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Det behövs
alltid byggare!

Byggbranschen och byggjobben är ful-
la av möjligheter. De ger dig chansen
att arbeta med något som verkligen
syns, något som andra behöver och

vill ha samtidigt som du gör det
med bra villkor och kan vidare-
utvecklas inom ett område eller
åt det håll som intresserar dig.

Efterfrågan på byggutbilda-
de personer är mycket stor sett
över tid så vi kan erbjuda en
god arbetsmarknad. Bygg är

främst en inhemsk marknad
– våra arbetsplatser läggs
inte ned och våra jobb flyt-
tar inte utomlands. Jobben
är faktiskt beständiga men
tillgången på dem växlar. I

lågkonjunkturer byggs det
ofta mindre bostäder men is-

tället görs många gånger sats-
ningar på infrastruktur och an-

dra samhällsviktiga funktioner. Så
byggs gör det alltid. Mer eller mindre.

För att vi inte ska riskera att det byggs

mindre än vad samhället efterfrågar så behöver vi byggutbil-
dad arbetskraft. VI behöver ungdomar som söker Bygg- och
anläggningsprogrammet på gymnasiet. Vill du så är en det en
effektiv väg att komma ut och jobba, men det är även en bra
grund för dig som kanske vill plugga vidare. Det enda du ska
tänka på då är att läsa in högskolebehörigheten, det har du
rätt till.

Ibland är det svårt att tänka långsiktigt. Vi hoppas att det
inte är så i det här fallet. Bygg- och anläggningsprogrammet
är inte bara en väg genom gymnasieskolan utan också väl ut-
nyttjad tid för den som går där. Med en praktisk utbildning i
bagaget finns alla möjligheter att bygga en riktigt bra framtid

.
Välkommen till Byggbranschen, du också!

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.

UPPSALA NORD:
Söderforsgatan 1, Librobäck.
Tel: 018-18 43 30

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.

På Ramirent är både proffs och privatpersoner välkomna!

UPPSALA SYD:
Verkstadsgatan 10
Tel: 018-10 04 15
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Vi har byggt framtid i 90 år

Sh Bygg är ett av Sveriges äldsta, familjeägda entreprenadföretag och fyller
90 år i år.Vi är experter på allt ifrån enklare sten- och anläggningsuppdrag
till avancerade kajkonstruktioner under vatten samt ROT och nybyggnation.Affärsområdeschef bygg: Per Almgren, 076-823 2313 Affärsområdeschef anläggning: Crister Isaksson, 070-826 2026

Sh bygg är ett av Sveriges äldsta, familjeägda entreprenadföretag och fyller 90 år i år. Vi är
experter på allt från enklare sten- och anläggningsuppdrag till avancerade kajkonstruktioner
under vatten samt ROT och nybyggnation.

UPPSALA · GÄVLE · VÄSTERÅS

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

UPPSALAS BREDASTE

SORTIMENT A
V

ELMASKINER
FÖR PROFFS!

Varmt välkommen till våra två butiker!

Kampanjen gäller till 14 april

Vretgränd 12 • Spikgatan 10 • www.nibo.se
Mån - Tors: 10-18 / Fre: 10-16 / Lör: 11-14 / Sön 7/4 och 14/4: 11-14

MARKISKAMPANJ
VI HAR ÖPPET NU PÅ SÖNDAG!

LITEN TERRASSMARKIS
NiBO CLASSIC
4 x 3 m, rek pris 15 950:-..............Nu 12 760:-
Motor, rek pris 4 860:-....................Nu 3 380:-
Sol & vindvakt RTS

rek pris 3 350:-.............................Nu 2 052:-
Handsändare TELIS SOLIRIS RTS

rek pris 1 675:-.............................Nu 921:-

Spara 6 723:-
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ÅF i Uppsala

010-505 00 00
www.afconsult.com/sv/

Det absoluta oberoendet är
teknikkonsultföretaget ÅF:s signum
Det är kundens behov som avgör lösningen. För oss på ÅF är det självklart att vara oberoende i
förhållande till enskilda leverantörer eller lösningar. Vi går gärna in i strategiska partnerskap, men
väljer alltid det som är bäst för kunden. Därför skapar ÅF lönsamma, säkra och hållbara lösningar
för kunderna. Det är också en del av förklaringen att ÅF i mer än 50 år levererat tekniska konsult-
tjänster till FMV och Försvarsmakten , säger Jaime Rico affärsområdeschef Defence & Security.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag
med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade
tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt
och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF består av flera olika divi-
sioner :

Division Industry är norra Europas
ledande industrikonsult och erbjuder
tjänster inom processteknik, automa-
tion, industriell IT, elkraft ochmekanik.

Division Infrastructure har en ledande position inom kon-
sulttjänster för infrastrukturell utveckling i Skandinavien
inom områden som Installation, Ljud & Vibrationer samt
Samhällsbyggnad.

Division Technology tillhandahåller lösningar och konsult-
tjänster inom områden Kommunikation & Försvar och Pro-
duktutveckling.

Idag består koncernen av totalt ca 7.000 anställda i ett tju-
gotal länder. Det är FMV och Försvarsmakten som står för
traditionen inom Defence & Security i Uppsala. Med köpet
av Epsilon vid årsskiftet 2012/2013 så har även IT-kompe-
tensen ökat avsevärt. År 2015 ska ÅF vara Europas ledande
tekniska konsultföretag och branschens i särklass mest ut-
vecklande arbetsplats. Målet är att dubblera omsättningen
och antalet anställda till 2015.

Våra kärnvärden är ”Enastående medarbetare, Teamwork
och Absolut oberoende”. De beskriver medarbetarnas var-
dag och förhållningssätt gentemot kunder och kollegor. ÅF
har satt höga tillväxtmål till år 2015. Tillväxten ställer krav
på att arbetsklimatet är attraktivt och utvecklande - något
som vi strävar efter att förbättra dag för dag. Arbetet som
konsult på ÅF erbjuder stora utvecklingsmöjligheter som
till exempel olika yrkesroller, utvecklingssteg, geografiska
valmöjligheter och internationella utmaningar. ÅF rankades
2012 som Sveriges andra mest attraktiva arbetsgivare och
är därmed också branschbäst! Vi söker konstant efter fler
talanger som vill bli våra nya kollegor. Mer information om
lediga jobb hittar du på : http://www.afconsult.com/sv/
Jobb/Lediga-jobb/

Vi har ett nätverk som passar
alla med teknikintresse
ÅF Partner passar dig som leder ett konsultföretag eller
som är egenföretagare och vill samarbeta med oss. För dig
som studerar eller är nyutexaminerad ingenjör eller system-
vetare finns ÅF Future som ger dig öppningar in i arbetsli-
vet. ÅF Emeritus passar dig som är senior och vill fortsätta
arbeta på egna villkor. ÅF Alumni är nätverket för dig som
har arbetat hos oss tidigare och vill fortsätta hålla kontak-
ten. I pusslet ingår också kärnan i vår verksamhet, våra An-
ställda. ÅF Kandidat riktar sig till dig som vill vidare till en
framtid inom ÅF eller direkt hos någon av våra kunder via
vår rekryteringstjänst.

I Uppsala finns 80 anställda där man jobbar med
divisionerna infrastruktur och technology. Främst
med inbyggda system , försvar och det som växer
mest nu är informationssäkerhet & IT. ÅF Uppsala
har genom åren jobbat upp ett gott samarbete
med bl.a Uppsala Universitet , Landstinget i Upp-
sala län, FMV, Uppsala Kommun , Trafikverket ,
Ångströms Laboratoriet m.fl. Nu jobbar vi på att bli
en starkt IT-spelare framförallt för företagen inom
med.tech sektorn i Uppsala.

Jaime Rico
Affärsområdeschef ,
Defence & Security
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BÄST IKLASSEN?
”Att eleverna får jobb är bästa reklamen”

Det är bara några få måna-
der kvar till studenten och
Elliott Horwath, 18 år, ver-
kar smånjuta av att läsa de
sista kurserna på bygg- och
anläggningsprogrammet på
Westerlundska gymnasiet i
Enköping. Till sommaren
planerar han att börja som
snickarlärling. Eller kanske
ger sig Elliott Horwath sig
ut på en jorden-runt-resa.

– Mamma har alltid sagt
att man ska se världen inn-
anman börja jobba.Men får
jag ett jobb tar jag nog det,
säger Elliott Horwath.
Utbildningen är han hur
som helst nöjd med.

– Det fungerar bra mel-
lan lärare och elever här

på Westerlundska. Vi res-
pekterar varandra. Man får
hjälp med det man behöver
och jag tycker att lärarna
lägger upp undervisningen
bra, säger Elliott Horwath.

Att Elliott Horwath ham-
nade på bygg- och anlägg-
ningsprogrammet var ingen
slump. Redan i åttan bestäm-
de han sig för att bli snickare.

– Jag är ingen plugghäst
utan har lite svårt att sitta
still. Så jag vill ha ett jobb
därman får tänka samtidigt
som man använder krop-
pen, säger han.

Engagerade lärare
Bygg- och anläggningspro-
grammet påWesterlundska

Samtidigt som andra skolor drar ner,
harWesterlundska gymnasiet i Enkö-
ping fullt av sökande till sitt bygg- och
anläggningsprogram. Proffsbyggarna
åkte dit för att ta reda på vad som gör
skolan så populär.

PROFFSBYGGARNA
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Vi respekterar
varandra.
Elliott Horwath

gymnasiet brukar få högt
betyg av skolans elever. De
berättar om engagerade lä-
rare, skön gemenskap i klas-
serna och alla-känner-alla-
stämning i korridorerna.
Och så kanske viktigast av
allt på en yrkesförberedan-
de utbildning: riktigt bra
praktikplatser.

– De flesta av lärarna har
själva jobbat på byggen, så
de har mycket kontakter
i branschen, säger Elliott
Horwath.

Medan många gymnasie-
skolor har svårt att locka
elever till sina byggprogram
har Westerlundska gymna-
siet fullt i alla klasser. Hur
gör de?

– Det beror i alla fall inte
på att vi lägger en massa
pengar på marknadsföring.
För just det är vi nog gan-
ska dåliga på. Men skolan
har ett gott rykte och vi job-
bar hårt för att leva upp till
det. Hurman än vänder och

vrider på det är den bästa
reklamen att våra elever får
jobb efter studenten, säger
Lars Hegerius, en av bygg-
lärarna på Westerlundska
gymnasiet. Men så tilläg-
ger han:

– Även vi märker ned-
gången i antalet sökande.
Även om vi verkar påver-
kas mindre än många an-
dra skolor.

Det är förresten inte
bara eleverna som upp-
skattar skolan. Nyligen fick
Westerlundska gymnasiet
som första utbildare i Upp-
land kvalitetsmärkningen
”Branschrekommenderad
skola” av BYN, Byggindu-
strins yrkesnämnd.

Nära företagen
Vad beror framgångar-
na på? Ett av Westerlund-
ska gymnasiets motton är
att det ska vara nära mel-
lan elever och lärare. Lars
Hegerius och de andra lä-
rarna i byggarbetslaget har

sina kontor i direkt anslut-
ning till byggprogrammets
verkstäder.

–Här är det självklart att
alla lärare har en personlig
relation till sina elever, sä-
ger Lars Hegerius.

Nära kontakter med fö-
retag i byggbranschen är
troligtvis en anledning till
att skolan är populär även
bland elevernas framtida
arbetsgivare. Två gånger om
året bjuds näringslivet in till
programråd på skolan. Då
går man igenom vilka be-
hov som finns i branschen
och försöker anpassa utbild-
ningen så att eleverna från
Westerlundska blir attrakti-
va på arbetsmarknaden.

– Vi jobbar mycket till-
sammans med företag här
i Enköping, men även i
Stockholm ochUppsala, sä-
ger Lars Hegerius.



Det är stor efterfrågan på byggnadsarbetare, men antalet elever som söker till bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet minskar. James Omido, mitt i bilden,
och hans klasskompisar påWesterlundska gymnasiet i Enköping kommer troligtvis ha lätt att få jobb när de tar studenten om två år .
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Skolan har ett
motto:
Vi utbildar inte
till arbetslöshet.

– Det kan se lite tufft ut
på arbetsmarknaden för
byggnadsarbetare just nu,
men de som börjar nästa
år kommer troligtvis att ta
studenten lagom till nästa
högkonjunktur, säger Lars
Hegerius.

första året lär sig eleverna grunderna i måleri, snickeri och betong.
– Det är nyttigt att prova på innan man specialiserar sig, säger Ludwig Åkerblom och
räcker över ett stämjärn till klasskompisen James omido. bilden i mitten.

Vill du
också göra
underverk?

Vi söker:

Anläggare
Asfaltsarbetare
Anbudsingenjör

Platschef
Arbetsledare

www.markona.se
jobbansokan@markona.se

018-18 40 00
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pRoffsbyggaRna | WEsTERLUnDsKa

Praktik ger lärlingsjobb
Undersökningar visar att de
flesta eleverna frånWester-
lundska gymnasiet får lär-
lingsplats direkt efter stu-
denten.

– De får ofta lärlingsplats
på sina tidigare praktik-
platser. Vi lägger alltid de-
ras sista APL, arbetsplats-
förlagt lärande, under vår-

terminen i trean så att fö-
retagen har eleverna färskt
i minnet när det är dags att
anställa lärlingar, säger Lars
Hegerius.
Visst händer det att elever
inte får jobb.

– Men då ber vi honom
eller henne höra av sig till
oss. Eftersom skolan har
gott rykte bland företagen

kan vi ofta hjälpa till ge-
nom våra kontakter, säger
Lars Hegerius.

Självklart med
allmän behörighet
Det har talats en hel del om
att man inte längre auto-
matiskt läser in allmän be-
hörighet till högskola och
universitet på de yrkesför-

beredande programmen i
Sverige, som till exempel
bygg- och anläggningspro-
grammet.

– Vi har gått ut hårt med
att man självklart kan läsa
in allmän behörighet även
på de yrkesförberedande
programmen.

På Westerlundska gym-
nasiet får eleverna säga till

om de inte vill läsa in all-
män behörighet, istället för
att välja till de kurserna.

– Av 30 elever var det 25
som förra året valde att läsa
in allmän behörighet, säger
Lars Hegerius.

Vi kan hjälpa
till genom våra
kontakter

Lars Hegerius

Westerlundska gymnasiet blev först i Upplandmed kvalitets-
märkningen ”Branschrekommenderad skola”.

– Jag har alltid velat bygga saker, gärna hus. nu tänker jag bli snickare. Jag läser även in allmän behörighet. Det känns naturligt när man ändå har möjligheten att göra
det, säger Emil Edin, som läser första året på bygg- och anläggningsprogrammet i Enköping.

TextMarie-Louise Olsen
foto Rikkard Häggbom
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WESTERLUNDSKA
Enköping. Ca 1200 elever på skolan.
wwwwesterlundska.nu

Bygg- och anläggningsprogrammet.
Husbyggnad. Måleri

FYRISSKOLAN
Uppsala. Ca 1000 elever på skolan.
www.fyrisskolan.uppsala.se

VVS- och fastighetsprogrammet
Fastighet. VVS

IT-GYMNASIET
Uppsala. Ca 350 elever på skolan.
www.it-gymnasiet.sr/uppsala

HÖGBERGSSKOLAN
Tierp. Ca 650 elever på skolan.
www.hogbergsskolan.se

Bygg och anläggningsprogrammet
Anläggningsfordon. Husbyggnad. Mark
och anläggning. Plåtslageri

El- och energiprogrammet
Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik

Industritekniskaprogrammet
Svetsteknik

BRUKSGYMNASIET
Gimo. Ca480 elever på skolan.
www.bruksgymnasiet.se

El-och energiprogrammet
Elteknik

Industritekniska programmet
Svetsteknik

El- och energiprogrammet
Dator- och kommunikationsteknik

SJÖGRENSKA GYMNASIET
Knivsta. Ca 70 elever på skolan.
www.sjogrenska.knivsta.se

El- och energiprogrammet
Elteknik

VVS- och fastighetsprogrammet
Fastighet. VVS

JB-GYMNASIET
Uppsala. Ca 360 elever på skolan.
www.jbgymnasiet.se/uppsalae

El- och energiprogrammet
Dator- och kommunikationsteknik

EKEBYGYMNASIET
Uppsala. Ca420 elever på skolan.
www.skola.uppsala.se/ekebygymnasiet

El- och energiprogrammet
Elteknik

YRKESPLUGGET
Uppsala. Ca 140 elever på skolan.
www.yrkesplugget.se

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad. Mark och anläggning

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad. Mark och anläggning.
Måleri

El- och energiprogrammet
Elteknik

Industritekniska programmet
Svetsteknik

VVS- och fastighetsprogrammet
VVS

PRAKTISKA
Uppsala. Ca 200 elever på skolan.
www.praktiska.se/uppsala

BYGG-
UTBILDNINGAR

Här listar vi några av de vanligaste yrkes-
utbildningarna för byggbranschen somdu kan läsa

på gymnasieskolorna i Uppland.

BOLANDGYMNASIET
Uppsala. Ca 1300 elever på skolan.
www.bolandgymnasiet.uppsala.se

Bygg- och anläggningsprogrammet
Anläggningsfordon. Husbyggnad. Mark
och anläggning. Måleri. Plåtslageri

El- och energiprogrammet
Dator- och kommunikationsteknik

VVS- och fastighetsprogrammet
Fastighet. Ventilationsteknik

På Gymnasiesärskolan på Bolands-
gymnasiet finns även programmet för
fastighet, anläggning och byggnation i
samarbete med Jällagymnasiet.

Allt om alla
programmen
På Skolverkets hemsida,www.skolverket.se
kan du läsa mer om alla utbildningar på gymna-
sieskolan – vad du läser och vad du kan jobba
med i framtiden. Klicka dig fram eller knappa in
länken www.skolverket.se/forskola-och-sko-
la/gymnasieutbildning/program/nationella-
program
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VADDÅ BYN?

NY YH-
UTBILD-
NING I
HÖST

– Vi jobbar med flera olika
saker. Många yrken i bygg-
branschen läser man till di-
rekt på gymnasiet. Därför
är det extra viktigt att sko-
lorna har utbildningar som
passar de jobb som finns
på byggföretagen. BYN,
Byggnadsindustrins Yrkes-
nämnd, är ett samarbete
mellan arbetsgivare, fack-
förbund och utbildningar i
byggbranschen. Vi hjälper
skolor att anpassa sina ut-
bildningar så att eleverna
får så bra träning för verk-

ligheten som möjligt, säger
Krister Eriksson, ledamot
i BYN och själv ställnings-
montör.

Vad gör ni mer?
– Många byggyrken

kräver att man går
som lärling inn-
an man får sitt
yrkesbevis.
Det är BYN
som sköter
kontrol-
len under
lärlings-

tiden och utfärdar yrkes-
bevisen.

Mer?
– Ja, man kan även vi-

dareutbilda sig inom olika
yrken i byggbranschen ge-
nom BYN. Att ta extra yr-
kesbevis är ett bra sätt att
göra sig attraktiv på arbets-
marknaden.

Läs mer på
www.byn.

se

Hallå där, BenedicteWåh-
lin, utbildningsledare på
Nackademin. Varför star-
tar ni just den här utbild-
ningen i Uppsala?

– Det byggs ganska myck-
et i Uppsala just nu och vi
blev kontaktade av företag
i byggbranschen som be-
rättade att de hade svårt
att anställa personer med
kunskap inom projektering
i Uppsala. Därför startar vi
till hösten en tvåårig utbild-

ning som heter bygg- och
anläggningsingenjör, pro-
jektering i Uppsala. Det är
Nackademins första YH-ut-
bildning i Uppsala.

Vad gör byggnads- och an-
läggningsingenjörer inom
projektering?

– Man ritar och projek-
tera hus och andra anlägg-
ningar, till exempel vägar,
rondeller och trafikplatser.
Det är en bred utbildning

där man får insikt i hela
byggprocessen. De flesta
som läser den arbetar nära
själva bygget, så de får till-
fälle att se det de ritat bli
verklighet.

Vad läser man?
– Man lära sig bland an-

nat att ta fram bygglovs-
ritningar och detaljera-
de ritningar. Dessutom lär
studenterna sig 2D- och
3D-CAD, projektering,
byggteknik och anlägg-
ningsteknik. Utbildning-
en är två år och studenter-
na gör praktik, LIA, under
två perioder. Sen avslutas
utbildningen med ett exa-
mensarbete.

Läs mer om bygg/anlägg-
ningsingenjör projektering
på www.nackademin.se.

Hallå där Krister Eriksson, ledamot i
BYN Uppland. Vad gör BYN?

Från och med i
höst kan du läsa

till bygg- och
anläggningsin-

genjör pro-
jektering på

Nackademins
nystartade YH-

utbildning i Uppsala.
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Välkommen till JM – hos oss
sitter framgången i väggarna!
På jm.se hittar du våra lediga jobb.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.
Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med
tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge,
Danmark, Finland och Belgien.

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

Secor säljer och monterar
snygga, klassade säkerhets-
dörrar från Daloc.
Dörrar som även skyddar
mot oljud och brand.

Dörrar
som skyddar
dig mot inbrott
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PLÅTSLAGERI
 Alla arbeten inom byggnadsplåtslageri
 TRP-tak, uppstolpning av tak
 Fönsterbleck
 Vattenavrinning, hängrännor, stuprör, etc
 Renovering av äldre byggnaders tak

Bäcklösavägen 1-3, Uppsala 018-10 55 30

www.platkompaniet.se

Ryds Glas är ett ledande glasmästeri lokaliserat på ett
50 tal orter. Våra glasexperter är oavsett väderlek och
tidpunkt alltid på plats och löser dina problem.

• Jour
• Bättre pris
• Snabbare åtgärd
• Rätt glas rätt monterat

ruo• J
Skaffa serviceavtal

018-69 10 40
Verkstadsgatan 10, Uppsala
www.rydsglas.se

Vill du också teckna ett fördelaktigt serviceavtal?
Kontakta oss!

Butiksfönster

Säkerhet

Kontor

Dörrportar

Balkong

Glasjour

TOTALENTREPRENADER. OVK
Radonåtgärder, Kyla,

Värmepumpar, Villaventilation
Försäljning - Installation - Service

Besök vår luftmiljöbutik

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

ROT-avdrag
Passa på att utnyttja Ditt ROT-avdrag!

Byt tak, fönster el dyl och få skattereduktion
med 50% av arbetskostnaden.

Eget plåtslageri
• Skiv och bandtäckning

• TRP-plåt
• Beslag, lister och huvar

• Taksäkerhet

Dalvägen 12 • Östervåla • Tel 0292-711 30 • Fax 0292-714 49 • byggsven@telia.com • www.bygg-sven.se

Återförsäljare för:
• Husky Centraldammsugare

• Vedkaminer AB
• Exergon AB (sol, vind, gas)

• Dala Profil (takplåt)

Vi utför:
• Nyproduktion • Till- och ombyggnader

• Skadereparationer
• Takrenoveringar, fönsterbyten och fasadarbete

• All slags plåtslageriarbeten

Nu kan Ni anlita oss f
ör höga lyft -

upp till 13 m når vi! R
ing för mer info!

Vi utför
Besiktning Reparation
Omläggning Nyproduktion
Montage av taktillbehör

Kontakta oss för mer info
info@nordiskatak.se
Jimmy 070-336 60 77
Anton 070-604 66 62

När såg du över ditt tak senast?
Vi hjälper dig!

I samverkan med:

Utnyttja
ROT-avdraget!

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

Golvslipning
Parkett- och
Mattläggning

Golv Finish AB
RING 018-10 21 50
Butik: Märstagatan 12
www.golvfinish.se
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MASKINKRAFT
OCHENHIMLA
MASSA ANSVAR
”Man blir aldrig fullärd sommaskinförare. Det går

alltid att bli lite bätte.”

Danne Hermanssons morfar hade åkeri och Danne fick
provköra hjullastare redan som åttaåring.
– Det stod mellan rörmokare och maskinförare, jag är

glad att det blev maskinförare, säger Danne Hermansson.

Klockan är strax före ett en helt vanlig fre-
dagseftermiddag. Trots att det är slutet av
mars blåser det kallt över gärdena runt det
som ska bli Sveriges Lantbruksuniversitets
framtidscampus på Ultuna i Uppsala. Men
det stör inte Danne Hermansson. Inne i
hytten på sin 17 ton tunga grävmaskin har

han det varmt och skönt. Han gör några sis-
ta manövrar med skopan innan det är dags
att parkera och ta helg.

– Det är en av fördelarna med jobbet. Vi
börjar tidigt på morgnarna, men på freda-
garna slutar vi klockan ett, säger han.
Det har snart gått två år sedan Danne Her-

mansson tog studenten från Bolandgym-
nasiet i Uppsala. Han läste bygg- och an-
läggningsprogrammet med inriktning mot
markarbete och blevmaskinförare. Nu job-
bar han på KJ Maskiner, ett entreprenad-
företag med ett 40-tal anställda i Uppsa-
la. I företagets maskinpark finns grävma-
skiner, hjullastare, dumprar, bandschakta-
re, vältar och lastbilar. Maskiner på mellan
5 och 70 ton. Danne Hermansson kan köra
de flesta av dem.

Stenkoll på var alla är
Nyligen bockade Danne Hermansson av

sina sista lärlingstimmar och blev färdig
maskinförare.

– Vi gjorde många lärlingstimmar redan
på gymnasiet, så jag hade kört en hel del
när jag började här på KJ:s. Men det var
ändå lite av en chock att komma till ett rik-
tigt bygge. Att vara maskinförare är otro-
ligt roligt, men det är också ett ansvar, sä-
ger Danne Hermansson.

Samtidigt som Danne Hermansson sitter
högt över marken och gräver med centi-
meterprecision rör det sig hela tiden bygg-
nadsarbetare runt honom och maskinen.

pRoffsbyggaRna | yRkesRollen
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Med små fingerrörelser och lätta tryck på fot-
pedalerna styr Danne Hermansson grävmaskinens
rörelser. Det är en relativt liten grävmaskin i
byggsammanhang, den väger bara 17 ton.

TextMarie-Louise Olsen
foto Rikkard Häggbom
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– Jag måste ha stenkoll på var alla är, så
att ingen kommer i vägen när jag till exem-
pel svänger runt med skopan. Det var lite
stressande i början, men nu har jag lärt mig,
säger Danne Hermansson.

Gräver med GPS
Det är viktigt att allt Danne Hermansson
jobbar med blir exakt som det är planerat
på ritningarna. Annars riskerar hela byg-
get att bli fel. Inne i grävmaskinshytten har
DanneHermansson ett avancerat datorsys-
tem till sin hjälp. Två GPS-mottagare hål-
ler koll på grävmaskinens position och på

en monitor kan han se hur han ska juste-
ra skopan.

– Jag kan följa skopan på skärmen så att
skoptaget går exakt i den riktning och det
djup som är tänkt, säger Danne Hermans-
son.

Som maskinförare får man ”körkort” till
en rad olika gräv- och anläggningsmaski-
ner. Men vad är roligast, att jobba med de
gigantiska 70-tonsmaskinerna eller de lite
”mindre”, som denDanneHermansson kör
just den här dagen?

–Med de riktigt storamaskinerna gräver

12 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS

Så blir du
maskinförare
Maskinförare är en av de yrkesgrupper det är brist på i byggbranschen. Du
blir maskinförare genom att läsa bygg- och anläggningsprogrammet på gym-
nasiet. Första året läser du traditionella skolämnen varvat med grundläg-
gande praktik. Andra och tredje året varvas teori och praktik, både i skolan
och på arbetsplatser.
Efter studenten ska du jobba och få utbildning som lärling på en arbetsplats
under cirka 1 1/2 år. Du får då lärlingslön. Efter din utbildningstid som lärling
på 4800 timmar får du ditt Yrkesbevis.

Källa: BYN
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Jagmåste ha stenkoll på var alla
är, så att ingen kommer i vägen när
jag svänger runt med skopan.
Danne Hermansson

pRoffsbyggaRna | yRkesRollen

man mest schakt. Med de här lite mindre
får jag göra mer olika saker och det är nog
roligast, säger han.

Även om maskinerna Danne Hermansson
kör är stora, har de enorm precisionen. Har
han förresten själv testat att göra det där
tricket som cirkulerar på YouTube, att lyf-
ta ett ägg med gripklon?

– Nej, det har jag inte gjort. Inte än.Men
jag är säker på att det går. Det är en av gre-
jerna som gör det här jobbet så roligt. Man
blir aldrig fullärd som maskinförare. Det
går alltid bli lite bättre, säger han.

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS 13

Kort om
Namn: Danne Hermansson
Född: 1992
Bor: Tärnsjö sex mil norr om
Uppsala.
Gjort i vinter: Jag har kört rysligt
mycket skoter!
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Intresset för tävlingen Fu-
ture City är stort i hela Sve-
rige och en lång rad färggla-
da ochmer eller mindre ut-
opiska modeller mötte ju-
ryn när det var regionsfinal
i Uppsala.

Tävlingen är mer än en
utmaning av fantasin. I
materialet eleverna arbe-
tar med finns lektioner om
hållbar utveckling och någ-
ra av de utmaningar sam-
hället står inför.

– Jag har lärt mig jätte-
mycket om miljö och om
hur samhället påverkar na-
turen vi har runt oss, säger
Ella Rodén.

Ella är 14 år och går på

Vargbroskolan i Storfors i
Värmland. Nu är hon och
kompisarna Emil Lars-
son och Sandra Larsson på
plats för att visa sin modell
över framtidsstaden ”Varg-
bro City”.

– Vi har funderat över
hur vi själva vill bo i fram-
tiden. Och hur vi samtidigt
kan bygga ett samhälle som
tar hänsyn till miljön, säger
Sandra Larsson, 14 år.

Emil Larsson, också han
14 år, håller med. Han tyck-
te att det var extra inspire-
rande att lära sig mer om
vilka material man bygger
hus av och hur det påver-
kar miljön.

– Jag tycker att man ska
bygga mer med återvunnet
material och definitivt mer
med trä här i Sverige. Efter-
som vi har så mycket skog,
säger Emil Larsson.

Kort
om
• Future City är en
tävling som vill göra
unga medvetna om
hur samhället om-
kring oss påverkar
miljön. Den stora
finalen avgörs på
Arkitekturmuseum i
Stockholm i april.
• Läs mer på
www.futurecity.nu

FUTURE
Unga samhällsbyggare

om framtiden

Havsnivån har höjts och det regnar mycket i framtidens Vargbro City. Vindkraft för-
ser samhället med energin och maten odlas i höga växthus.

I tävlingen Future City får elever i års-
kurs 6-9 bygga sina versioner av framti-
dens hållbara samhälle.

City

pRoffsbyggaRna | fRaMTIDEn
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VIDARE UPPLYSNINGAR
Peder Lidström, projektchef
0733-37 25 37

ANSÖKAN
Skicka din ansökan till oss via Peab.se.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
2013-04-24

Platschef
Sökes till Uppsala

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 45 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige,
Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ OMX Stockholm.

Inom kort påbörjar vi bygget av ett stort bostadsprojekt och vi söker nu en erfaren platschef som vill driva detta projekt från start till mål. Som platschef hos
oss blir du en nyckelperson med totalansvar för projektet och har till huvuduppgift att planera och leda produktionen.
Du kommer att ansvara för såväl utförande, kvalitet, ekonomi, planering samt arbetsplatsens personal.

Vi söker dig som har byggteknisk grundutbildning gärna på högskolenivå och tidigare erfarenhet från platschefsroll i mellanstora och/eller stora bostads-
projekt. Du är en engagerad ledare som ser möjligheter och har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat. Du har helhetssyn, god planeringsförmåga
och trivs med att arbeta kund- och resultatinriktat.

Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete med stor frihet och eget ansvar. Då urvalsarbetet kommer att ske löpande ser vi gärna att du
skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

Peab.sepeab.se
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SKADEFRI
Kroppenmåste vara hel om den ska prestera på topp

Trots allamaskiner, ergono-
miska verktyg och moder-
na hjälpmedel är många
av jobben i byggbranschen
fortfarande fysiskt tunga.
Skrämmande många bygg-
nadsarbetare drabbas av
förslitningsskador och an-
dra skador på jobbet.

Men så behöver det inte
vara, menar Sören Fre-
driksson från Galaxen. En
organisation som arbetar
med förebyggande hälso-
arbete och rehabilitering i
byggbranschen.

– Självklart kanman job-
ba ett helt yrkesliv utan att
skada sig även i byggbran-
schen. Men då måste man
ta hand om sin kropp. Man
måste träna, sova, äta rätt
och vara smart på jobbet,
säger Sören Fredriksson.
Idag vet vi mycket mer än
för bara tio eller tjugo år
sedan om vad som orsakar
skadorna i byggbranschen
och hur man kan undvika
dem.

– De som börjar som
byggnadsarbetare idag har

Torsdagmorgon – det är fystest för
byggeleverna på Bolandsgymnasiet i
Uppsala. Sören Fredriksson leder öv-
ningen. Han har själv jobbat som snick-
are i 39 år, nu lär han unga byggnadsar-
betare att ta hand om sina kroppar.

helt andra förutsättningar
att hålla sig friska än min
generation hade, säger Sö-
ren Fredriksson.

En gång varje årskurs besö-
ker Sören Fredriksson och
hans kollegor på Galax-
en alla byggprogrammen i
Sverige. Under några tim-
mar prata de med ungdo-
marna om mat, sömn, trä-
ning och arbetsmiljö. Var-
je föreläsningspass avslu-
tas med ett fystest.

– Galaxen har tagit fram
ett test som alla kan göra för
att se om de har den fysik
som krävs för att jobba på
ett bygge, säger Sören Fre-
driksson.

Testet innehåller fyra
stationer sommäter styrka,
kondition, balans och smi-
dighet. Resultaten poäng-

Kort om
Galaxen

Galaxen Bygg lära
unga som utbildar sig
till jobb i byggbran-
schen hur de ska ta
vara på sina kroppar
för att undvika ska-
dor i framtiden. Ut-
bildningarna är helt
gratis för skolorna.

Läs mer på
www.galaxenbygg.se

Eleverna på Bolandgymnasiet i Uppsala gör Galaxens test för att mäta om de rent fysiskt orkar vardagsjobbet på en byggarbetsplats.

KONSTENATTHÅLLA SIG

Ät som en
byggnadsarbetare
”Uppladdningen –
bygg” är en bok ommat
för byggnadsarbetare.
Precis som för idrot-
tare är maten viktig
för att kroppen ska
må bra när man jobbar
som byggnadsarbetare.
Innehållet har tagits
fram av Aktiv byggare
tillsammans med
Lantmännen och
kan beställas
från www.
galaxen-
bygg.se

TextMarie-Louise Olsen
Foto Rikkard Häggbom
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sätts för att ge en indikation
om eleverna är i tillräckligt
bra fysisk form eller inte.

– Det är inget prov som
ger godkänt eller underkänt.
Det är ett hjälpmedel som
ger killarna och tjejerna in-
sikt om vilka krav som kom-
mer att ställas på dem rent
fysiskt när de väl kommer
ut på ett bygge. Har man till
exempel dålig balans är det
lätt att drabbas av fallolyck-
or, säger Sören Fredriksson.

I kursmaterialet, boken
Före byggaren, finns öv-
ningar för att träna styrka
på egen hand, till exempel
hemma.

– Man behöver inte
springa på gym för att trä-
na.Menmånga tror att man
bygger kondition och styr-
ka när man är byggnadsar-
betare. Och det stämmer
inte. Man måste komplet-
teramedmångsidig träning
vid sidan av omman vill fö-
rebygga skador, säger Sören
Fredriksson.

En positiv trend är att
allt flera arbetsgivare i
branschen talar om före-
byggande träning och frisk-
vård. Några har till exempel
börjat med gemensammor-
gongympa ute på byggena.

– Ingen idrottare skulle
träna utan att värma upp.
Det ska inte vi byggnadsar-
betare heller göra, säger Sö-
ren Fredriksson.

Självklart kanman jobba ett helt
yrkesliv utan att skada sig även i
byggbranschen.

tips håller
dig hel

1. Träna. Många tror att man bygger kondition
och styrka när man är byggnadsarbetare. Men
det stämmer inte. Du måste komplettera med
mångsidig träning för att förebygga skador.
2. Balansera och stretcha. Det räcker inte att
vara stark. För att undvika skador behöver du
vara vig och ha bra balans också.
3. Sov ordentligt. Om du sover för lite bryter du
långsamt ner kroppen. Dessutom är det lätt att
fatta dumma beslut när man är trött på jobbet.
4. Ät rätt. Dålig mat är som dåligt byggmaterial,
det håller inte.
5. Börja arbetsdagen med tio minuters morgon-
gympa, så att kroppen hinner värma upp innan
du kör igång.
6. Lär dig nya saker. Om du kan jobba med flera
olika saker på ett bygge använder du kroppen
mer mångsidigt. Dessutom blir du attraktiv på
arbetsmarknaden.
7. Använd huvudet. Tänk till exempel efter hur
mycket material du behöver, så att du inte bär
saker i onödan från förrådet.

För att få bästa resultatet ska eleverna klara mer än 30 armhävningar, att hoppa jämfota i små skutt fram och till-
baka i tre minuter, nå fem centimeter förbi sina fötter när de sitter på golvet med sträckta ben och kunna stå på
ett ben på en balansplatta samtidigt som de sju gånger böjer sig framåt.

Sören Fredriksson har själv
jobbet 39 år som snickare.
Så när som på ett förlorat
lillfinger har han klarat sig
undan värre skador.

7
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– Jag tränar på gym. De flesta i klassen tränar något, men alla kanske inte
tränar just för att förebygga skador, säger Robin ahlgren, som läser bygg-
och anläggningsprogrammet på bolandgymnasiet i Uppsala medan han
testar sin balans.

Öregrund Bygg AB Info@oregrundbygg.se

Gammelbyn 19 www.oregrundbygg.se

742 92 Östhammar 0173-314 50/018-26 50 980

Vi utför en hel del!

-Stamrenoveringar -Takrenoveringar

-Säkerhetsdörrar -Fönsterbyten

-Badrum -Kök

-Uterum -Bryggor

-Betonghåltagning -Brokkning

-Om & Tillbyggnader -Altaner

Och mycket mera!

Vi utför kompletta ytskiktsentre-
prenader inom golvläggning
och plattsättning samt spack-
ling. Våra kunder är bygg-
företag, landsting, försäkrings-
bolag och privatpersoner som
ställer höga krav på kvalitet,
miljö och service.

Stålgatan 23, Uppsala. Tel 018-65 13 50
www.bbmuppsala.se
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pRoffsbyggaRna

FRAMTIDS-
YRKEN

”Utbildning i ett byggyrke är ett säkert kort omman
vill få jobb i framtiden.”

VVS-montör, byggnadsplåt-
slagare och maskinförare.
Det är exempel på yrken
där det redan idag – trots
lågkonjunktur i byggbran-
schen – är svårt för byggfö-
retagen att hitta nya med-
arbetare.

– Just nu talas det omhög
arbetslöshet i byggbran-
schen. Men trots det finns
det stor efterfrågan på nya
medarbetare inom flera yr-
kesgrupper. Allt pekar dess-
utom på att efterfrågan på
byggnadsarbetare kommer
att öka kraftigt inom några
år, säger Dan Asp, byggför-
medlare på Arbetsförmed-
lingen i Uppsala.

Utbildas för få
Varje år gör Arbetsförmed-
lingen prognoser över hur
efterfrågan på nya med-
arbetare kommer att se ut
inom olika yrken om fem
till tio år. Med några få un-
dantag ser det ljust ut för
den som utbildar sig i yr-
ken i byggbranschen.

– Det utbildas inte till-
räckligt med byggnadsar-
betare, så det kommer att
finnas fler jobb än perso-
ner som söker dem, säger
Dan Asp.
Efterfrågan på byggnadsar-
betare ökar av flera anled-
ningar. Just nu finns det till
exempel planer på att bygga

Inom bara några år kommer det att vara brist
på byggnadsarbetare i Sverige. Dan Asp på
Arbetsförmedlingen i Uppsala har koll på vilka
yrkesgrupper som efterfrågas mest i bygg-
branschen.

Efterfrågan på
byggnadsarbe-
tare kommer
att öka kraftigt.
Dan Asp

mycket nya bostäder i Sve-
rige. Samtidigt renoveras
många av de stora bostads-
områden som byggdes un-
der 1960- och 1970-talen, de
så kallade miljonprogram-
men. Även nya satsningar
på infrastruktur i form av
vägar och järnvägar påver-
kar byggnadsarbetarnas ar-
betsmarknad positivt. Lägg
till det att många går i pen-
sion inom vissa yrkesgrup-
per

Finns det några yrken
som kommer att vara he-
tare än andra?

– Det är stora variatio-
ner mellan olika yrken. Ge-
nerellt blir det störst brist
på personer med så kall-
lad specialist utbildning.
Till exempel håltagare, un-
dertaksmontörer och VVS-
plåtslagare. Men även mu-
rare, plattsättare och golv-
läggare, säger Dan Asp.

Finns det några
undnatag?

– Det är många som ut-
bildar sig till träarbetare, el-
ler snickare som man bru-
kar säga. De kommer att
få det tuffare att få jobb i
framtiden. Samma sak gäl-
ler elektriker. Men om du
till exempel är elektriker
och har utbildning i teletek-
nik kommer du däremot att
vara hett eftertraktad av ar-
betsgivarna. Lite paradox-
alt är det tyvärr svårt att få
lärlingsplats för några av de
yrken som är mest efter-
traktade, till exempel VVS-
montörer. Det gör det svårt
för nyutbildade att komma
igång på arbetsmarknaden,
säger Dan Asp.

TextMarie-Louise Olsen

Om du vill veta mer
om vilka yrken som
efterfrågas mest och
vad du ska läsa för
att öka dina chanser
att få jobb i framti-
den kan du besöka
Dan Asp och hans
kollegor på Byggen-
heten på Arbetsför-
medlingen. De har
”Byggdrop-in” där
du kan ställa frågor
varje måndag.
När: Måndagar,
klockan 13-15.
Var: Arbetsförmed-
lingen, Muningatan 1,
Uppsala.

Bygg-
drop-in

Mest eftertraktade
VVS-montörer ligger på första plats på listan över
några av framtidensmest eftertraktade nyamed-
arbetare i byggbranschen. Sist, men fortfarande
med en plats på heta listan, finns målare.
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VVS-montörer

Golvläggare

Anläggningsarbetare

Betongarbetare

Kranförare

Takmontörer

Anläggningsmaskinförare

Plattsättare

Isoleringsmontörer

Murare

Målare



###*R ###*R

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS 19

INGENJÖREN
Akademiker med hammare i bältet och smuts

under naglarna.

Hallå Adam Goczkowski,
vad gör du i framtiden?

– Till sommaren tar jag
examen som högskolein-
genjör i byggteknik, eller
byggingenjör. Exakt vad jag
ska jobba med har jag inte
bestämt än. Byggingenjö-
rer är ofta de som ser till
att allt blir rätt på ett byg-
ge. Att det som finns på rit-
ningarna överförs till verk-
ligheten på bästa sätt.

Det låter som en hel del
att hålla koll på?

– Vi kan göra allt från
att kontrollera att de kon-
struktioner arkitekten ri-
tat fungerar i verkligheten,

till att kontrollera att bygget
följer lagar och regleringar.
Just nu läser jag om juridi-
ken kring ett bygge: miljö-
balken, plan- och bygglagen
och till exempel arbetsmil-
jölagen. Vi lär oss till exem-
pel att skriva kontrakt med
entreprenörer.

Varför byggingenjör?
– Jag började läsa till ci-

vilingenjör i teknisk fysik.
Men det var tråkigt med all
programmering. För mig är
det mycket roligare att ha
byggt ett hus, än att ha gjort
programmet som styr ben-
sinpumpen.

AdamGoczkowski, 23, går universi-
tetsvägen in i byggbranschen.
– Byggingenjör är den bästa av värdar.
Jag har den akademiska grunden, men
får jobba mycket praktiskt, säger han.

PROFFSBYGGARNA

Det är bra
mycket roligare
att ha byggt
ett hus, än
att ha gjort
programmet
som styr ben-
sinpumpen.
Adam Gozkowski

Hur har utbildningen
varit?

– Fruktansvärt kul. Det
är ganska mycket teori,
men jag tog chansen att
göra COOP-praktik. Så i 16
månader var jag arbetsle-
dare på NCC här i Uppsa-
la och hann följa ett bygge
från scratch till att familjer-
na flyttade in.

Hur var det?
– Det är många saker

man inte kan lära sig i en
föreläsningssal och under
praktiken hann jag få en
ganska ordentlig inblick i
hur verkligheten ser ut på
en byggarbetsplats.

När du började plugga till
byggingenjör, saknade du
att du aldrig hade jobbat
i byggbranschen?

– Jag läsermed flera som
har jobbat som till exem-
pel snickare. De har defi-
nitivt en fördel även ibland

när vi läser teoretiska mo-
ment, eftersom de vet hur
det fungerar i verkligheten.
Och man märker direkt att
de är mer eftertraktade på
arbetsmarknaden. Jag är
väldigt glad att jag gjorde
COOP-praktik.

Vad gör du när du inte
pluggar?

– Jag är intresserad av
musik och spelar själv fiol.
Dessutom är jag aktiv i na-
tionslivet. har haftHaft an-
svar för ljud och teknik på
olika livekonserter på min
nation, kockat (lagat mat)
och serverar. Sen är jag fan-
bärare, vilket betyder att jag
representerar studenterna
på Uppsala universitet vid
olika högtidliga tillfällen.

Vad är drömjobbet?
– Det jag jobbade med

under min COOP-praktik
var ett smakprov på dröm-
jobbet. Jag var på en enhet

på NCC som utvecklar hur
NCC arbetar. Deras övergri-
pande mål är att sänka pro-
duktionskostnader, byggti-
der och materialkostnader
med 30 procent genom att
komma på smartare sätt att

Kort om COOP
COOP står för Cooperative Education och är ett be-
talt praktikår mellan årskurs 2 och 3 för studenter
som läser högskoleingenjörsprogrammet i byggtek-
nik. Under praktiken är studenterna anställda av oli-
ka företag i byggbranschen.

Kort om Adam
Namn: Adam Goczkowski
Ålder: 23 år.
Familj: Fästmö, snart fru. Mamma, pappa och fem
syskon.
Läser: Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
vid Uppsala universitet, 180 poäng.

jobba. Att utveckla hur vi
bygger och hur själva orga-
nisationen fungerar runt ett
bygge skulle jag jättegärna
vilja jobbamed i framtiden.

TextMarie-Louise Olsen
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K360°
BYGG & PLATT

Knivsta Plattsättning har bytt namna och heter numera K360°.
I en bransch med stora möjligheter, men också tuffa utma-
ningar och behov av förändringar har K360° ambitionen att
vara ledande i ett förändringsarbete där kundfokus får större
betydelse. Målsättningen är att alltid överträffa kundens högt
ställda förväntningar.

K360 in i framtiden!

Vill du bygga om?
E-post: info@k360.se
Telefon: 018-34 91 34
Fax: 018-34 91 35INDUSTRIVÄGEN 1, TÄRNSJÖ

0292- 50 000

SE ÄVEN VÅR HEMSIDA:
www.kbo-gross.se

ÖPPETTIDER
Mån-ons 9 - 17 • Tors 9 - 19
Fre 9 - 15 • Lör 10 - 13
Röda dagar stängt

G R O S S A B

SE
HIT!

VÅRERBJUDANDE!
(Så långt lagret räcker)

Vi har köpt in ett stort parti
3-glasfönster från Outline
(svensktillverkade) Fönster för framtiden

PASSA PÅ OCH BYT FÖNSTER!
Vrid och fasta. Trä+alu-utsida. Just nu till 49% rabatt.
Ex: vrid 12x13 Nu: 3.340:-/st ord. pris 6.548.-/st.
Begränsat antal... först till kvarn! Kompletteringar eller nybe-
ställningar lämnar vi 37% rabatt på tom 15/5!

GARAGEPORT obehandlad 25x22
Panel, tät, 10 graders

Pris: 4.700:-/st

PARYTTERDÖRRAR 13-15x20-21
Flera modeller.

Pris från: 8.950:-

INNERDÖRR
Massiv vitmålad

Pris från: 990:-/st

Ett parti fönster i udda
storlekar och modeller.

Pris från: 600:-/st

Tveka inte!
Kontakta oss för mer info.

a inte! ekvT

UFS AB, erbjuder Upplandsmarknaden ett flertal tjänste-
områden inom sin egen organisation.

Företaget är sedan 3 år i ett expansivt skede där vi
utvecklar tjänsteutbudet till marknadens efterfrågan.
Vi har nu sedan en tid även Bygg, VVS och Fuktteknik

i vår egen organisation.

Hyresgästanpassning • Takomläggning
Köksrenovering • Mögelsanering • PCB sanering
Klottersanering • Fasadrengöring • Luktsanering
Skadeutredningar • Vattenskador • Fuktskador
Fastighetsjour • Rivningsarbeten • VVS arbeten

www.ufs.nu
018-14 15 41

Vi bygger
för er!
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