Utlastningstid: 07:00-18:00
GPS: 57°41.540’N   15°55.732’E
WGS84 DDM 
_____________________________ 
Fågelhem – sandtäkt
Utlastningstid: 06:00-18:00
GPS: 57°41.641’N   15°48.915’E
WGS84 DDM 
_____________________________
Krogstorp – moräntäkt
Utlastningstid: (Kontakta oss för mer info)
GPS: 57°36.511’N 15°37.745’E
WGS84 DDM 
____________________________
Norrhult – bergtäkt
Utlastningstid: 07:00-16:00 (Möjligt till 06:00-22:00 efter ök)
GPS: 57°33.013’N 15°51.142’E
WGS84 DDM 
____________________________
Vrånganäs – bergtäkt
Utlastningstid: 06:00-22:00
GPS: 57°21.316’N 15°37.881’E
WGS84 DDM 
 
 
 
 
 
Se vår hemsida www.bgss.se för kartor till täkterna samt mer information  
alternativt kontakta oss på 0492-14880 eller robert@nybrogrus.se



Bergkross 
Krossballast för allmänna väg- och anläggningsändamål, 
till exempel förstärkningsgrus, bärlagergrus och makadam 
för dränering. Asfaltsballast är insatsmaterial för olika typer 
av asfalt. Materialet finns med olika nötningsbeständighet 
vilket ger rätt egenskap till varje väg.  
Vattenbyggnadssten är sorterade blockstenar som bryts 
av kristallint urberg med låg vattenabsorption, vilket är en 
nödvändig egenskap då man vill skapa beständiga  
kustmiljöer.



Natursand  
Natursand går till projekt med högkvalitativa ändamål, allt 
från lekplatser och sportarenor till betongproducenter och 
reningsverk beställer produkterna. 
• Betongballast • Fallsand • Filtersand
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Telefon: 0492-148 80 
info@nybrogrus.se 
www.bgss.se


