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Hur svårt kan
det vara?

Det byggs för lite bostäder i Upp-
sala i förhållande till behovet, det 
kan vi alla skriva under på. Men 
vad är det som hindrar bostads-

byggen från att bli av? Hur 
svårt kan det vara när det fi nns 
efterfrågan och bolag som vill 
bygga? 

 
I detta nummer av Proffs-

byggarna vill vi försöka för-
klara vad det är som tar så 

lång tid, vad det är som 
kostar och olika synpunk-
ter på det. Illustrationen 
på sidorna 6-9 visar att 
själva byggandet jämfö-
relsevis bara är en liten 

del av hela processen från 
idé till infl yttning. Inklusi-

ve överklaganden och hand-
läggningstider kan det ta upp 

till 10 år innan ett hus blir byggt. 
Att det dessutom påverkar priset/hy-

ran för den som ska bo i huset är ound-

vikligt – faktiska produktionskostnaden för att bygga ett 
hus motsvarar drygt hälften av den totala kostnaden! 

 
Vi vill bygga hus som folk har råd att bo i och vi vill att 

alla aktörer i den långa produktionskedjan tar ansvar för 
att korta processen. Varför inte ha som mål att halvera ti-
den? Vi vill också ha enhetliga krav över hela landet för 
bl. a. energianvändning och tillgänglighet så att byggfö-
retagen kan bygga effektivt. Idag kan kommunerna själ-
va ställa olika tekniska särkrav, vilket ökar kostnaderna 
med 10-15 procent. 

 
Vi har inget emot hårda krav som leder till ett mer håll-

bart samhälle men kraven ska vara enhetliga och transpa-
renta. Då kan vi bygga effektivare!

 

Produktion: Insert Media
Form: UNiT
Tryck: Pressgrannar
Omslagsfoto: Rikkard Häggbom

För information om kundtidningar 
kontakta: 
Patric Salmonsson, 018-478 10 73
patric.salmonsson@insert-media.se E N  D E L  A V  M E D I E H U S E T  U N T
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Anders Ragnarsson, Sveriges Byggindustrier Uppsala

Bengt Westman, Byggnads Mälardalen

Innehållet i denna bilaga har tagits fram i samarbete mellan BBIS och Insert Media.

Att göra rätt från början!
Då önskas av ett företag
att de har...

 Utbildning

 Auktorisation

 Engagerad personal

 Bra rutiner

 Ärlighet

 Rätt samarbetspartners

Allt detta står M2 Ytskikt för!

M2 Ytskikt AB   |   Hållnäsgatan 13, Uppsala   |   018-65 80 70
www.m2ytskikt.se

Vi är medlemmar i

Några av våra samarbetspartners:

Vi utför alla typer av plattsättning & golvläggningsarbeten. 
Vi monterar, slipar & behandlar alla typer av trägolv.

Trygga och trivsamma trapphus

www.secor.se      020-440 450

Secor är en erfaren och rikstäck-

ande montage- och säljkedja för 

Dalocs klassade säkerhetsdörrar. 

Vi utför professionella dörrbyten 

och utgår från dina behov oavsett 

om du vill ha en dörr eller ett 

enhetligt och snyggt trapphus. 

Våra certifierade montörer garanterar 

att dörren blir korrekt monterad. 

Att våra kunder blir nöjda är viktigt 

för oss.

Professionell
montering

Dörrar med unika fördelar

Secor säljer och monterar Dalocs snygga och 
klassade säkerhetsdörrar. De har bl a en helt 
unik överfals, flerpunktslås och finns i många 
utförande t ex med träfront eller olika laminat 
på in- och utsidan.
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Gör du rätt saker 
till rätt pris?

I ett strategiskt ramavtal erbjuder vi dig vår kunskap och erfarenhet och hjälper dig att 
förverkliga idéer och mål för dina fastigheter. Vi utreder behov, föreslår åtgärder och 
utför de arbeten som du önskar – till exempel underhåll, ombyggnad eller nybyggnad. 
I arbetet tar vi med oss våra kunskaper och breda kompetens kring energi och miljö, 
miljöklassifi ceringar och effektivt byggande.
 Vårt samarbete bygger på förtroende, kontinuitet och erfarenhetsåterföring. Öppenhet 
och förståelse för varandras utmaningar minskar risken för missförstånd och ger bättre 
slutresultat. Med oss som partner får du hjälp att hitta lösningar som är effektiva hela vägen, 
från idé till garantibesiktning.
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Uppsala Nord: 
Söderforsgatan 1, Librobäck. 
Tel: 018-18 43 30

Uppsala syd: 
Verkstadsgatan 10
Tel: 018-10 04 15

Vi löser det!
Hos oss kan du hyra allt du behöver till byggprojektet.
Du kan även kombinera det du hyr med våra tjänster. 
Kunnig personal och rutinerade teknikspecialister hjälper 
dig med behovanalys och projektering, leverans, installation, 
logistik, utbildning, underhåll och demontering. 
Välj själv var i processen du vill ha stöd och i vilken omfattning.

Ansvarig mäklare: Mäklarcentrum - Tierp 0293-104 50 - www.maklarcentrum.se

Nyproducerade bostadsrätter med villakänsla

ske under sensommaren.

Ansvarig mäklare: Mäklarcentrum - Tierp 0293-104 50 - www.maklarcentrum.se

På Cirkusplatsen i centrala Tierp kommer VBE Byggproduktion att
uppföra sex stycken hus med villakaraktär. Dessa är orienterade  
så att uteplatser och balkonger är orienterade i sydvästläge. 
Målsättningen är att starta efter årskiftet och att första inflytt ska
ske under sensommaren.
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BROMSSTRÄCKA?
”1990 var ekonomin problemet. Idag är det byråkratin.”

Ulf Perbo, statssekrete-
rare till bostadsminister 
Staffan Attefall. Varför 
byggs det fortfarande för 
lite bostäder i Sverige? 
– Bostadsbyggandet har hal-
kat efter ända sedan skat-
tereformen och den eko-
nomiska krisen i början av 
1990-talet. Då var proble-
met ekonomin. Idag är det 
byråkratin. Det tar för lång 
tid från det att man börjar 
planera till det att spaden 
sätts i marken. Processen 
däremellan är dessutom 
krånglig, oförutsägbar och 
otransparent. 

Hur påverkar det?
– På kort sikt minskar byg-

gandet och kostnaderna sti-
ger. Men även på lång sikt 
hämmas konkurrensen i 
byggsektorn när små aktörer 
inte orkar ta sig in på mark-
naden och utländska bygg-
bolag avstår från att inve-
stera i Sverige. Olika regler 
i olika kommuner minskar 
branschens produktivitets-
utveckling. 

Går det att lösa?
– Varje steg i processen har 
goda avsikter och vi vill stu-
dera allt noggrant innan vi 
gör förändringar. En hel del 
av det förberedande arbetet 
börjar nu äntligen bli klart. 
Innan jul ska flera utred-
ningar lämna sina rappor-

I mer än två decennier har bostads-
byggandet halkat efter i Sverige, med 
bostadsbrist som följd. Det är inget fel 
på efterfrågan, hushållen söker nya 
bostäder och de har pengar. Så vad står 
i vägen? 

PROFFSBYGGARNA
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En förändring 
är redan be-
slutad, läns-
styrelserna får 
mer pengar av 
regeringen.

Ulf Perbo

ter och nästa år ska reger-
ingen lägga fram konkreta 
lagförslag. En förändring är 
redan beslutad: länsstyrel-
serna får mer pengar av re-
geringen för att bland annat 
korta sina handläggnings-
tider för överklaganden. Så 
svaret är ja, det går att lösa, 
men det kommer att ta tid. 
 
Vem ska ha ansvaret för 
bostadsplaneringen?
– Idag ligger det på kom-
munerna, vi tror att det 
också måste finnas en re-
gional planeringsnivå med 
större tyngd än idag. Det 
fungerar inte att exempel-
vis 26 kommuner, som det 
är i Stockholm, var för sig 
ansvarar för en fråga som är 
så central för regionens ut-
veckling. 

Fungerar konkurrensen?
– Det finns en tendens att 
onödigt mycket förhand-
lingar sker i slutna rum på 
kommunerna istället för i 

öppna konkurrenssituatio-
ner, exempelvis vid mark-
anvisningar. 

Vad tycker du om lagstift-
ningen om Riksintressen?
– Det är en lagstiftning med 
mycket goda avsikter. Men 
den spretar och frågan är 
om inte bostadsbyggan-
de snart måste ses som ett 
riksintresse. Så den måste 
ses över. 

Rätten att överklaga?
– Vi ska utreda instansord-
ningen, men det har tidiga-
re visat sig svårt att ta bort 
steg. Kanske finns det andra 
sätt att förenkla den proces-
sen.

Kommunala särkrav, loka-
la bestämmelser om exem-
pelvis energinormer, det 
vill säga energiförbruk-
ning i nyproducerade hus. 
Hur ser ni på det?
– Vi måste föra en mogen 
diskussion om vad som är 

Det tar ofta 
åtta år från idé 
till färdigt hus i 
Sverige.
Byggtiden är 
ett och ett 
halvt år. 

Läs mer på sidorna 5–9 
om vad det är som tar  
sådan tid.

Text Marie-Louise Olsen
© Stockholms
Byggmästareförening
Illustratör: Anton Ivanov

rätt nivå för att fatta beslut 
i olika frågor. Vissa kom-
munala särkrav är legitima. 
Men energinormer, som hör 
ihop med klimatfrågan, är 
kanske snarare en global 
fråga än en kommunal. Jag 
tror inte att kommunerna 
ser vilka kostnader det blir 
när byggindustrin måste 
anpassa varje projekt efter 
olika regler.  

I Tyskland kan man i vissa 
områden hoppa över de-
taljplan, och istället direkt 
ansöka om bygglov. Vad 
tror ni om det?
– Det verkar fungera bra i 
Tyskland. Det är en möjlig-
het att i ett hugg skära bort 
flera år ur processen. 
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Hallå där Björn 
Wellhagen, expert 
på husbyggnad 
vid Sveriges Bygg-
industrier. 
Vad tycker du om: 

Vi bygger
för er!

Ibrahim Güleg och Osman Aydogan har tagit fram snösky�  ar. De 
skottar snö ner i det stup som störtloppsåkarna ska kasta sig utför 
under OS i Sotji 2014.

Ibrahim och Osman berättar att de får upp byggmaterial med 
helikopter. Huset de bygger är en trästomme på betongplatta, nu 
mest dold av presenningar för att skydda mot snön. Det är bråttom, 
om några månader ska de vara klara. 

– När det är brått måste vi jobba övertid. Då hinner vi inte åka ner 
till barackerna och sova. Då sover vi här, i containrarna, säger en av 
dem och pekar mot några förrådscontainrar.

– Är det så bråttom ofta?
– Ja, nästan hela tiden.

Det har snöat
på toppen av Rosa Khutor

På byggnads.se kan du ladda ner alla reportage, Schysta villkor – rent spel för alla lag.

Bob R
eklam

byrå Foto: A
nders Lindh
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Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier: ”En onödigt lång 
process innan själva bygget börjar och en rad fördyrande 
bestämmelser ligger bakom det låga bostadsbyggandet.”

Möjligheten att överklaga 
beslut om nya bostäder?
– Vi är övertygande om att 
processen kan effektivise-
ras med bibehållen rätt-
säkerhet. En studie från 
Lunds universitet visar att 
i mindre än 1 procent av alla 
överklagade bygglov får den 
som överklagar rätt i nå-
gon del. Idag går det över-

klaga en detaljplan i fyra led. 
Ett led kan tas bort genom 
att samordna länsstyrelser-
na och kommunernas be-
slut. Det skulle inte behöva 
äventyra den demokratiska 
processen.

Kommunala särkrav?
– Våra företag räknar med 
att kommunala särkrav hö-

jer byggkostnaderna med 
10–15 procent. Vi vill ha 
tydliga nationella regler 
vilket gynnar en industri-
ell produktion, med alla de 
effektiviseringsvinster det 
innebär. Mängder av olika 
kommunala särkrav gynnar 
varken konkurrensen eller 
det långsiktiga arbetet med 
hållbar samhällsutveckling.

Regional samverkan?
– Man måste bli mycket 
bättre på att samordna in-
frastruktursatsningar med 
strategiskt bostadsplane-
ring. Det hjälper inte att 
regionen bygger ut infra-
strukturen om inte kom-
munerna samtidigt tar 
fram planer för bostäder 
runt de nya knutpunkterna. 

Hyressättningssystemet?
– En friare hyressättning i 
beståndet är helt nödvän-
diga för att öka rörligheten 
på bostadsmarknaden och 
skapa incitament för byg-
gandet av hyresbostäder. 

Processen kan 
e� ektiviseras.
Björn Wellhagen

Följ den krokiga vägen till färdigt hus
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Toni Jonsson, Arenor för tillväxt: ”Det är omöjligt att förutse
kostnader eftersom exempelvis överklagandefasen är
extremt dyr och svår att tidsbestämma.”

Sonny Modig
vd MKB, Malmös kommunala bostadsbolag
– Utgå från att aktörerna på bostadsmarknaden är 
goda, de vill bygga om förutsättningarna är de rätta. 
Men vi kan inte tvinga dem att göra dåliga affärer. Jag 
är övertygad om att en viktig förklaring till att det byggs 
för lite bostäder är det ålderdomliga och ineffektiva
hyressättningssystemet. Ju större skillnaden är mellan 
den hyra som krävs för att bygga en ny bostad och den 
hyra man tillåts ta ut i det befintliga beståndet, desto 
svårare blir det att bygga nytt. 

Sebastian Brixder
Projektledare, Riksbyggen
– Mycket behöver förändras, men det går att snabba 
på processen även nu. Ett framgångsrikt exempel är 
stockholms stads 20K-projektet (20 000 nya bo-
städer, 2003–2006) där en samordnare satte upp
tidsplaner och hade en viktig drivande funktion för att 
samordna de beslutande instanserna, så att det aldrig 
stannade av någonstans. 
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Vi gör underverk.
Vill du vara med?

Markona höjer värdet på marken. Största delen av vår 
verksamhet utgörs av entreprenad inom mark och an-
läggning men vi utför även plantering, rivning, grävning, 
transporter och snöröjning. Med 18 år i branschen och 
150 medarbetare säkerställer vi leverans av högsta 
kvalitet oavsett typ av markförädling. Nu söker vi fl er 
medarbetare.

Läs mer om oss och våra lediga tjänster på markona.se

pRoffsbyggaRna

Toni Jonsson, 
Projektkoordinator
Arenor för tillväxt,
Regionförbundet
Uppsala län
– Många entreprenörer jag 
möter tvekar inför satsningar 
eftersom man har svårt att 
förutse hur lång tid ett
ärende tar. Handlägg-
ningstiderna är långa och 
diffusa. De vet inte var
deras ärende befinner sig, 
vem som är ansvarig och 
när återkopplingen kom-
mer? Ett digitalt system 
skulle kunna tydliggöra 
handläggningen.

Byggherre
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PEAB BYGGER NYA SPÄNNADE PROJEKT.

I SAMVERKAN MED AKADEMISKA HUS
HVC-nord ett nytt projekt inom Campus Ul-
tuna. Det omfattar lokaler för SLU:s centrala 
ledning ochw administration, lokaler för ett 
nytt samhällsorienterat kluster. Projektet 
omfattar ca 24 000 kvm nyproduktion samt 
även omkoppling och rivningsarbeten intill 
befintliga byggnader. Projektet pågår och 
färdigställs under våren 2015.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA 
TOMMY SMEDBERG 018-650266 
tommy.smedberg@peab.se

I FÖRTROENDE AV RONALD  
MCDONALD BARNFOND
Bygger vi Sveriges femte Ronald McDonald 
Hus byggs i Uppsala. Det kommer att er-
bjuda ca 14 familjerum till familjer med svårt 
sjuka barn. Huset ligger på fem minuters 
gångavstånd från Akademiska sjukhuset. 
Målet är att invigningen av Huset sker  
hösten 2013.
 
 
 
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA 
TOMMY SMEDBERG 018-650266 
tommy.smedberg@peab.se

GRÖNA HUSET - FÄRGSTARKT OCH 
CITYNÄRA FÖR ETT AKTIVT LIV
Centralt med bästa läge på Kapellgärdet 
erbjuds ett boende med stor variation. På 
gården kan du träna golf eller spela boule. 
Parkeringsgaraget är även till för cyklar. 
Våra designade färgkollektioner av köks-
inreding och tapeter sätter en helt egen 
prägel på ditt nya hem. Med ett brett utbud 
från studios på 39 kvm till femrummare i 
etage erbjuds här alla sorters liv.

KONTAKTA RIKSMÄKLAREN  
MARCUS TOPEL 070 - 745 52 00 
ELLER KARIN ENGSNER 070 - 548 01 02

VÄSTRA LÖVSTALÖT 
MED TRÄDGÅRDSTADEN SOM FÖREBILD
Endast 10 minuter med stadsbussen från 
Uppsala växer ett mindre kvarter fram med 
flertalet husmodeller. Generösa tomter 
med plats för barnlek och skönt vuxenliv.
Välj mellan enplansvillor om 4 rok eller 1,5 
plansvillan om 6 rok.

KONTAKTA RIKSMÄKLAREN  
MARCUS TOPEL 070 - 745 52 00 
ELLER KARIN ENGSNER 070 - 548 01 02

BRF BRANDBILEN 
UPPSALA
Med ett attraktivt läge vid den gamla 
brandstationen mitt i Uppsala bygger vi 38 
bostadsrättslägenheter på 1-6 rum och kök 
(47-173kvm) generösa sällskapsytor och hög 
standard. Samt en fin och grön innergård och 
under den garage med plats för din cykel.
KONTAKTA LÄNSFÖRSÄKRINGARS 
FASTIGHETSFÖRMEDLING. 
ANN-SOFI RIPSTRAND 018 - 68 58 73  
ROGER GAHLIN 018 - 68 58 76 

BRF SÖDERGÖKEN 
NORRTÄLJE
Här planerar vi 22 välplanerade och trev-
liga 2 och 3 rums lägenheter centralt på 
Roslagsgatan endast några hundra meter 
från hamnen. Säljstart är planerat till januari 
2013 samt inflyttning till våren/sommaren 
2014.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA 
TOMMY SMEDBERG 018-650266 
tommy.smedberg@peab.se

peabbostad.se
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ANLÄGGAREN
SOM FIXAR 
GRUNDEN

Joakim Matsson får inte ha en dålig dag på jobbet. 
Då blir det sprickor i det nybyggda huset,
gropar i gräsmattan och lyktstolpar som

pekar lite hit och dit. 

– Att få arbeta utomhus, oavsett väder, året runt. Det är 
det bästa med mitt jobb, säger Joakim Matsson.

Det är en helt vanlig tisdagsmorgon. Redan 
strax efter klockan halv sju kommer första 
lasset med grus till kajen nere vid den ny-
byggda gång- och cykelbron över Fyrisån 
vid Strandbodgatan mitt i Uppsala. Joakim 

Matsson och några av hans kollegor bör-
jar breda ut massorna i ett drygt 20 cen-
timeter tjockt lager över den nyasfaltera-
de kajen. Några cyklister som passerar ser 
skeptiska ut:

– Var de inte klara här? 
– Jo, visst var vi klara, säger Joakim 

Matsson. Han är väg- och anläggnings-
arbetare på Veidekke i Uppsala och har 
de senaste månaderna bland annat arbe-
tat med bygget av bron och med att göra 
i ordning cykelvägarna och kajen i områ-
det runt bron. 

– Men nu ska båten som sjönk här tidigt 
i våras äntligen bärgas och beräkningarna 
visar att kajen kanske inte håller för trycket 
från bärgningskranarna. Bara båten väger 
20 ton. Nu lägger vi ut ett lager grus och 
ovanpå det stora järnplattor för att fördela 

tyngden och skydda kajen, säger han och 
pekar på båtrelingen som sticker upp över 
vattenytan alldeles vid kajkanten.

Några dagar senare, när kranar och båt 
är bortfraktad, får Joakim Matsson kom-
ma tillbaka för att städa undan plåtar och 
grus igen. 

– Det här är kanske inte det mest inspire-
rande uppdrag jag fått, eftersom vi kommer 
att ta bort allt igen. Men det är viktigt att 
det blir bra, annars kan kajen rasa ut i ån. 
Och det vore väldigt besvärligt, säger han. 

Joakim Matsson är väg- och anlägg-
ningsarbetare, ett jobb som innebär att han 

pRoffsbyggARnA  |  yRkesRollen 
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Nyligen bärgades en båt som sjunkit i Fyrisån. Men 
innan den kunde lyftas upp, efter ett halvår under 
vatten, fick man förstärka den nyrenoverade kajen. 
Annars kunde alltihop ha rasat ut i ån. Det är sånt 
Joakim Matsson gör: han fixar så att sakerna står 
kvar, länge. 

Text Marie-Louise Olsen
foto Rikkard Häggbom
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sysslar med det mesta som har med mark-
beredning att göra. 

– Det blir allt från att bygga vägar till 
att plantera träd, sätta upp gatlyktor och 
anlägga gräsmattor. Just nu är det mycket 
så kallad tung anläggning, det vill säga att 
bearbeta marken inför och under ett byg-
ge. Jag ser till att det är rätt material runt 
grunden och att allt är bra packat så att 
det inte senare blir sättningar i marken och 
sprickor i huset, säger han. 

Egentligen läste Joakim Matsson till for-
donsmekaniker på gymnasiet. Men när han 
väl började söka jobb efter lumpen tipsa-

de en kompis om möjligheten att jobba på 
byggbolaget Veidekke och samtidig läsa in 
ett yrkesbevis.  

– Jag började som vuxenlärling och läste 
in teorin via BYN, Byggnadsindustrins Yrkes-
nämnd, säger han.

Ute varje dag
Det märks att Joakim Matsson trivs på job-
bet. Vad är det han uppskattar mest?

– Det är nog att få jobba utomhus var-
je dag. Vad det är för väder spelar inte så 
stor roll som folk tror. Det finns ju så bra 
kläder nuförtiden. Och vi rör på oss hela ti-
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Så blir du väg-
och anläggningsarbetare 
• Det vanligaste sättet att utbilda sig till väg- och anläggningsarbetare är att 
gå yrkesprogrammet ”Bygg- och Anläggning” på gymnasiet och välja inrikt-
ningen anläggningsfordon eller mark- och anläggning. Utbildningen blandar 
teori och praktik.
• Efter gymnasiet arbetar du som lärling, med lärlingslön, på en arbetsplats 
under två och ett halvt år. 
• Joakim Matsson läste själv in motsvarande utbildning genom BYN, Bygg-
nadsindustrins Yrkesnämnd, samtidigt som han arbetade som vuxenlärling. 
BYN är den organisation i Sverige som bland annat utarbetar riktlinjer för 
yrkesutbildningarna och utfärdar yrkesbevisen inom byggyrkena. 
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En av fördelarna med 
byggbranschen är att 
det finns många karriär-
möjligheter.

Joakim Matsson

pRoffsbyggaRna  |  yRkesRollen 

den. Visserligen har vi maskiner till hjälp, 
men det är fortfarande mycket kroppsar-
bete, säger han. 

Det finns till exempel ingen genväg till en 
fin gräsmatta, menar Joakim Matsson och 
pekar på slänten på andra sidan ån: 

– Vi har handkrattat slänten hela vägen. 
Det var jobbigt, för det sluttar ganska brant, 
men det blev bra, säger han.  

Finns det något uppdrag du är extra nöjd 
med?
– Den nya trafikplatsen, rondellen, vid Sta-
tionsgatan och Strandbodgatan här i Upp-

sala tycker jag är väldigt lyckad. Över hu-
vud taget är det roligt att göra fint på plat-
ser som kanske inte var så snygga tidigare.

Framtiden då?
– Just nu läser jag vid sidan av jobbet in ett 
yrkesbevis för ”jordförflyttande maskiner”, 
det vill säga grävmaskiner och sånt. En av 
fördelarna med att jobba i byggbranschen 
är att det finns många karriärmöjligheter. 
Ofta kan man vidareutbilda sig medan man 
jobbar, säger Joakim Matsson. 
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Kort om 
• Joakim Matsson, 26 år, bor med 
flickvän i Månkarbo. 
• Har jobbat som väg- och anlägg-
ningsarbetare i sju år. 
• Rör sig mycket även på fritiden. 
Spelar innebandy och paintball.
Kör enduro på motionsnivå.  
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BEIJER BYGGMATERIAL
Stångjärnsgatan 17–19
751 05 Uppsala

beijerbygg.se/uppsala
TEL: 075 241 3176
info@uppsala.beijerbygg.se

ÖPPETTIDER
Mån–fre 6.30–18
Lör 9–14

VÄLKOMMEN IN!
Vi på Beijer erbjuder en stor variation av kvalitetsprodukter som bland
annat ytterdörrar, massiva/lätta innerdörrar, kök och golv. 

3595:- 4995:- 599:-

229:-/m2

SPARA 50:-
299:-/m2

YTTERDÖRR
ELIN
Storlek: 10x21, 9x21, 9x20 
Vänster- och högerhängd 
Inklusive karm och låskista
Exklusive dörrhandtag

ERbjuDAnDE:
Köp kök för minst 60 000 kr 
så får Du välja valfria vit-
varor ur Marbodals
vitvarukatalog för 20 000 kr.
Erbj. gäller t o m 3/12-2012

Vi har stommar, slät vit 
lucka, lådor samt diverse 
tillbehör på lager från
Marbodal.

YTTERDÖRR
GRYNING
Storlek: 10x21
Vänster- och högerhängd 
Inklusive karm och låskista
Exklusive dörrhandtag

VALET ÄR DITT
•  Ritprogram och
 rådgivning
•  Platta paket eller
 färdigmonterat
•  20 års trygghetsgaranti
•  Avhämtning eller leve- 
 rans till dörren

Mer inspiration av Nabis 
kök & bad hittar Du på 
www.beijerbygg.se/
nabis

LAMInATGOLV
PERGO LEC0807
EK 3-stav
Storlek: 9x194x1288 mm
Ord. pris 279:-/m2

Erbj. gäller t o m 31/12-2012

Vi har ett stort utbud 
av massiva trägolv, 
lamellparkett, fanérgolv, 
laminatgolv och klinker.

LAMELLPARKETT
RAW 5G klickgolv
3-stav
Storlek: 14x194x2281 mm
20 års garanti,
svensktillverkat
Ask sidenmatt lack
Ek lack/matt lack
Ek rustik sidenmatt lack

18635:-
Priset gäller visade skåp, 

handtag och sockel.

InnERDÖRR
EVA
Storlek: 7x21, 8x21, 9x21 
Vänster- och högerhängd 
Exklusive dörrhandtag och 
karm
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LÄRAKTIG
 ”Lärlingstiden har varit väldigt bra. Jag har gjort 

och lärt mig otroligt mycket.”

Året innan Johanna Enfält 
valde till gymnasiet hade 
hon ett sommarjobb. Det 
var på kontor. Där och då 
bestämde hon sig för vad 
hon inte ville jobba med.

– Jag ruttnade på det re-
dan efter en vecka och be-
stämde mig för att gå ett 
yrkesprogram på gymna-
siet. Jag ville ha ett jobb 
där man får använda både 
huvudet och kroppen, sä-
ger hon. 

Först var Johanna Enfält 
inne på att bli snickare. Sen 
elektriker. Men nej, inget av 
det var hennes grej. Så hit-
tade hon energiprogram-
met på Fyrisskolan i Upp-
sala. Man kunde välja mel-
lan kylteknik och VVS. Och 
ju mer hon tog reda på om 
utbildningen, desto mer in-
tresserad blev hon. Hon val-
de VVS. 

– Vi var ute på praktik 
två dagar redan första veck-

– Ibland möter jag ”kan du verkligen 
det”-attityden. Men efter några dagar in-
ser de att jag kan, fast jag är både tjej och 
lärling, säger Johanna Enfält. 

Följ med när vi träffar Johanna Enfält 
för att få reda på hur det är att vara lärling. 

an, och för mig klickade det 
med en gång. Det är helt en-
kelt skitkul. Jag älskar att 
det vi arbetar med hela ti-
den utvecklas, att man hela 
tiden lär sig nya saker, säger 
Johanna Enfält.

Kände de flesta
Efter tre år på gymnasiet 
och snart två år som lärling 
har Johanna Enfält bara 
några månader kvar till ge-
sällprovet, eller bransch-
prov, som det egentligen 
heter. 

Hur har tiden som lärling 
varit?
– Det har varit väldigt kul. 
Jag jobbar på Söderby rör, 
samma ställe som jag gjorde 
min praktik på, så jag kände 

de flesta redan när jag bör-
jade veckan efter studenten. 
Det har varit en väldigt bra 
lärlingstid med många oli-
ka typer av uppdrag, både i 
mindre och större projekt. 
Jag har gjort allt från att dra 
avlopp och lägga golvvärme 
till att installera i fläktrum, 
säger Johanna Enfält.

Men något måste väl ha 
varit tråkigt?
– Ibland när jag kommer till 
ett nytt projekt möter jag 
”kan du verkligen det”-at-
tityden från framför allt lite 
äldre män som inte träffat 
mig förut. Då brinner jag för 
att bevisa motsatsen. Efter 
några dagar brukar de inse 
att jag kan, fast jag är både 
tjej och lärling, säger hon. 

Vad är det roligaste med 
jobbet?
 – Att hela tiden möta nya 
situationer som kräver nya 
lösningar. Vi har ritningar, 
men ofta måste vi ändå tän-
ka efter på plats exakt hur vi 
ska göra just där. När vi job-
bar i äldre hus finns det säl-
lan ritningar, då måste man 
tänka ut nästan allt på plats. 

Vilka är de roligaste pro-
jekten?
– Jag gillar att jobba med 
badrum. Att se till att allt 
blir perfekt och göra den 
där sista lilla tuschen. Man 
måste vara jättenoggrann, 
för minsta fel syns, säger 
Johanna Enfält. 
Hon är förresten lite av en 
pedant. 

Kort 
om 
• Johanna Enfält, 20 
år, bor i Uppsala. 
• Är gymnasielärling 
på Söderby rör, ska 
bli VVS-montör. 
• Försöker hinna um-
gås med kompisarna 
och träna lite.  
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– Jo. Det händer att jag 
får tillsägelser om att jag 
koncentrerar mig för myck-
et på att det ska se bra ut 
även när jag till exempel 
drar värmestråk i någon 
källare. Och jag är alltid väl-
digt noggrann med att städa 
så att det ser snyggt ut när 
jag är klar. Sen är jag gan-
ska petig med mina verktyg 
också, dem får ingen stöka 
till, säger hon. 
Men visst får Johanna En-
fält frågor om valet av yrke. 

– En del tror att jag ren-
sar gamla rör hela dagar-
na och undrar hur jag kan 
tycka att det är kul. Men 
det mesta VVS-montörer 
jobbar med är helt nya gre-
jer. Det är inte alls särskilt 
smutsigt, utan bara väldigt 
roligt, säger hon. 
 

Text Marie-Louise Olsen
foto Rikkard Häggbom

Vi var ute på praktik två dagar
första veckan på gymnasiet. För 
mig klickade det med en gång.

Jag gillar att 
jobba med 
badrum.
Johanna Enfält

Att vara lärling 
Vad gör en lärling?
Om du går Bygg- och anläggningsprogrammet, 
El- och energiprogrammet eller VVS- och fastig-
hetsprogrammet på gymnasiet måste du innan 
du får ditt yrkesbevis (branschcertifikat inom 
VVS, certifikat för elektriker) arbeta som lärling 
ett visst antal timmar. Det tar runt två år och du 
får speciell lärlingslön under tiden. Om du ut-
bildar dig inom ett företag utan att ha gym-
nasieutbildningen i grunden är du traditionell 
lärling och får gå fler timmar innan du är fullärd.

Varför är man lärling?
Lärlingstiden är en del av utbildningen och 
meningar är att du ska få erfarenhet ochkunskap 
som du behöver i ditt kommande yrke. På
företaget som tar emot dig ska det finnas en 
medarbetare som är ansvarig för utbildnings-
frågor och du ska också ha en handledare som 
hjälper och stödjer dig.

 Källa: Byggnads och Sveriges Byggindustrier.
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•  Nyproduktion 
•  Ombyggnad
•  Tillbyggnad

•  Återställning 
•  Renovering
•  Med mera

För mer information besök gärna vår hemsida, 

www.infrabygg.se

Vi utför:

Välkommen att kontakta oss
på telefonnummer:

Uppsala
018-10 67 70

Enköping
0171-394 90

UPPSALA · GÄVLE · VÄSTERÅS

Bolandsgatan 12, Uppsala · 018-14 94 90 · www.maskinochverktyg.se

UPPSALAS BREDASTE

SORTIMENT AV

ELMASKINER FÖR PROFFS!
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Läs mer om tjänsterna på www.shbygg.se

Vi söker platschefer, kalkylatorer 
och entreprenadingenjörer till 
Uppsala och Stockholm  
samt entreprenadchef  
till Stockholm.

Kontakt anläggning Uppsala:
Crister Isaksson
telefon: 070-826 20 26
e-post: crister.isaksson@shbygg.se

Sh bygg är ett entreprenadföretag inom bygg, sten och anläggning. Sedan 1923 har vi satsat på ansvarsfullt byggande och långsiktiga relationer till glädje för dig som 
kund, medarbetare och allmänhet. Med 330 anställda är vi tillräckligt stora för att ge dig stabilitet och helhetsgrepp, men tillräckligt små för en personlig relation. 

Kontakt personalchef:
Anne Herholz
telefon: 070-560 28 60
e-post: anne.herholz@shbygg.se

PROFFS-
BYGGE

Henderson Waves Bridge
Singapore.  Byggd 2006
Längd 36 m  Höjd 274 m
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Sveriges mest 
valda portar

www.garageportexperten.se

Garageport, industriport eller ytterdörr? 
 Oberoende av vad du behöver så hjälper vi dig med goda råd 
och att välja rätt i marknadens bredaste sortiment.

Men sortimentet är bara ena halvan av vad vi har att erbjuda. 
Den andra är vår kompetens.

Välkommen!

Uppsala Enköping
Märstagatan 12 Åkerbygatan 7
Tel: 018-12 25 00 0171-207 07

20120611_Annons_Uppsala_122x178.indd   1 2012-06-11   21:19:41

Knivsta plattsättning erbjuder dig ett 
brett  sortiment av kakel och klinker.

Våra kunder idag är allt från privat personer 
till stora företag i byggbranschen. 
Vi utför även totalentreprenader 

- allt från planering till färdigställande.

KAKEL OCH KLINKER FÖR 
BÅDE UTE OCH INNE

Knivsta Plattsättning AB •  Rubanksgatan 8, 741 71 Knivsta    
www.knivstaplattsattning.com • info@knivstaplattsattning.com 

Östra Vaksala, Uppsala Kommun

Södra Parkvillorna
Vi påbörjar produktionen i den nya stadsdelen

Östra Vaksala med putsade stenhus
och en ny förskola. Med start hösten 2012!

Våsrt verksamhetsområde är Mälardalen med tyngdpunkt i Västerås och Uppsala.
Välkommen att besöka oss på byggmaster.nu

NYTT I UPPSALA!

”tell your story”

Patric Salmonsson
Projektledare
tel 0767-234 019
patric@insert-media.se E N  D E L  A V  M E D I E H U S E T  U N T

Insert Media ingår i Mediehuset UNT. 
Vi producerar kundtidningar på uppdrag. 
Enkelt talat – vi hjälper våra kunder att nå sina 
kunder. Vår grupp består av projektledare, 
kreatörer och skribenter.
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Arkitekt
Det han ritar ska Uppsalaborna leva med i 100 år, 

eller mer. 

Idag är Frodeparken i Upp-
sala är inte så mycket mer 
än en bred allé, alldeles vid 
järnvägsstationen i Upp-
sala. Den har förfallit un-
der bygget av det nya re-
secentret och Uppsala En-
tré. Men nu ska parken få 
liv igen, när Skanska mel-
lan trädkronorna i Frode-
parken och bilarna på Sta-
tionsgatan lägger sista pus-
selbiten i Uppsala Entré. 
Det blir sju nya hus med 
butiker i gatuplan och bo-
städer ovanpå. Projektet är 
signerat den danske arki-
tekten Johnny Svendborg, 
som tidigare ritat flerfal-

digt prisbelönta Uppsala 
Konsert och Kongress.

– Uppsala har länge va-
rit en delad stad. De äld-
re kvarteren på ”centrum-
sidan” av järnvägen har en 
helt annan historisk tyngd 
än de nyare kvarteren på 
den här sidan. För mig är 
det viktigt att vi inte byg-
ger ännu en barriär, utan 
en plats som flätar samman, 
säger Johnny Svendborg.

Park på taket
Idag sluttar den långsma-
la tomten ner från parken 
mot stationsområdet. Det 
tänker Svendborg utnytt-

Johnny Svendborg, samme arkitekt 
som ritat Uppsala Konsert och Kon-
gress, lägger nu de sista pusselbitarna i 
nya Uppsala Entré. För att få plats med 
allt på den smala tomten får bitarna 
ligga omlott: ett lager stadspuls och ett 
lager lugnt och lekfullt parkboende.

Kanske ett
nytt konst-
museum?
Dagens lokaler 
är inte ritade 
för konst.
Johnny Svendborg

ja för att skapa en överlap-
pande skarv i stadsrummet. 
Stadspulsen runt Resecen-
trum fångas i butikerna 
med skyltfönster i gatuplan 
mot Stationsgatan. Men på 
andra sidan husen däre-
mot låter Svendborg par-
ken fortsätta i en slänt upp 
på butikernas tak. I den nya 
delen av parken, ovanpå bu-
tikerna, placeras sju fristå-
ende bostadshus och mel-
lan dem promenadvägar 
som binder samman järn-
vägssidan med parksidan. 

Kontextuella färger
Resecentrum går i grått 
med stål, glas, sten och be-
tong. De äldre husen på an-
dra sidan parken är desto 
färgstarkare, med fasader 
som lyser i gult, rött, rost-
brunt, blått och grönt. 

– I mina nya hus är form 
och material moderna. De 
ska vara ljusa, men ha in-
slag av färgerna från hu-

sen på andra sidan parken. 
Starkt runt entréerna och 
sen tonande ut mot vitt, sä-
ger Johnny Svendborg.  
Idag har Frodeparken utsikt 
över slottet och domkyrkan. 
Den vyn kommer att beskä-
ras. Svendborg tänker mins-
ka intrånget genom att stäl-
la husen med kortsidan mot 
parken, så att den klassiska 
Uppsalasiluetten syns mellan 
de moderna huskropparna. 

– Det är viktigt att be-
hålla den visuella kontak-
ten både för de som bor 
längs Frodeparken och de 
som passerar förbi, säger 
Svendborg.

Först ett konserthus, nu 
bostäder. Vad blir ditt 
tredje projekt i Uppsala?
– Kanske ett nytt konstmu-
seum? Idag ligger konstmu-
seet i slottet och jag tycker 
inte att det är värdigt ett 
konstmuseum att ställa ut 
i lokaler som inte är ritade 

för konst. Dessutom lockar 
inte läget där uppe spontan-
besökare. Det där vore bätt-
re, säger han och pekar på 
parkeringsplatsen bakom 
Katalin. 

Text Marie-Louise Olsen

[i huvudet på en]

– på konserthuset är utsidan nästan helt ljus, men det är mycket färg på insidan. I de nya husen blir det mer färg 
även på utsidan, säger Johnny svendborg. 

Kort 
om 
Projekt: Uppsala
Entré, Stationsgatan/
Frodeparken,
Uppsala. 
Total yta: 25 000 
kvadratmeter, varav 
7 000 kvadratmeter 
kommersiella lokaler.
Antal lägenheter: 114
Byggstart: planerad 
till 2013.
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PALMBLADSG 13, Uppsala  •  Tel 018-10 24 50
Måndag-Torsdag 07.00-16.00  •  Fredag 07.00-14.15 

www.andreasonsplatarbeten.se

PLÅTBUTIKEN
•  Takplåt med tillbehör, även 2:a 

sortering
•  Fönsterbleck & vindskivelist m m
•  Skorstensbeslag, takstosar och 

huvar
• Hängrännor och stuprör
• Specialtillverkning

Hyrgolvslip!

Ring och boka• 018-13 28 00• hyrlund.se

KÖP LACK ELLER 
OLJA + PENSEL 
TILL PAKETPRIS!

proffsmålarens
självklara val!

öppettider: vardagar 06.30-18.00   lördagar 10.00-15.00
Kungsgatan 74, Uppsala  tel: 018-18 35 40

018-10 95 00
Palmbladsgatan 6, Uppsala        www.illerbrandsgolv.se

Golvslipning   Golvläggning
Försäljning av golv  

Mattläggning   Våtrum

Rot-
avdrag

TOTALENTREPRENADER. OVK
Radonåtgärder, Kyla, 

Värmepumpar, Villaventilation
Försäljning - Installation - Service

Besök vår luftmiljöbutik

Libro ringväg 6, Uppsala
018-55 75 95   •   www.brvent.se

070-553 78 05 • uppsala.com/fonstersystem

Fönsterrenovering!
◆   Målning	
◆  Glasning
◆  Kittning	
◆  Tätlister

Energiglasning
Du	behöver	inte	byta	fönster.	

Vi	gör	om	dina	gamla	
2-glasfönster	till	3	glas.

070 - 388 05 80

Hantverks-
hjälpen

Vi utför de flesta plåtarbeten
	 Takbeläggning	av	dubbelfalsad	bandplåt
	 TRP-tak,	uppstolpning	av	tak
	 Fönsterbleck
	 Vattenavrinning
	Renovering	av	äldre	byggnaders	tak

Bäcklösavägen	1-3,	Uppsala		018-10	55	30

www.platkompaniet.se
Fålhagsleden 57, Uppsala

018-16 92 70
www.wikmansel.se
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FÖNSTERBYTE AB

Välkommen till Uppsalas 
största fönsterutställning!

Tel 018-40 00 62
Mob 072-522 80 44
Källbro 31, Uppsala
www.fonsterbyte.se
info@fonsterbyte.se

Uppsalas ledande fönsterbytare 

Prisvärda och underhållsfria fönster för både flerfamiljehus och 
villor. Vi kan erbjuda ett heltäckande sortiment av 
fönster och dörrar av aluminium/trä, PVC och takfönster.

Utförsäljning av
överblivna fönster
till superbra priser

50-70%

• Kostnadsfritt hembesök och offert
• Ingen handpenning eller förskottsbetalning
• 50% ROT- avdrag vid montering

ERBJUDANDE!
Köp 5 fönster så bjuder vi på det billigaste!
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Snickra en modern vedkorg som fram-
häver de vackra vedträden i sin helhet. 
Den övre regeln fungerar även som 
handtag när du behöver fylla på ved-
korgen med mer ved.

STILREN
VEDKORG

B Regel, 3 st
Bredd: 220 mm
Höjd: 60 mm
Djup: 12 mm

A Yttersidor, 2 st
Bredd: 250 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 12 mm

1. Rita upp alla delar på 12-
mm MDF skivan och såga 
ut dessa med bandsåg eller 
sticksåg.

2. Fila alla kanter 
jämna på samtliga 
bitar.

3. Förborra hål, 
lika djupa som 
skruvens längd 
och försänk för 
skruvens huvud 
genom att borra 3 
mm djupt hål med 
5mm borr. 

4. Skruva ihop de 
två yttersidorna A 
med de tre reglar-
na B enligt illus-
trationen.

5. Spackla för alla skruvhu-
vuden och lägg ett tunt lager 
spackel över alla MDF kan-
ter som är sågade.

6. Slipa alla spacklade ytor 
plant med slippapper och 
slipkloss.

7. Grundmåla möbeln med 
hjälp av grundfärg och rol-
ler. Låt torka enligt må-
larburkens instruktion om 
torktid.

8. Måla därefter mö-
beln två lager med 
snickerilack i en kulör 
som passar din inred-
ning. Vi valde en svart 
kulör.

A

80

70

A B

Idé, foto och illustration 
Sofie Sjöström

MDF board
Bandsåg /sticksåg
Fil
Borr, 3,5 mm och 5 mm
Borrmaskin
Skruv 3,5 x 40 mm
Skruvmejsel/ skruvdragare
Spackel
Spackelskrapa
Slippapper
Slipkloss
Grundfärg
Möbellack för inomhusbruk
Rollerset

Du behöver:
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