
1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

 ||  PR   FFSBYGGARNA

14

Lisa basar 
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18 Besiktningsman
Myckat att tänka på
vid husköpet.

12 På bygget
Vi fi nns på plats när 
huset blir verklighet.

6 ID06 såklart
Brickan gör arbetet 
tryggare för anställda. 
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Kampanjen Ren Byggbransch 
vänder sig till alla som jobbar 
inom byggsektorn och alla som 
köper eller säljer byggtjänster i 
någon form. Syftet är att ta av-
stånd från svartarbete och ose-
riös verksamhet och att skapa ett 
klimat där företagen kan konkur-
rera på lika villkor, där kvalitet 
och utveckling står i centrum 
och där arbetsförhållandena för 
de som jobbar är säkra. 

Kampanjen vill försöka få de 
som jobbar och de som anställer 
att inse nackdelarna med svart 
arbetskraft och fördelarna med 
att jobba/anställa vitt. På hemsi-
dan renbyggbransch.nu kan man 
bland annat se en verklighetsba-
serad � lm om vad som händer 
betongarbetaren Alexander, som 
har fått pengar ”direkt i handen” 
när han råkar ut för en olycka på 
arbetsplatsen.

Genom att uppmuntra alla bygg-
arbetsplatser att tillämpa ID06 
närvaroredovisning vill man för-

svåra svartarbete och ekonomisk 
brottslighet.

En annan målsättning är att kun-
der och byggare inser vikten av 
att undvika oklarheter och miss-
förstånd genom att på förhand 
teckna ett avtal. Organisationen 
ser också att det är en självklar-
het att byggbranschens aktörer 
följer svensk lagstiftning och 
agerar professionellt. Syftet med 
kampanjen är att svenska folket 
får en positiv till byggbranschen. 

Under 2011 har Ren Byggbransch 
besökt yrkesinriktade skolor, och 
tillsammans med Skatteverket 
och Ekobrottsmyndigheten in-
formerar Ren Byggbransch elev-
er och lärare om skälen till att 
jobba vitt. Under 2012 syns kam-
panjen bland annat på Nordbygg 
på Stockholmsmässan, bostadsut-
ställningen i Annedal, Stockholm 
samt under politikerveckan i Al-
medalen

Skatteverkets roll i Ren Byggbransch 

är viktig. Det är vi själva som be-
stämmer vilka skatter vi ska 
betala. Det gör vi när vi röstar 
i riksdagsvalen. Skattemyndig-
hetens roll i samhället blir rätt 
tydlig när man tänker på allt vi 
får för våra skattepengar. För de 
anställda är det också konkret. 
När man jobbar vitt får vi so-
cialförsäkring, föräldrapenning, 
sjukpenning och pension. 

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

Produktion: Insert Media
Content Manager: Anders Landén
Form: UNiT
Tryck: Pressgrannar
Omslagsfoto: Rikkard Häggbom

För information om kundtidningar kontakta: 
Patric Salmonsson, projektledare
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

Den svenska byggindustrin är något 
att vara stolt över. Oftast är kvali-
tén hög, byggarna kompetenta och 
trivseln på topp. Men svartarbete 
och oseriösa aktörer solkar ner vårt 

rykte och förstör för de hederliga och duktiga 
företagen. Det är bra att det osunda agerandet 
kommer upp till ytan, men nu vill vi även lyfta 
fram det positiva med vår bransch, skapandet av 
landmärken, de stora möjligheterna och yrkes-
stoltheten. Därför jobbar vi gemensamt i sektorn 
tillsammans med bland annat Skatteverket och 
Ekobrottsmyndigheten för att få bukt med de 
oseriösa aktörerna, de som inte har i byggbran-
schen att göra. I detta nummer av Proffsbyg-
garna � nns � era exempel på det arbetet.

Det saknas inte exempel i vår omvärld på hur illa 
det kan gå när det går fel. Det är svårt att vara 
beställare av hantverkstjänster och vi får vitt-
nesmål i bland annat tv-programmen Fuskbyg-
garna och Byggfällan, där företag påstår sig vara 
byggare när det egentligen borde stå bedragare 
på deras visitkort. Och när det går illa påverkar 
det hela vårt liv och kan få katastrofala konse-
kvenser. Så hur ska man hitta de seriösa och bra 

hantverkar-
na och hur 
ska man 
våga göra 
sitt livs in-
vestering? 
Vi träffar 
många oro-
liga konsu-

menter som vill lära sig hur man ska göra. Fina 
hemsidor och glättig marknadsföring är ingen 
garanti på seriösa företag! Begär offerter från 
ett � ertal olika företag, använd de avtal bran-
schen har tagit fram och kontrollera referenser 
ordentligt. Det är några av de råd vi brukar ge. 
En god kommunikation om förväntningarna och 
rätt skrivna avtal kan undanröja många missför-
stånd och skapa trygghet åt båda sidor. 

En Ren
Byggbransch

SVENSKA 
BYGG-
INDUSTRIN
NÅGOT ATT 
VARA STOLT 
ÖVER!

REN BYGGBRANSCH

Ren byggbransch föreläser bland annat om fördelarna med vit arbetskraft och lagliga arbetsplatser. 

Bakom projektet står: 
Byggbranschen i samverkan, 
BBIS, som består av Bygg-
cheferna/Ledarna, Byggnads, 
Elektriska Installatörs-
organisationen EIO, Glas-
branschföreningen, Maskin-
entreprenörerna, Målareför-
bundet, Målaremästarna, 
Plåtslageriernas Riksförbund, 
SEKO, Sveriges Byggindustrier, 
Svenska Elektrikerförbundet 
och VVS Företagen.

Bengt Westman och Anders Ragnarsson

Sveriges Byggindustrier Uppsala

Byggnads Mälardalen



ÖPPETTIDER
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00-14.00

BEIJER UPPSALA
Stångjärnsgatan 17-19
751 05 Uppsala

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

ORD. PRIS 2620:-

1870:-
BORRMASKIN /
SKRUVDRAGARE
DCD730C2

Senaste generationen 14,4V XR borrskruvdragare 
med ny XR-batteriteknik. Liten och lätt men ändå 
mycket kraftfull. En maskin som klarar de flesta 
arbets uppgifterna då den är tvåväxlad.

Ingår: 2 st 1,5 Ah batterier, 30 min laddare, väska.

30 dagars nöjd kundgaranti.

Kompakt design på 19 cm

Låg vikt på 1,5 kg

2 växlad transmission i metall

2 st XR-batterier

XR-multiladdare ingår

Vitt LED-ljus med fördröjning

MED RÄTT PARTNER KAN 
DU ÄGNA DIG ÅT ATT BYGGA

BYGGRÅDGIVNING
Våra skickliga bygg rådgivare ger tips 
och råd för alla dina projekt.

FINANSIERING
Handla räntefritt på avbetalning 
med Beijerkortet.

LÅNA SLÄP
Ta hem otympliga varor kostnadsfritt. Boka 
släp hos oss och låna i upp till tre timmar.

HEMTRANSPORT
Självklart levererar vi dina byggvaror dit du 
vill ha dem.

UTVALDA TILLBEHÖR:

BITSSATS
Låsbar bitshållare med 31 delar. Bälteshållare.

Pris 149:-
Ord. pris 199:-

TILLBEHÖRSSATS
Allt du behöver för att bearbeta trä med 
en borrmaskin.

Pris 759:-
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070 - 388 05 80

Golvslipardagar 
15–17 mars

Torsdag-fredag 08.00–18.00 

Lördag 10.00-14.00

Björkgatan 4 • 018 -13 28 00
www.hyrlund.se

God 
support 

ingår när 
du hyr

Kom och se vad 
du kan göra med 
dina trägolv. 

Vi hyr ut golvslipar 
och har tillbehören 
du behöver. 

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

Golvslipning   Golvläggning
Försäljning av golv  

Mattläggning   Våtrum

Rot-
avdrag

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

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 och vindskivelist m.m
• Skorstensbeslag, takstosar och huvar
• Hängrännor och stuprör
• Specialtillverkning

Fålhagsleden 57, Uppsala
018-16 92 70

www.wikmansel.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.

70 år i branschen – Din trygghet
www.rodfargarna.se

Vi är rekommenderade 
av Falu Rödfärg

Salagatan 18 A. 070-142 66 62
www.rodfargarna.se

122x88.indd   1 2012-03-08   14:52:11

Hantverkshjälpen!

Missa inte nästa nummer av Proffsbyggarna. Utkommer 15 juni.
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Du rycker inte ut
din egen tand

B
Bygga
om.

Konsument får begära of-
ferter från fl era företag och 
bör fråga efter referenser. 
Kolla sedan om de är med i 
en branschorganisation och 
har behörighet för jobbet. 

Vad ska man tänka på när man anlitar en entrepre-
nör för att bygga om eller bygga nytt? Vi frågade Björn 
Wellhagen, Sveriges Byggindustrier.

Checklista för konsumenter
och byggföretag
För konsumenten: 
• Anlita en byggkonsult som projekt-
ledare/arbetsledare om du känner dig 
osäker. 
• Begär olika kostnadsförslag från � era 
entreprenörer. 
• Kontrollera att företaget har F-skatt-
sedel. 
• Se till att de lämnar referenser för 
liknande arbeten och ta reda på hur de 
utförts. 
• Undersök om den som ska utföra ar-
betet har sådan behörighet som är gäl-
lande för branschregler. 
• Undersök om företaget är medlem i 
någon branschorganisation (risken för 
konkurs är lägre).  

• Trygghet- be om legitimation från den 
som be� nner sig i ditt hem. 
• Byggbranschen har ett eget system för 
ID-kontroll, som är ID06.
• Förskottsbetalning rekommenderas 
att endast ske vid stora materialinköp. 
• Viktigt att stämma av arbetet och eko-
nomin löpande med entreprenören. 

För entreprenören: 
• Som entreprenör är det viktigt att 
ta tillvara konsumentens intresse och 
vara ärlig om ett visst arbete inte skulle 
vara rimlig nytta för konsumenten. 
• Informera konsumenten om vilken 
personal som ska utföra arbetet. 

• Informera konsumenten löpande om 
arbetet och ekonomin.
• Entreprenören är ansvarig för arbets-
miljön i konsumententreprenader. 
• Vid småhusentreprenader är det inte 
tillåtet att begära förskottsbetalning. 

Gemensamma punkter:
• Gå noggrant igenom arbetets omfatt-
ning innan du skriver ett avtal. 
• Viktigt med skriftligt avtal innan ar-
betet påbörjas. 
• Skriv vad som ska utföras och inte 
utföras

Viktigt i avtalet är att klargöra
     följande:
• Priset eller grunderna för hur priset 
bestäms
• En betalningsplan
• Tiden för arbetets start och slut
• Bestäm hur beställning av ändrings- 
och tilläggsarbeten ska gå till.
• Besiktning
• Försäkring
• Vid småhusentreprenader krävs det 
oftast att konsumenten tecknar bygg-
felsförsäkring.
• Vid ROT-avdrag, tillämpa ROT klau-
sulen.

Se hela checklistan på bygg.org

Att använda sig av en checklista gör 
det mer enkelt för dig att köpa bygg- 
och hantverkstjänster. 

HUR SKA MAN SOM KONSUMENT 
hitta en seriös entreprenör redan från 
början?

– Börja med att se vilka företag som 
� nns på orten och ta in � er anbud, det 
är alltid bra att jämföra företagens er-
bjudanden. Är man osäker på om ett 
företag är seriöst kan man kontrollera 
om det har F-skattsedel, en F-skattsedel 
kan liknas vid ett körkort för företag. 
Via Skatteverket går det även att se om 
företaget har betalat skatter och avgif-
ter, vilket är en indikation på seriositet.

Hur kan man vara säker på att det 
kommer att göras ett bra jobb?

– Har man inte erfarenhet sedan tidi-
gare är det viktigt att ställa frågor, och 
hellre för många än för få, ett seriöst fö-
retag kan alltid ge bra svar. Du kan även 

be om referenser, be att få att prata med 
en tidigare kund eller med egna ögon se 
ett arbete som företaget utfört.

– Det är viktigt att vara överens med 
entreprenören redan från början. Det 
görs enklast genom att skriva ett kon-

trakt. Bra standardkontrakt � nns på 
Sveriges Byggindustriers hemsida, och 
samma kontrakt � nns även på Konsu-
mentverkets hemsida.

Ett kontrakt är kanske bra för båda 
parter?

– Det gäller att skapa så goda förut-
sättningar som möjligt för båda parter 
och då måste köparen förstå vad han 
eller hon köper och entreprenören vad 
som ska levereras. Genom ett skriftligt 
kontrakt blir det tydligt. Vi uppmanar 

också våra medlemsföretag att gå ige-
nom checklistan (se artikel nedan) med 
kunden. Det minimerar frågetecknen 
inför framtiden. 

När ska jag anlita en konsult som 
hjälp?

– Man ska inte vara rädd för att ta 
in konsult. Som konsument är det du 
själv som är byggherre och ansvarar för 
att arbetet är rätt utfört. Utan fullstän-
dig kunskap är det alltid bra att anlita 
proffs. Om du får ont i en tand rycker 

du inte ut den själv, du går till tandlä-
karen.

– Ibland kan vara bra med stöd i ett 
tidigt i processen, till exempel inför en 
upphandling. Det kan även vara bra 
med granskning av ett utfört arbete. 
Men det är olika och beror på din erfa-
renhet som konsument och på vilken 
typ av arbete som ska utföras.

Hur vet man att den som ska ut-
föra arbetet har rätt behörighet?

– För elarbeten krävs särskild behö-
righet och även inom VVS � nns vissa 
krav, andra byggnadsarbeten kräver 
inte formell utbildning, men de � esta 
yrkesarbetarna har ett yrkesbevis som 
utfärdats efter färdig lärlingstid. Som 
konsument kan du alltid fråga hant-
verkaren om behörigheter och erfaren-
heter på den personal som ska utföra 
arbetet. 

Vad tycker du annars är viktigt att 
tänka på?

– Vår checklista är väldigt noga ut-
arbetad och går igenom allt man behö-
ver tänka på, från ax till limpa. Den är 
ett bra hjälpmedel för både kund och 
utförare av tjänsten och är ett sätt att 
skapa förtroende för varandra, undvika 
missförstånd och underlätta själva ut-
förandet. 

SOM
KONSUMENT 
ÄR DET DU 
SJÄLV SOM ÄR 
BYGGHERRE.

Kostnadsförslag?

OFFERT?
Referenser?

Förskott??

Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor för Sveriges Byggindustrier.
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Det personliga behö-
righetskortet ID06 har 
blivit ett tungt vapen i 
byggsektorns kamp mot 
svartjobben. Och det får 
allt större spridning, nu 
bär fem av sex på bygg-
arbetsplatserna kortet.

Med ID06 är det enklare att kon-
trollera vilka personer som rör sig 
in och ut på en arbetsplats. 

Knivsta plattsättning erbjuder dig ett brett sortiment av kakel och klinker.
Våra kunder idag är allt från privatpersoner till stora företag i byggbranschen. 

Vi utför även totalentreprenader. Allt från planering till färdigställande.

Vi står för:
 Trygghet

 Stort kunnande

 Flexibilitet

Vi utför även tekniska projekt. 
Badhus, fasader, stora golv.

Välkommen att kontakta oss! 

Knivsta Plattsättning AB   |   Rubanksgatan 8, Knivsta   |   018 - 34 91 34
info@knivstaplattsattning.com   |   www.knivstaplattsattning.com

Kakel och Klinker för både ute och inne!

Vi är ett behörigt
och auktoriserat 
företag.

Våra samarbetspartners:

Bergsbrunnagatan 15, Uppsala
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SYSTEMET MED BEHÖRIGHETSKORT, 
ID06, gör det enklare att kontrollera 
vilka personer som rör sig in och ut från 
en byggarbetsplats. Syftet med identi-
� eringen är att motverka svartjobb och 
skatte� ffel hos oseriösa företag. I kort-
het innebär ID06 att entreprenörer är 
skyldiga att i förväg, till uppdragsgiva-
ren, anmäla namn och personnummer 
på dem som har rätt att vara på byggar-
betsplatsen. Alla på byggarbetsplatsen 
ska bära behörighetskortet synligt.

I dag är det 250 000 inom byggsektorn 
som bär ID06. Det motsvarar närmare 
85 procent av alla de omkring 300 000 
som totalt arbetar inom sektorn. 

– Det har blivit svårt för företag att 
klara sig utan ID06-kort. Och kravet på 
behörighetskortet har spridit sig utan-

för det som traditionellt hör till bygg-
sektorn, som åkeriföretag och � ytt- och 
städ� rmor. Till och med Skatteverkets 
kontrollanter som kommer ut till byg-
gena har börjar bära ID06, säger Peter 
Löfgren, utvecklingschef på Sveriges 
Byggindustrier, BI.

Attitydförändring inom
byggbranschen
Drygt 15 000 företag har hittills beställt 
ID06- kort.
Peter Löfgren talar om en attitydföränd-
ring inom byggbranschen.

– Vi har lyckats bygga upp ett socialt 
tryck som motverkar anonymiteten på 
byggena, något som tidigare varit en av 
svartjobbens främsta framgångsfakto-
rer.
Vad återstår då i kampen mot svart-
jobben? Jo, två lagändringar, menar 
Löfgren. 

– Vi vill att det � nnas krav på närvaro-
liggare, så att det är enkelt för Skattever-
ket att göra kontroller. Vi vill också att 
arbetsgivare ska betala sociala avgifter 
varje månad kopplad till medarbetarnas 
personnummer. Som det är nu betalar 
arbetsgivaren en klumpsumma, vilket 

gör det alltför enkelt att komma undan 
med svartjobb. 

Tillsammans med Nacka kommun 
genomfördes ett pilotprojekt med dessa 
krav, något som Peter Löfgren kallar 
”den gyllene triangeln”, det vill säga 
närvaroliggare för entreprenörerna, 
månadsuppgifter kopplade till person-
nummer och ID06.

– Tack vare att alla organisations-
nummer och personnummer fanns 

tillgängliga kunde Skatteverket följa 
kedjan av transaktioner. Visar politiken 
mod att genomföra dessa lagändring-
ar skapas goda förutsättningar för en 
sund konkurrens. 

Behörighetskort på
bygget succé

DET HAR
BLIVIT SVÅRT 
FÖR FÖRETAG 
ATT KLARA
SIG UTAN
ID06-KORT

Så ser ID06-kortet ut
• Företagsnamn i klartext 
• Företagets organisationsnummer 
• Fotografi  (högupplöst) 
• Personens för- och efternamn 
• Giltighetstid 
• Kortnummer 
• ID06-logotype 

ID06 har utarbetats av:
Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenö-
rerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS 
Företagen med stöd av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO.

Kontakt bygg: 
Per Almgren
telefon 076-823 23 13
e-post: per.almgren@shbygg.se

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

Sh bygg arbetar i huvudsak med entreprenadverksamhet inom ROT – bygg och anläggning samt avancerade stenarbeten. Sedan 1923 har vi satsat på ansvarsfullt 
byggande och långsiktiga relationer till glädje för både kunder, medarbetare och allmänhet. Vi har drygt 300 anställda och omsätter cirka 800 miljoner.

Arbetet skall

utföras som hemma,

med en miljö som barn

kan vistas och leva i.
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PLATSCHEF ULF ERIKSSON har gått 
den långa vägen. 1980 började han som 
pinnpojke, i dag är han platschef på SH-
byggs avdelning för sten och anläggning 
i Uppsala. Och alla åren ute på fältet 
har satt sina spår. Förutom allt han 
lärde sig vill han gärna ha en fot kvar 
därute bland ”gubbarna”.

– Jag vill vara nära produktionen, jag 
skulle kunna gå ut och jobba igen, säger 
han och ler brett.
   Det var aldrig något mål han hade 
att bli platschef, mera slump och om-
ständigheter. Han började på Svenska 
väg, som så småningom blev NCC, 
men 1994 sa han upp sig och började 
jobba för en kompis som startade 
företaget SCI mark. Där blev han ar-
betsledare och när företaget 2002 blev 
uppköpt av SH-bygg blev han erbjuden 
jobb som platschef.

Ulf Eriksson menar att nyckeln till 
framgång är samarbete. Han vill ha 
en klasslös arbetsplats där alla hjälper 
varandra och lär av varandra. 
 
Det svåraste med jobbet tycker han 
är just personalfrågan, att få alla att 
trivas och inte trampa någon på tårna. 
Och som platschef har han ett ansvar 
för arbetsmiljön.

– Jag har personalansvaret för ett tju-
gotal personer, vilket kan kännas lite 
svårt ibland.
En annan ”svårighet” med just anlägg-
ning är att se till så att alla har något 
att göra under kalla vintermånader, så 
att ingen behöver sägas upp.
Men annars är det mest fördelar med 
jobbet, som han varmt rekommende-
rar för den som funderar på att prova. 

– Men man ska nog vara lite stresstå-
lig. Det räcker med att en sak inte blir 
som det ska, då faller hela planeringen 
och man får hitta nya lösningar avslu-
tar Ulf Eriksson.

Från 
pinnpojke 
till
platschef

DET VAR FASCINATIONEN FÖR HUS 
som lockade Lisa Nilsson till byggbran-
schen. Hon började med studier i geo-
vetenskap, men insåg sen att det var 
själva husbyggandet hon ville jobba 
med. Det blev tre års studier till bygg-
nadsingenjör vid Uppsala universitet 
med ett helt praktikår före det avslu-
tande studieåret.

– Det var enormt bra, man � ck prova 
sig fram och lära sig vad alla olika tit-
lar innebär. Om man inte jobbat i bran-
schen så vet man inte det, berättar Lisa 
Nilsson, som nu är tillbaka på Skanskas 
bostadsbyggande där hon gjorde sin 
praktik 2004.
   Tidigare hade hon mer kunskap om 
konstruktion, men här � ck hon lära sig 
om produktion och insåg att det var nå-
got hon ville jobba med. 

– Man � ck prova på att montera tak-
stolar och bygga upp väggar och så, det 
var bra.

Utbildning och vidareutveckling
Hon ser lite trender i huruvida man vill 
ha platschefer som kommer från hög-
skolan eller personer som har gått den 
långa vägen.

– Det har varit olika fokus vissa år. Nu 
är det blandat, det behövs folk med olika 
bakgrund för att nå det bästa resultatet.

Utvecklingsmöjligheterna är många, 
åtminstone om man som Lisa Nilsson 
jobbar för något av de stora företagen. 
Hon har bland annat fått möjlighet att 
läsa på Chalmers i Göteborg där hon 
lärde sig tänka i processer och hur man 
utvecklar företag.

– Vi har mycket internutbildning ock-
så, det är en fördel med att jobba på ett 
stort företag.

Att som ung tjej jobba som chef i en 
traditionellt mansdominerad värld kan 
inte vara lätt alla gånger. Eller?

– Nej, det har aldrig varit några pro-
blem. Inget som har varit jobbigt. Nu 
har vi blivit � er också. När vi byggde 
den första etappen var jag ensam, men 
nu � nns det två arbetsledare och två 
rörmokare som är tjejer också.
   Många har också den bilden av yr-
ket, att det är mansdominerat och svårt 
tekniskt.

– Men mycket av jobbet handlar om 
ledarskap, att få folk att trivas. Sen har 
jag experter omkring mig som jag kan 
be om hjälp. Man behöver inte kunna 
allt själv.

Konkreta resultat
Det handlar om att komplettera varan-
dra för att få allt att fungera. För det 
är hel del som ligger på Lisa Nilssons 
skrivbord; tidsplan, ekonomi, leveran-
ser, säkerhet med mera. Och det gäller 
att vara beredd på det mesta, för på en 
byggarbetsplats händer det saker hela 
tiden. 

– Ibland tänker jag ”Nu kan det inte 
hända nå’t mer, men det gör det”, säger 
Lisa Nilsson och skrattar glatt.

Men det passar henne, att det är lite 
fart. Att hon varje dag lämnar konto-
ret, går till byggarbetsplatsen och ser 
ett konkret resultat av sitt arbete. Så 
småningom vill hon prova på att bygga 
något annat än bostadsrätter som hon 
gör nu.

– Men jag trivs med det jag gör och 
jobbar på att bli ännu bättre.

Så vad det nu blir i framtiden, så kom-
mer hon att vara med och bygga hus. 
Hus att fascineras av.

IBLAND
TÄNKER JAG, 
NU KAN DET 
INTE HÄNDA 
NÅGOT MER, 
MEN DET GÖR 
DET!

PERSONAL-
ANSVAR FÖR 
ETT TJUGOTAL 
PERSONER 
KAN KÄNNAS 
LITE SVÅRT

Man bygger 
inte huset 

själv ...

Våga prova, lyder byggnadsingenjör Lisa Nilssons 
råd. Som platschef på kvarteret Valhall i Uppsala 
har hon mycket kompetens omkring sig och tar 
hjälp av sina experter när hon behöver. 

Ulf Eriksson, platschef SH-bygg. 

Lisa Nilsson tycker att yrket har många fördelar. Bland annat ser hon varje dag ett konkret resultat av gårdagens arbete.
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UPPLANDS FÖRETAGSSERVICE AB
Svederusgatan 3, 754 50 Uppsala. 

Tel 018-14 15 40   •   Fax 018-14 15 41
e-mail: info@ufs.nu   •   www.ufs.nu

Tveka inte! 
Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Takomläggning
Ombyggnad  •  Tillbyggnad

Fuktskador  •  Mögelskador
Fastighetsskador

Vad gör du när det som 
inte får hända ändå 
händer i din fastighet??

Du ringer

018-24 06 97

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 Profi l (takplåt)

Vi utför: 
• Nyproduktion • Till- och ombyggnader 

• Skadereparationer 
• Takrenoveringar, fönsterbyten och fasadarbete 

• All slags plåtslageriarbeten

Nu kan Ni anlita oss för höga lyft  -

upp till 13 m når vi! Ring för mer info!

TOTALENTREPRENADER. OVK
Radonåtgärder, Kyla, 

Värmepumpar, Villaventilation
Försäljning - Installation - Service

Besök vår luftmiljöbutik

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

122x88.indd   1 2012-03-08   14:52:11

Salagatan 18 A. 070-142 66 62
www.rodfargarna.se

70 år i branschen – Din trygghet
www.rodfargarna.se

Dags att rödfärga?

21,90
kr/kg

Just nu - 50% rabatt!

Falu Rödfärg
(Rek pris 24 kr/kg) Exkl moms

Arbetskostnad sprutning
(Rek pris 18 kr/kg) Exkl moms

9,00
kr/kg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rödfärgarna

SVARSPOST 20572553 
758 55  Uppsala

Ja tack! Jag vill gärna bli kontaktad angående rödfärgning.

FÖR- & EFTERNAMN

ADRESS

POSTNUMMER/ORT

E-POST

TELEFON/MOBIL

Rödfärgarna • Box 6524 • 751 38 Uppsala • Tel 070-142 66 62 • info@rodfargarna.se • www.rodfargarna.se

Rödfärgarna är det enda företaget i branschen som har dokumenterad egenkontroll. Det är en trygghet för dig
som kund. Dessutom levererar vi till oslagbara priser!

70 år i branschen är värt att fira!
Rödfärgarna startade 1940 och är nu inne på tredje generationen rödfärgare. I 70 år har vi vårdat och bevarat
den gamla svenska traditionen att rödfärga hus och gårdar till bästa pris och kvalité. 

Förutsättningen för ett fullgott resultat är att underarbetet är rätt utfört. Det är också viktigt att täcka det som
inte skall målas. Du väljer om du vill tvätta och täcka själv eller om du vill att vi gör det åt dig. Därför ingår inte
tvättning och täckning i dessa priser. Vi erbjuder hetvattentvätt som är helt oslagbart när det gäller att förbereda
en vägg för rödfärgning. 

Många års erfarenhet, professionellt arbetssätt, bra underarbete och äkta Falu Rödfärg garanterar ett bra resultat. 
Vi är rekommenderade av Falu Rödfärg. Vår kvalitetsstämpel - Din trygghet!

Detta erbjudande gäller om du bokar senast 16 april. 
Reservation för överbokning. 

Boka direkt på www.rodfargarna.se eller fyll i den bifogade intresseanmälan.
Med vänlig hälsning,
L.M Asp & Rödfärgarna

Frankeras ej.

Mottagaren

betalar portot.

Rekommenderas
av 

Dags att rödfärga?

Detta erbjudande gäller om du bokar senast 16 april.
Reservation för överbokning. Boka direkt på www.rodfargarna.se

Vi är rekommenderade 
av Falu Rödfärg
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Hallå 
där! 

Varför var du intresserad av yrket 
när du valde gymnasium? 
Ända sedan jag var barn har jag gillat 
att arbeta praktiskt. Själva intresset 
för byggyrket föll sig naturligt. Jag 
hade inga förväntningar när jag sökte 
till utbildningen, men jag känner mig 
nöjd med yrket jag har valt. Utbild-
ningen har bra lärare, många möjlig-
heter och man får testa på allt möj-
ligt. Du utvecklas varje år, tack vare 
alla nya moment man får testa på. 

– Vad har du lärt dig under dessa 
tre år? 
Man får testa på allt inom yrket. 
Bland annat traditionell formsättning 
med lösvirke, mindre plattsättningar, 
betongjobb, armering. Vi fördjupade 
oss i en inriktning under andra året på 
gymnasiet. Jag valde träarbetare. För-
sta året testade vi på måleri, anlägg-
ning, husbyggnad och plåt.
Utbildningen har varit bra. Jag  ck en 
bra praktikplats och hamnade i en bra 
klass där jag trivs. Vi har en grymt bra 
sammanhållning och det ger en mer 
glädje och motivation till att komma 
till skolan och göra ett bra jobb.

– Hur mycket praktik har ni?
I utbildningen ingår 600 timmars 
praktik. Jag har haft min på Skanska, 
där jag trivdes jättebra. 
Vi arbetar mer praktiskt än teoretiskt, 
varje måndag läser vi kärnämnena, 
resten av veckan blir mer arbete 
utomhus och det gör att vi matchar 
kraven till praktiken. 

– Trivs du i branschen? Vad har du 
för framtidsplaner? 
Jag trivs! Många har en uppfattning 
om att byggbranschen verkar svår och 
jobbig. Det stämmer inte alls. Det går 
däremot fortare än jag trodde. 
I framtiden hoppas jag att jag fortfa-
rande jobbar som träarbetare, med 
full betalning och förhoppningsvis ut-
vecklats så mycket som möjligt inom 
yrket. Studierna får vänta, jobbar 
hellre ett- två år efter gymnasiet och 
ser vad som händer efter. Jag kommer 
förmodligen fortsätta jobba på Skan-
ska efter gymnasiet.
Jag skulle rekommendera den här 
bygglinjen, eftersom att den är bra 
och skolan har en bra kontakt med 
byggbranschen i Uppsala, där det 
byggs mycket. 

Daniel Kling Larsson går sista året på 
Bolandgymnasiets byggprogram, med 
inriktning träarbete. 

IBLAND BEHÖVS DET NÅGON som 
skapar förutsättningar för byggbran-
schen och skolan att mötas. Star, som 
är ett partsgemensamt utvecklings- 
och utbildningsföretag ägt av Dalarnas 
Byggmästareförening, är en sådan ak-
tör. Arbetet i Uppsala görs på uppdrag 

av Byggnadsindustriernas yrkesnämnd. 
– Man kan säga att vi fungerar som 

ett kit mellan branschen och skolan. 
Till exempel så hjälper vi gymna-
sieskolorna att hitta platser för APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) och APU 
(arbetsplatsförlagd utbildning) åt elev-

Fortsatt uppåt 
i byggsektorn

Nya Resecentrum i Uppsala omsatte 2,2 miljar-
der kronor. Och det är bara ett exempel på stora 

byggprojekt som ökat efterfrågan på byggarbeta-
re i länet. Totalt ökade antalet anställda inom byggsek-

torn i Uppland med 25 procent under 00-talet.

BYGGKONJUNKTUREN var milt uttryckt 
stark i Uppsala län under 00-talet. Be-
folkningen växte snabbt i � era av länets 
kommuner med ökat bostadsbyggande 
som följd samtidigt som industrin in-
vesterade i nya fastigheter under den 
långa högkonjunkturen. Flera offent-
ligt  nansierade projekt utmärkte sig, 
bland annat omsatte nya E4:an mer än 
1,3 miljoner kronor. 

Totalt ökade antalet anställda i bygg-
sektorn med 25 procent, eller 2 000 helt 
nya arbetstillfällen, mellan år 2000 och 
2010.

Första spadtaget till Resecentrum togs 
2005 och när sista stenen läggs någon 
gång under 2012 kommer projektet att 
ha omsatt 2,2 miljarder kronor. 

– Det har varit ett pusslande att sam-
ordna så att alla parter och yrkesgrup-
per har kunnat utföra sina arbeten på 
en så begränsad yta. Jag tror att vi hit-
tills har haft 338 veckomöten där alla 
entreprenörer deltagit, säger Catharina 
Danckwardt-Lillieström, projektledare 
för Resecentrum vid Uppsala kommun. 
När arbetet på själva Resecentrum lug-
nade ner sig tog bygget av Båghuset fart 
2011. Nya Radisson Blu med 175 ho-
tellrum ligger i ena änden och 12 500 
kvadratmeter kontors- och handelshus 
i den andra. Och det är inte slutbyggt på 
stationsområdet. Granne med Båghuset 
bygger Skanska sju bostadshus och ett 
butiksstråk i markplan.

Det  nns över huvud taget inget som ty-
der på att efterfrågan på personal inom 
byggsektorn kommer att minska i Upp-

sala län. Snarare tvärt om. Byggsektorn 
drivs framför allt av befolknings- och 
sysselsättningstillväxt och Uppsala län 
spås fortsätta växa, både mätt i antal 
invånare och arbetstillfällen. 

Enligt en prognos från Sweco kommer 
byggsektorn i Uppsala län att växa med 
runt 1,4 procent om året fram till 2020, 
vilket motsvarar ytterligare 2 000 helt 
nya jobb i branschen. Lägg till det de 
500 arbetstillfälle om året som frigörs 
när medarbetare går i pension, � yttar 
eller av någon annan anledning lämnar 
byggbranschen.
Flera stora byggprojekt kan leda till 

högre tillväxt. Om regeringen ger sitt 
förväntade klartecken till ett slutförvar 
för använt kärnbränsle vid Forsmarks 
kärnkraftverk utanför Östhammar 
kommer enbart det projektet öka byg-
ginvesteringarna i länet med 25 procent 
under de mest intensiva skedena. 

Jobbmöjligheterna i Stockholms län 
påverkar också sysselsättningen inom 
byggbranschen i Uppsala. Nya Karo-
linska sjukhuset, Citytunneln, Järvas-
taden, Solna Arenastad och Förbifart 
Stockholm är några av de byggprojekt 
som just nu dammsuger marknaden på 
hantverkare och byggare. 

VI HAR HAFT 
338 VECKOMÖ-
TEN DÄR ALLA
ENTREPRENÖ-
RER DELTAGIT.

Catharina Danckwardt-
Lillieström är projektledare 
vid Resecentrum. 

Star hjälper byggbransch 
och skola att mötas

erna, säger Mathias Norman som är 
kontaktperson på företagets Uppsala-
kontor.

Kollegan Kenneth Andersson fyller i:
– Företagen stöttar vi med utbild-

ning för dem som är handledare åt 
eleverna. Vi är också ute på högsta-
dieskolorna rekryterar elever till bygg-
programmet.

Verksamheten i Uppsala är nystar-
tad men modellen har används fram-
gångsrikt i 16 år i Dalarna.
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Bättre koppling 
mellan skola och 

bransch
Hur ser du på den nya skol-
reformen Gy 2011? 

– Branschen är missnöjd med att det 
dragits ner på den teoretiska under-
visningen, det som tidigare kallades 
kärnämnen och som nu heter gym-
nasiegemensamma ämnen. Eleverna 
som går ut byggprogrammet blir inte 
högskolebehöriga utan att lägga till 
extra kurser. Som tur är har många 
skolor köpt vår idé om att beskriva den 
extra undervisningen som något som 
eleverna kan välja bort, inte något som 
läggs till.

Hur kommer utbildningen att 
förändras?

– Vi tror inte att den nya reformen 
innebär någon dramatisk förändring. 
Tanken och förhoppningen är att 
arbetsmarkanden ska ta större ansvar 
för yrkesutbildningen. Kopplingen 
mellan byggbransch och skola är gan-
ska bra i dag, men den kan bli ännu 
bättre. Eleverna är så att säga produk-
ten som företagen tar emot, då är det 
naturligt om företagen lägger sig i och 
kommer med synpunkter. Om både 
arbetsmarknad och skola anstränger 
sig går det att spetsa till utbildningen. 
Det är en verkligen en win win-situa-
tion där alla har att vinna på ett ökat 
samarbete, inte minst eleverna.

Vad blir effekten av det nya
systemet? 

– Det är jättesvårt att säga, det 
dröjer drygt ett par år innan den första 
kullen går ut. Men det är värdefullt 
att eleverna får mer tid för teoretiska 
yrkesämnen. Bygghantverket har man 
hela yrkeslivet på sig att lära.

Bengt Westman, ordförande 
Byggnads i Uppsala.

Gy 2011, Gymnasieskola 2011, är en ut-
bildningsreform som innebär en omfat-
tande förändring av Sveriges gymnasieut-
bildning. Reformen gäller från och med 
2011/12, men elever som började gym-
nasiet med den gamla läroplanen har 
kvar den. Bland innebär Gy 2011 föränd-
ringar inom ämnesplaner, examen, gym-
nasieprogram och behörighetskrav till 
gymnasiet. Även betygssystemet ändras 
till en skala på A-F där A är det högsta 

betyget och F icke godkänt. Tanken med 
reformen är att ungdomarna på yrkespro-
grammen ska bli bättre förberedda för 
yrkeslivet och att ungdomarna på de hög-
skoleförberedande programmen ska bli 
bättre förberedda för högskolestudier. 
Elever som valt ett yrkesprogram ska ha 
möjlighet att läsa extra ämnen för att få 
högskolebehörighet, men får det inte per 
automatik.

Fakta Gy 2011:

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.



12

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

||  PR   FFSBYGGARNA

Vilka fi nns
på bygget?
Ett bygge engagerar många yrkesroller 
med lika många olika arbetsuppgifter.

Titta om du hittar ett yrke som passar dig. 

Maskinförare
Schaktar jord och gräver för 
grunder bland annat � nplane-
ring i slutskedet av bygget.

Väg & anläggnings-
arbetare 
Arbetar med vägarbeten och 
asfaltering, plantering och 
stensättning, Skapar allt ifrån 
parker och gräsmattor till gator, 
vägar, broar och hamnar.

Ställningsbyggare 
Arbetar med lösa rör och kopp-
lingar i systemställningar. Mon-
terar rullställningar, klätterställ-
ningar, och hängställningar.

Ventilationsplåtslagare 
Ser till att ventilationen funge-
rar. Gör egna ritningar, tar mått 
på plats, monterar kanaler och 
skräddarsyr detaljer i verkstan.

Glasstekniker/
Glasmästare
Reparerar och monterar alla 
typer av glas. Om du vill bygga 
eller renovera ditt hus � xar glas-
mästare bland annat fönsterre-
novering och inredningsglas.

Elektriker 
Gör elinstallationer. Installa-
tions- eller serviceelektriker får 
installera och koppla in ledning-
ar, elutrustning och belysning. 
De installerar även data- och 
tele nät, � beroptik, bredband 
och säkerhetslösningar.

Murare 
Murar vid uppförande bygg-
nader med fasader och tegel. 
Murare kan även uppföra skor-
stenar och montera kakelugnar.

Undertaksmontör
En undertaksmontör jobbar oftast 
med tak, tre- fyra meter över golv. 
Ser det som en utmaning att dölja 
alla rör och lufttrummor.

Hisstekniker
En hissmontör har i uppgift 
att installera, modernisera och 
reparera hissar och rulltrappor.

Håltagare
Håltagarns uppgift är att ta hål 
i olika byggmaterial. De borrar 
även hål i väggar och golv av 
betong med en diamantborr.. 

Golvläggare 
Lägger och reparera golv av trä, 
plast, linoleum, textil eller an-
nat material och klär våtrum

Betongarbetare 
Armerar och gjuter golv, väg-
gar och pelare. Montera också 
betongelement.

Byggnadsplåtslagare 
Lägger bland annat tak av plåt, 
hängrännor, stuprör och klär in 
skorstenar. 

Träarbetare (snickare)
Följer ett husbygge från gjutfor-
marna till montering av köksin-
redningen. Många träarbetare 
är sysselsatta med ombyggnad 
eller reparationer.
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Före byggstart
Lantmätare 
GIS-ingenjör
Kart- och mätnings ingenjör 
Energi-ingenjör 
Planerings-ingenjör 
El-montör 
Mättekniker 

Efter byggstart
Driftstekniker 
Bygglovhandläggare
/Byggnadsinspektör
Besiktningsman 
El-montör

Geotekniker 
Geolog
Tra� kplanerare 
Anläggare 
Bygglovhandläggare
/Byggnadsinspektör
Handläggare

VI BYGGER FASTIGHETERNA
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Efter byggstart
Driftstekniker 
Bygglovhandläggare
/Byggnadsinspektör
Besiktningsman 
El-montör

Andra yrken 
Arkitekt 
Landskapsarkitekt 
Inredningsarkitekt
Civilingenjör
Högskoleingenjör
Kranförare

Tekniker
Livsmedelsinspektör
Hus- designer

Målare 
Arbetar med bland annat ytter-
väggar, tapetsering, fönstermål-
ning och dekorationsmålning.

Stenmontör
Monterar sten både inomhus 
och utomhus. Arbetsuppgiften 
är att sätta trappor, lägga golv 
och montera fasader.

VVS-montör
Drar vatten- och avloppsled-
ningar. Installerar värme och 
kyla och monterar våt och 
badrumsarmaturer. 
 

El-montör
En elmontörs arbetsuppgift 
varierar från grävarbete, kopp-
lingsarbete i nätstationer och 
kabelskåp till klättring i stolpe.

Anläggningsdykare 
Jobbar med de � esta arbeten som 
utförs under vattnet. De får bland 
annat schakta, borra, spränga, 
svetsa, armera och gjuta.

17

19
16

15 18

FÖRETAGET STARTADE  för 18 år sedan. Då var vi 4 personer och 
en lastbil. Idag är vi f ler än 130 anställda och har en omsättning på 
över 300 miljoner. Det har gått snabbt och snabbare går det.

– Det är väldigt roligt, och det bästa är att vi ändå inte känns 
som något stort företag, snarare som en stor familj, säger Maria. 
Här trivs folk på jobbet.

För att hänga med in i den växande marknaden genomför vi nu 
en rad förändringar. Bland annat har vi f lyttat till nya, större loka-
ler på Libroring och ska anställa 15 nya medarbetare, både tjänste-
män och yrkesarbetare. 

– Vi behöver glada och trevliga tjejer och killar som tycker det 
här är lika roligt som vi gör, säger Maria.  Det är vår kunniga och 
duktiga personal som är företagets framgång och nu behöver vi 
ännu mera kompetens. Folk som förstår och sätter värde på det vi 

gör. Det är markförädling vi sysslar med, 
vi ökar värdet på mark.

Hos oss är ingenting omöjligt. 
Har man sinne för sif fror och 
affärer är det ännu bättre, tycker 
Maria, som själv är utbildad jurist 
vid Uppsala universitet.

– Vi har också haft en rad 
väldigt intressanta projekt den 

senaste tiden. Kunder som 
genomfört stora föränd-
ringar är bl.a. Gränby 
Centrum och Rådhuset, 
Arlanda och Knivsta. Och 
f ler spännande uppdrag 
lär det bli. Det är ju vi 
som lägger grunden för 
framtiden!

” NÄR REGIONEN 
VÄXER ÖKAR EFTER-
FRÅGAN, DEN 
MÅSTE VI MÖTA”
MARIA ANDERSSON, VD FÖR ASFAB.

DET HÄNDER MYCKET NYTT HOS ASFAB JUST NU. 

REGIONEN VÄXER OCH FÖRETAGET MED DEN.

UPPSALA ASFALTSANLÄGGNINGAR AB
TEL: 018-18 40 00  |  E-MAIL: INFO@ASFAB.SE  |  WWW.ASFAB.SE

På vår hemsida, asfab.se, kan du läsa mer om våra 
förändringar och den rekryteringskampanj vi just nu genomför.
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Ett yrke att 
vara stolt över

DET VAR I BÖRJAN AV 90-TALET och 
Torbjörn Elfström hade jobbat med lite 
av varje några år; som väktare, vakt-
mästare, taxichaufför med mera. Men 
så ledsnade han på diversearbeten och 
kände att det var dags att utbilda sig.

– Jag tänkte att det kan vara bra att 
ha ett yrke.
I samma veva hade studievägledaren 
han gick till hemma i Nynäshamn haft 
besök av Plåtslagarnas Riksförbund och 

tipsade honom att branschen behövde 
folk. Han sökte till S:t Eriks gymnasium 
i Stockholm men kom bara på reserv-
plats.

– Men jag gick på uppropet och då 
fanns det platser över.
Utbildningen var på två år och sen be-
hövs 6 800 arbetstimmar – cirka fyra år 
– innan man blir fullbetald plåtslagare. 

– Fullbetald, ja, men fullärd blir 
man aldrig, säger Torbjörn Elfström 
med eftertryck.

En ny värld
Lärlingsåren gillade han.

– Det var kul, det var en ny värld som 
öppnade sig. Jag hade turen att jobba 
med två erfarna plåtslagare och jag 
lärde mig mycket av dem.
På den tiden byggdes det inte så mycket 

i Sverige, så de jobb som fanns var till 
stora delar plåtfasader och omtäck-
ningar, det vill säga att man byter ut 
gamla tak och lägger nytt.
När han väl hade jobbat ihop sina 6 
800 timmar åkte han ner till Plåt och 
Vent Teknikcentrum i Katrineholm för 
att avlägga prov i både teori och prak-
tik. När det var klart � ck han förutom 
sitt yrkesbevis dessutom plåtslagarnas 
egen livrem med emblem med sax och 
hammare i kors.

– Det är något att vara stolt över, fort-
sätter Torbjörn.
Andra vägar till plåtslagaryrket man 
kan gå är företagslärling, utbildning via 
Arbetsförmedlingen eller på Komvux.

Framtidsyrke
Bristen på plåtslagare är stor redan i 
dagsläget. Och större kommer den att 
bli när 40-talisterna går i pension. Kan-
ske beror bristen och okunskapen på att 
yrket utförs lite i skymundan. Om man 
tänker på byggnadsarbetare så tänker 
man på snickare och målare, de som 
man ser på byggarbetsplatser eller i tv-
programmen.

– Många vet inte vad en plåtslagare 
gör, men det visste ju inte jag heller, sä-
ger Torbjörn Elfström och ler stort.
Det är helt enkelt svårt att visa upp sitt 
arbete om man som Torbjörn är bygg-
nadsplåtslagare och jobbar på hustak. 
Den andra inriktningen inom yrket är 
ventilationsplåtslagare, då man jobbar 
med att installera ventilationssystem.
Det svåra med att vara byggnadsplåt-
slagare är att ha blick för hur taket 
kommer att se ut när det är klart.

– Det är lite som att spela schack, 
förklarar Torbjörn.
Så när han kommer upp på ett tak bör-
jar han med att mäta och planera, se 
vilka hinder som � nns i form av skor-
stenar och annat. Sen åker han till verk-
staden och skär till plåten. Om det är 
något svårt, till exempel ett kupat föns-
ter eller något annat med annorlunda 
form, så gör han en provbit först för att 
se att det fungerar.

– Det roligaste är att göra omtäck-
ningar, det vill säga lägga nytt tak på ett 
gammalt hus. Det är lite mer utmaning 
med de jobben, tycker Torbjörn.

Fortfarande ett hantverk
För att bli en bra plåtslagare måste man 
vara lite klurig, lite lagd åt att fundera 
och att ”spela schack”. Man får inte vara 
höjdrädd och så ska man tycka om att 
vara utomhus, oavsett väder och vind.

– Stark behöver man inte vara, det 
blir man, fortsätter Torbjörn och visar 
upp händerna.
Sen ska man kunna jobba självständigt. 
Ofta är man två som är ute på ett jobb, 
men man brukar dela upp sig så den 
ena tar mått på taket och den andra 
monterar fönsterbleck

En duktig plåtslagare lägger ner sin 
själ i sitt arbete. Han ska vara noggrann, 
ha blick för det och göra det där lilla ex-
tra när allt är klart. För yrket är fortfa-
rande ett hantverk, till skillnad från en 
del andra i byggbranschen där mer och 
mer kommer färdigt och bara behöver 
monteras ihop.

När Torbjörn Elfström gick 
till en studievägledare hade 

denna precis haft besök av en 
bransch som skrek efter folk.  

Och som visade sig passa
Torbjörn som handsken.

YRKESROLL:

Plåtslagare

FULLBETALD, 
JA, MEN FULL-
LÄRD BLIR 
MAN ALDRIG.

Torbjörn Elfström måttar plåt på 
verkstaden.

Claes Wallin, rehabiliteringshandläg-
gare på Sveriges Byggindustrier.

Genom tidiga och 
kreativa rehabilite-
ringsinsatser kan 
långtidssjukskrivna 
komma tillbaka i 
arbete. Samarbete 
inom Regionala an-
passningsgrupper 
(RAB) gör detta möj-
ligt.

ANPASSNINGSGRUPPEN är byggbran-
schens samlade kraft i rehabiliterings-
frågor. Hit remitteras långtidssjukskriv-
na och arbetslösa Byggnadsarbetare 
med någon form av arbetsnedsättning. 
Gruppen består av Byggförmedlare 
från Arbetsförmedlingen, handläg-
gare från Försäkringskassan, rehabi-
literingsansvariga från den fackliga 
sidan, arbetsgivarrepresentanten som 
är ordförande samt en handläggare 
från Galaxen. Målet med rehabilite-
ringsverksamheten är att individen ska 
återvända till rätt arbete på rätt sätt 
utan lönestöd. 

Claes Wallin är rehabiliteringshand-
läggare på Sveriges Byggindustrier.

– Anpassningsgruppen avgör om 
en så kallad Galaxenanställning kan 
rekommenderas, en anställning där 
arbetsgivaren får kompensation (via 
lönebidrag) för individens arbets-
nedsättning. Det är också gruppens 
uppgift att hjälpa till att � nna lämp-
liga placeringsföretag. Lösningarna är 
alltid individuella.

De � esta kvar i byggsektorn
Anställningsformen är en visstids-
anställning, gäller under ett år och 
kan förnyas max tre gånger. Galaxens 
handläggare/uppföljare gör regel-
bundna uppföljningar, minst fyra per 
år, och fungerar som ett stöd för både 
arbetsgivare och arbetstagare.

– De � esta är kvar inom byggsektorn 
eller angränsande branscher men vissa 
börjar arbeta med något helt annat. Per-
soner som är riktigt dåliga fysiskt kan 
skolas om till tjänstemän, till exem-
pel till arbetsledare, det har vi många 
lyckade exempel på, säger Claes Wallin.

Han menar att det � nns en kultur 
där byggarbetare biter ofta ihop och 
fortsätter arbeta när de är sjuka el-
ler skadade, och att det kan förvärra 
deras situation.

– Det bästa är om man kommer 
till oss redan före sjukskrivning, när 
byggnadsarbetaren börjar bli dålig. Då 
kan vi arbeta förebyggande, något som 
alla parter skulle tjäna på. 

Snabbt
tillbaka



Modern trots sin ålder och flexibel
trots sin storlek.

Sallén Elektriska AB

SAllén ElEktriSkA AB har funnits i Mälardalen sedan 1950, är idag 230 medarbetare och omsätter cirka 350 miljoner
kronor per år. Sallén ska vara en av de marknadsledande aktörerna i Mälardalsregionen, med huvudkontor i Uppsala, när 
det gäller kraft-, tele- och nätverksinstallationer. Våra produkter och tjänster ska stå för god service och hög kvalitet.

ErfArEnhEt, koMpEtEnS och trygghEt
Vår storlek har gett oss många stora, och små, uppdrag som vi är mycket stolta över. några exempel är ikEA Uppsala &
Västerås, radisson Blu Uppsala, Biocentrum Uppsala, Uppsala polishus, kv paradiset Stockholm, pedagogikum Uppsala, 
Uppsala konsert & kongress, m.fl.
 
Våra drygt 150 elektriker utför under ledning av våra projektledare både små och stora elinstallationer över hela Mälardalen, 
allt från totalentreprenader till mindre installationer i befintliga anläggningar. Ekonomisk uppföljning och den dagliga kontakten 
med kunder, beställare och leverantörer sköter våra projektledare.

nyA MArknADEr
Utveckling av nya tekniker går allt fortare och kravspecifikationer från beställare blir alltmer invecklade, vilket kan innebära 
svårigheter för de aktörer som inte tänker framåt men även möjligheter för de som som ligger i framkant.
Det gör vi och det tänker vi fortsätta att göra.

VårA VErkSAMhEtSoMråDEn
> Elinstallation   > kraft / Automation   > Belysning   > Säkerhet   > tele / nätverk   > Bredband   > Service   > Butik

Vill Du bli en av oss?
läs mer om våra lediga tjänster på

www.sallen.se/ledigajobb

/ Välkommen med din ansökan!

Sallén Elektriska AB   |   Fyrisborgsgatan 2   |   Box 916, 751 09 Uppsala   |   018-16 06 00   |   www.sallen.se

IKEA Uppsala & Västerås

Radisson Blu Uppsala

Uppsala Konsert & Kongress

BioCentrum Uppsala
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Sandå Uppsala AB, Lefflersgatan 5, tel: 018-69 10 00, www.sanda.se

Nu i vår erbjuder vi dig 

fri hjälp med färg-

sättning!

VÄLKOMMEN TILL SANDÅ UPPSALA AB

Här arbetar 80 medarbetare inom måleri. Vi är en del av 
Sveriges största golv- och måleriföretag med kontor på 
ca 70 orter runt om i landet. Tillsammans är vi över 2 000 
medarbetare som arbetar för att leverera ett lite bättre 
hantverk. 

UTSIDAN HAR OCKSÅ  
BETYDELSE! 

OCH BEHÖVER OMSORG 
OCH SKYDD

Vi hjälper dig att skapa din upplevelse, till 
sista penseldraget!

Är det dags för en förbättring, en förnying 
eller kanske ett periodiskt underhåll. Vi på 
Sandå kan hjälpa dig med det mesta när 
det gäller invändigt eller utvändigt måleri. 

Nu i vår erbjuder vi dig fri hjälp med färg-
sättning!

Kontakta oss så berättar mer om hur vi 
kan hjälpa just dig med ditt hus. 

FEAB Isolerproffs AB • Tel 08-94 04 05 • www.feab.se

FEAB Isolerproffs AB ingår i ELMI Gruppen AB. 
”Sveriges ledande och mest erfarna isoleringsentre prenörer.”

Hur mycket sparar du på att tilläggsisolera?

Att tilläggsisolera vinden med lösull är
den åtgärd som kortsiktigt ger den
snabb aste energibesparingen. 

Vid tilläggsisole ringar kompletterar vi
den befintliga isoleringen på vinden
med lämplig lösull. Det är enkelt,
snabbt och kräver inga ingrepp på fas-
tigheten eller skadar uppfarter och
trädgårdar.

Vi har genomfört tusentals isolerings -
entreprenader med isolering av väggar,
golv och tak av olika konstruktioner. Tillsammans med er gör vi en besiktning
av fastighetens vinds isolering, bedömer behovet av åtgärder och upprättar en
besparingskalkyl. 

Läs mer på www.feab.se eller kontakta oss så hjäl per vi dig att göra just din 
besparingskalkyl.

Sänk energi-
kost naderna!
Sänk energi-
kost naderna!

proffsbyggarna_mars12:Annons 122x178  2012-03-09  16:39  Sida 1

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.

VI BYGGER
FÖR ER!

Tel 018-15 16 25  •  070-311 16 25
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LÅNGT UT I NACKA, nära både Saltsjö-
baden och Solsidan bygger TL Bygg en 
förskola åt Nacka kommun. Entrepre-
naden är på cirka 30 miljoner och den 
1 000 kvadratmeter stora byggnaden 
ska stå klar till årsskiftet. Nyligen har 
samma företag färdigställt en annan 
förskola i kommunen och de har vant 
sig vid de nya reglerna.

– I början kändes det lite jobbigt att 
behöva skicka in skattedeklarationer 
för varje gubbe varje månad men nu 
är det inga problem. Det blir en natur-

lig del av administrationen, säger Johan 
Edlund, VD för TL Bygg.

Företaget har 120 anställda och om-
sätter drygt 400 miljoner om året. En 
tredjedel av arbetet är för moderbolaget 
Atrium Ljungberg men de jobbar även 
åt Akademiska hus och Stockholms-
hem. Dessutom har de varit med och 
byggt Uppsala rådhus.

– Alla beställare vi jobbar åt kräver 
redan ID06 så det har inte blivit så stor 
skillnad för oss. Och tillsammans med 

andra åtgärder som den omvända bygg-
momsen kan det göra det svårare att 
anlita svart arbetskraft, säger Johan Ed-
lund.

För byggbolag som vinner upphand-
lingar inom Nacka kommun är det inte 

bara att hålla rätt på sina egna anställ-
da – man är även skyldiga att underle-
verantörernas arbete registreras. 

– För oss har det alltid varit viktigt att 
samarbeta med seriösa entreprenörer 
som vi känner till eller har jobbat med 
förut. Men det är klart att om någon vill 
fuska med instämplingen eller liknande 
är det oerhört svårt att kontrollera för 
oss, säger Johan Edlund.

Hur tror du att man ska få bukt 
med svartarbete?

– Den mest effektiva åtgärden tror 
jag är om Skatteverket skulle göra oan-
mälda kontroller på byggena.

– Men samtidigt måste det till en at-
titydsförändring inom branschen. En 
högre status på yrkesbevis skulle ge en 
större stolthet inom kåren och höja eti-
ken och moralen.

N
Nacka-

projektet.

Om det funnits personer på 
arbetsplatsen som det inte 
betalats arbetsgivaravgifter 
för, får Nacka kommun ta ut 
böter på 25 000 från entre-
prenören.

2009 startade ”Nackaprojektet”, ett projekt med
syfte att få bort svartarbetet i byggsektorn för att
strypa inkomsterna till organiserad brottslighet.

UNDER 2008 FICK JAN LANDSTRÖM, 
brottsförebyggande strateg vid Nacka 
kommun, en rapport från brottsföre-
byggande rådet, BRÅ, som handlade om 
hur man kan arbeta lokalt mot orga-
niserad brottslighet. Möjligheterna var 
främst tre: strypa inkomsterna, stoppa 
rekryteringen och stoppa etableringen.

 – Jag kände att det var viktigast att 
strypa inkomsterna, det var så man � ck 
stopp på Al Capone en gång i tiden, sä-
ger Jan Landström.

De stora inkomsterna till den organise-
rade brottsligheten kommer från svart-
arbete – inte minst inom byggsektorn. 
Därför initierade Nacka kommun i ok-
tober 2008 ett projekt där Skatteverket, 
Byggbranschen, Ekobrottsmyndigheten 
och Nacka kommun diskuterade hur 

upphandling av bygg och entreprenad 
kunde bli vitare. Projektet mynnade till 
slut ut i att Nacka kommun satte upp 
nya regler för de byggentreprenörer som 
ville bygga åt dem. Försöket med de nya 
reglerna kallades för ”Nackaprojektet” 
och innebar att den anmälda närvaron 

enligt ID06 skulle jämföras med skatte-
deklarationer på individnivå som varje 
månad skulle skickas till Skatteverket.

– Egentligen var det fel kommun att 
börja i eftersom vi har haft så bra upp-
handlingschef. Vi hade bra kontrollin-
strument men det här blev heltäckande 
och vi kunde i princip stoppa allt, säger 
Jan Landström.

Har ni upptäckt några oseriösa en-
treprenörer?

– Vi har upptäckt en eller två utan 
ID06 eller utan arbetsgivaravgifter. Jag 
tror att projektet har fått en förebyg-
gande effekt och att de oseriösa inte har 
bemödat sig att skicka in anbud, säger 
Jan Landström.

I början av projektet blev det något fär-

re anbud men sedan vände det. Anbu-
den strömmade in, något som Jan Land-
ström tror har att göra med projektet.

– Min gissning är att � er ville lägga 
anbud när man visste att det var vitt 
och rent spel. Och den ökade konkur-
rensen kan vara skälet till att priserna 
ändå har legat kvar på samma nivåer 
som innan, det har inte blivit dyrare 
för oss.

Projektet har motsvarat kommunens 
förväntningar och entreprenörerna har 
varit försiktigt positiva trots en något 
ökad administrativ börda. Nu planerar 
Nacka kommun att göra all upphand-
ling på liknande sätt och har bjudit 
intressenter inom städ, hemtjänst och 
transport för att diskutera möjlighe-
terna.

Hur ska ni sprida detta till andra 
kommuner?

– I Göteborg har man börjat med i 
princip samma upplägg och som av en 
händelse kallar man det ”Göteborgspro-
jektet”. 

Fakta
Nackaprojektet
• Nackaprojektet startade i april 2009 
och är ett samarbete mellan Nacka kom-
mun, Skatteverket, Sveriges Byggindustri-
er, Byggettan och Ekobrottsmyndigheten.

• Alla som vistas på arbetsplatsen är 
tvungna att bära ett ID06-kort och regist-
rera sig i en närvaroliggare. Uppgifterna 
skickas en gång i månaden obrutna till 
Skatteverket. Varken kommunen eller en-
treprenören kan gå in och kontrollera 
uppgifterna.

• Entreprenörerna ska också varje må-
nad skicka en skattedeklaration på indi-
vidnivå till Skatteverket, en deklaration 
som jämförs med närvaroredovisningen 
enligt ID06.

• Regelbundna stickprovskontroller av 
ID06-kort ska utföras av beställaren un-
der byggtiden.

• En variant av Nackaprojektet är star-
tat i Luleå – ”Rena byggen”.

Jan Landström
Brottsförebyggande strateg, 
Nacka kommun

Entreprenörerna i Nacka kommun är po-
sitiva till ”Nackaprojektet” men menar att 
det är flera saker som tillsammans kan få 
bort svartarbetet.

Nackaprojekt 
kväver nya

”Al Capones”

Johan Edlund
VD TL Bygg

VIKTIGAST VAR 
ATT STRYPA 
INKOMSTER-
NA, DET VAR 
SÅ MAN FICK 
STOPP PÅ AL 
CAPONE.
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CARL-JONAS NORDENSVED – tv-pro-
grammet Byggfällans omutlige besikt-
ningsman, certi� erad från SBR och 
delägare i Uppsalaföretaget Svenska Be-
siktningshuset – stänger dörren till den 
nybyggda villan strax utanför Uppsala. 
Han ser nöjd ut. Entreprenadbesikt-
ningen är klar och ägaren kan konsta-
tera att det blev ett enda fel antecknat 
i besiktningsprotokollet.

– Visst händer det att man kommer 
till nybyggda hus som har � era hundra 
fel och brister. Men det är faktiskt inte 
alls ovanligt att nya hus har väldigt få 
fel, säger Carl-Jonas Nordensved. 

En undersökning från Konsumentverket 
visar att 17 procent av alla svenskar som 
anlitat hantverkare är missnöjda med 
någon del av tjänsten. Samtidigt har över 
80 procent inga klagomål alls. 

– Du minimerar risken att bli lurad 
om du är noggrann när du begär in of-
ferter och funderar kritiskt över om de 
erbjudanden du får är rimliga, speciellt 
om priserna ligger långt under konkur-
renternas. Sen får du aldrig slarva med 
att kontrollera � rman du funderar på att 
anlita och du se till att skriva ett noggrant 
kontrakt, säger Carl-Jonas Nordensven.

Sen då, hur ser man till att saker inte 
spårar ur under själva byggtiden? 

– Du har två personer till din hjälp. Om 
du ska genomföra ett projekt som kräver 
anmälan till kommunen eller bygglov 
ska du för det första enligt lag utse en 

kontrollansvarig. Det är en person som 
regelbundet är på bygget och som ser till 
att allt går rätt till. Dessutom ska du an-
lita en entreprenadbesiktningsman som 
kontrollerar slutresultatet.

Vad är en entreprenadbesiktning?
– Den kontrollerar att kunden har 

fått det han eller hon har beställt, det 
vill säga att det som står i kontraktet 
har levererats. Eftersom det mesta, till 
exempel el- och vattenledningar, ligger 
under ytskikten är en viktig del i besikt-
ningen att kontrollera handlingarna. 
Till exempel granskar jag hantverkar-
nas egenkontroller där de intygar att de 
gjort sina delar av arbetet på ett korrekt 
sätt. Det är otroligt viktigt att se till att 
vi besiktningsmän får all dokumenta-
tion i god tid före besiktningen, säger 
Carl-Jonas Nordensved.

Vad är skillnaden mellan en över-
låtelsebesiktning och en entrepre-
nadsbesiktning?

– Överlåtelsebesiktningar görs vid 
försäljning av ”begagnade” hus. Då 
ska besiktningsmannen förutom att 
letar efter fel och brister även berätta 

vad bristerna kan få för konsekvenser. 
Under en entreprenadsbesiktning kon-
trollerar vi bara att entreprenören har 
levererat det kunden har beställt. Har 
kunden till exempel beställt ett hus 
med en krypgrund utan avfuktare, så 

ska jag i en entreprenadsbesiktning 
inte påpeka att krypgrunder utan av-
fuktare är en känd riskkonstruktion. 
Det är jag däremot skyldig att göra i en 

överlåtelsebesiktning, säger Carl Jonas 
Nordensved. 

Är det rimligt att en besiktnings-
man upptäcker alla fel?

– Nej, vissa saker måste man bo i 
huset ett tag för att upptäcka. Det kan 
till exempel saknas isolering i en vägg, 
något man inte märker på sommaren. 
Du har två års garanti på hantverks-
tjänster, så det gäller att hålla ögonen 
öppna de första åren.

Och om man inte är nöjd med be-
siktningen?

– Då ska man begära en överbesikt-
ning, vilket innebär att det kommer en 
ny besiktningsman. 

Egenkontroller, kontrollansvarig, 
besiktningar och överbesiktning-
ar: hur håller man som lekman 
reda på allt?

– Kommunens byggnadsnämnd ger 
ofta bra hjälp. Om du ska göra till ex-
empel en om- eller tillbyggnad som 
kräver bygglov ska det alltid skrivas 
en kontrollplan tillsammans med 
byggnadsnämnden. Den innehåller det 
mesta du behöver hålla reda på. 

Granskas besiktningsmännen?
– Konstigt nog inte. Idag kan vem 

som helst titulera sig som besiktnings-
man. Vad de oseriösa inte tänker på är 
att de som besiktningsmän har ett stort 
ansvar inte minst i överlåtelsebesikt-
ningar. De kan förstöra både sin egen 
och husköparnas ekonomi genom att 
göra slarviga besiktningar. Personligen 
tror jag branschen skulle må bra av 
en granskningsnämnd för besiktnings-
män, precis som det � nns en för fast-
ighetsmäklare. 
 

Carl-Jonas Nordensved känns igen från tv som den omutlige besiktningsmannen. 

Carl Jonas tips
• Fråga efter yrkesbevis. De fl esta hantverksyrken kräver att man tar en speciell 
examen och till exempel genomför ett gesällprov. Yrkesbeviset är ingen garanti, men 
det visar att personen i fråga i alla fall har rätt utbildning.

• Var väldigt försiktig med att anlita en fi rma som erbjuder halva priset jämfört 
med konkurrenterna.

• Skriv ett detaljerat kontrakt. Det fi nns mallar på Konsumentverkets hemsida. 

• Var aktiv. Prata ofta med din kontrollansvarige på bygget. Även om inte du får 
gå in på bygget, om det till exempel är ett nyckelfärdigt hus du köpt, får den som är 
kontrollansvarig alltid göra det. 

• Begär en ombesiktning om du inte är nöjd. 

B
Besiktnings-
mannen.

Du ska sälja/köpa hus. Du står inför din största
affär någonsin. Du söker någon som ger dig större 
trygghet, men frågan är ... vem kan man lita på?

Ett vanligt pris är cirka 7 000 
kronor, något som är väl inves-
terade pengar. Välj alltid en 
besiktningsman som är helt 
oberoende av säljaren eller en-
treprenören. 

Besiktningsmannen
trygghet, men frågan är ... vem kan man lita på?

Besiktningsmannen
Kontrollplanen:
Din guide till byg-
galaxen
Kontrollplanen är en checklista som 
skrivs i början av ett byggprojekt. I 
den anges vilka kontroller som ska 
utföras, vilka intyg och övriga hand-
lingar som ska redovisas för plan och 
byggnadsnämnden samt vilka anmäl-
ningar som ska göras till nämnden. 
Den är en bra guide att följa för den 
som tycker att det är mycket att hålla 
reda på när man som vanlig privat-
person plötsligt blir byggherre.

Andra sidan av 
myntet
I undersökningen ”Att leverera hant-
verkstjänster – en studie av näringsidka-
res upplevelser av affärsrelationen” stu-
derar Konsumentverket vilka faktorer 
och mekanismerna som ligger bakom 
lyckade och misslyckade hantverks-
tjänster ur hantverkarens perspektiv. 
Rapporten � nns att läsa på
konsumentverket.se

Vad är en
entreprenads-
besiktning?
Entreprenadsbesiktningar görs på 
ny-, till-, eller ombyggda fastigheter för 
att kontrollera att entreprenören har 
uppfyllt kontraktet. Du har två års ga-
rantitid från godkänd slutbesiktning-
en. Enligt konsumentköplagen kan du 
påtala fel inom sex månader från god-
känd slutbesiktning.

Vem kan bli
besiktningsman?
Enligt svensk lag ska en besiktnings-
man ha erforderlig kunskap. Exakt 
vad det innebär preciseras inte i la-
gen. Den certifi ering som fi nns är en 
överenskommelse inom branschen 
som har utarbetats av SBR, Svenska 
Byggingenjörers Riksförbund och den 
utförs av SP Sitac. Eftersom certifi e-
ringen inte är ett lagkrav är långt ifrån 
alla besiktningsmän certifi erade.  

Vem kan bli
kontrollansvarig?
Vid de fl esta byggprojekt som kräver 
en anmälan eller bygg-, rivnings- eller 
marklov ska det fi nnas en kontrollan-
svarig som ser till att gällande be-
stämmelser följs. För att bli kontroll-
ansvarig ska man vara certifi erad och 
ha en självständig ställning i förhål-
lande till entreprenören som utför 
projektet.

DET ÄR FAK-
TISKT INTE 
ALLS OVANLIGT 
ATT NYA HUS 
HAR VÄLDIGT 
FÅ FEL.
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Kända från TV!

Köp inte ett obesiktigat hus!
Kontakta oss först!

Telefon 018 26 01 70
www.besiktningshuset.se

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.

proffsmålarens
självklara val!

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

 - allt under samma tak
Bad & kök

Bygglovsritningar
Tak & fasad

Hus- &
lägenhetsrenoveringar

Totalentreprenad

Kontakta oss för offert!

018-500 702
www.effectuppsala.se
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Smidigt sätt att
renovera badrum

Det är en påtagligt nöjD värd som 
tar emot hemma i villan i Norrskedika.

– Huset byggdes 1976, så det var ju 
dags att renovera, kan man säga.

Ja, tanken hade funnit där länge, men 
det var först när han såg en annons 
för Öregrund Bygg i Annonsbladet som 
Björn Hansson tänkte att det kanske 

var dags att slå till. Företaget hade han 
hört talas om , så han visste att de har 
gjort en hel del stamrenoveringar.
Sagt och gjort, han ringde och en repre-
sentant för företaget kom ut till huset 
för att kunna ge en offert.

– Det som var bra var att de stod 
för allt, fortsätter Björn Hansson som 
därmed slapp hålla kontakt med alla 
inblandade hantverkare själv.

Först ut var rörmokaren som rev ut 
dusch och toalett och proppade igen 
hålen. Efter honom kom en elektriker 
och la in värmeslingor i golvet.

– De fick en nyckel, så varje dag när 
jag kom hem kollade jag vad som hänt 
i badrummet, skrattar Björn Hansson. 
Efter det blev det mattläggning för både 
golv och väggar, som sen svetsades ihop.

Melerat kakel
När det var dags för kakel blev det ett 
vitt standardkakel, just ett sådant som 
han och sambon hade bestämt att de 
INTE skulle ha.

– Men sen såg vi det på Öregrund 
Byggs kontor, det var lite melerat så 
det var okej.
Efter två dagar satt det melerat kakel på 

väggen och gråa klinkers på golvet. Då 
var det dags för rörmokaren igen som 
installerade dusch, toalett och tvätt-
ställ.

– Det var wc från Gustavsberg bland 
annat. De hade riktiga svenska grejer, 
det är det man vill ha.
Rörmokaren fick lite extra att göra, ef-
tersom det är andra regler i dag vad 
gäller rören än när huset byggdes för 
trettisju år sen.

– Alla rör måste ju vara synliga nu för 
tiden, så det blev lite nytt här, berättar 
Björn och visar rören till varmvatten-
beredaren som sitter en bit längre ner 
i hallen.

Fullt förtroende
Allt som allt tog renoveringen tre veck-
or och under tiden kom husets andra 
badrum till pass. Men vad hände med 
det som revs ut?

– Det tog killarna hand om. Toalett, 
mattor, allt körde de iväg och höll rent 
och snyggt.
Och ingenting har trasslat, varken nu 
eller under renoveringen. Företaget höll 
reda på alla hantverkare och såg till att 
allt kom på plats i tid.

– Jag litade fullständigt på det här 
killarna.
Björn Hansson driver själv en järnhan-
del i Öregrund och vet värdet av att 
vända sig till någon lokalt. Och rekom-

menderar företaget gör han absolut, 
han har ingenting att klaga på. Men 
det här med renovering kan ju sluta 
riktigt illa.

– Tänk om man hade råkat ut för nå-
got som i Fuskbyggarna. Det skulle vara 
fruktansvärt.

Nej, han klarade sig alldeles utmärkt. 
Och med sitt numera nyrenoverat bad-
rum kan han och sambon fortsätta titta 
på Fuskbyggarna i lugn och ro.

När Björn 
Hansson 

och hans 
sambo skulle
renovera bad-
rummet räckte 
det med ett
samtal till ett
företag.
Tre veckor tog
jobbet, sen var 
allt klart.

det som
var bra
var att
dom stod 
för allt.

Björn Hansson är nöjd med badrummet som endast tog tre veckor att färdigställa. 
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Inget är omöjligt
Erik Johansson har alltid varit 
nyfiken på hur saker fungerar.
Elektrikeryrket passar perfekt. 

Och på den vägen är det. Yrkesvalet 
var helt rätt, det är varierande och han 
lär sig något nytt varje dag.

– Ena dagen klamrar man kabel en-
sam på en skitig vind, den andra kopp-
lar men in en dator i en fräsch galleria 
full med människor. 

Det finns två huvudgrupper av elek-
triker;  serviceelektriker som Erik och 
installationselektriker där man jobbar 
mest på större byggen och nyproduk-
tion.

Som serviceelektriker blir det mer 
variation med mycket småjobb då man 
åker runt till olika kunder. 

– Jobbet innebär mer kundkontakt än 
vad jag trodde från början. Det gäller att 
ha en bra attityd, att inte bli irriterad 
även om det går dåligt.

Olika vägar att bli elektriker
Erik gick det treåriga elprogrammet på 
gymnasiet och sen ett obligatoriskt år 
som lärling på ett företag. På det följer 
tre år som montör då man för ökat an-
svar och mer lön efter varje år.

– Det fjärde året blir man ”fullbetald 
elektriker”, fortsätter Erik.

Det finns även andra vägar att gå, bland 
annat Kvalificerad Yrkesutbildning, 
komvux eller andra vuxenutbildningar.
   De vanligaste jobben för serviceelek-
triker i hem är badrums- och köksreno-
veringar. En annan vanlig uppgift är att 
installera och instruera om jordfelsbry-
tare, ett komplement till säkringar som 
infördes som standard 1994.

– De minskar risken för elbränder och 
personskador, men folk vet inte alltid 
vad man ska göra när de löst ut, fort-
sätter Erik.
En del lekmän tycker att de kan själva 
och gör egna elinstallationer.

– Jag tror inte att de förstår hur farligt 
det är, säger Erik Johansson.
   Trots den farliga elen är yrket väldigt 
förskonat från dödsolyckor. De vanli-
gaste tillbuden är fallolyckor.

– Man kan få en liten stöt som gör 
att man tappar balansen och ramlar 
ner från stegen.

På byggen är elektrikerna först in och 
sist ut. Man är med redan när det gjuts 
bottenplattor till husgrunden för att se 
till att rör finns på rätt ställe och oftast 
sist in för att färdigställa det sista.

Erik Johansson är elektriker 
och trivs med yrkesrollens 

olika uppdrag. 

YRKESROLL:

Elektriker

Det är med stolthet vi kan berätta att JM har bostadsutveck-
lingsbranschens nöjdaste kunder för tredje året i rad. Detta 
enligt Prognoscentret som mäter Nöjd-Kund-Index, NKI. 
Och att vi i år även fick utmärkelsen “Bästa projekt” gör oss 
inte mindre stolta. För vår framgång bygger på att vi lyssnar på 
våra kunder och tar reda på hur ni vill bo och leva för att 
trivas. Det är i en ständigt pågående dialog med er som vi har 
lärt oss att ett hus måste vara så mycket mer än väggar och 
tak för att kunna kallas ett hem.

Så, tack alla kunder för att ni vill prata med oss. Vi lovar att 
fortsätta ta till oss det ni säger så att vi kan utvecklas i vårt 
arbete med att skapa Sveriges trivsammaste hem. Och tack 
till alla medarbetare som har jobbat hårt med att bygga alla 
hus att trivas i.

läs mer om kundundersökningen på jm.se
PS Om du redan nu har förslag på hur vi kan förbättra oss ytter-
ligare, så besök oss på facebook.com/jmsverige

VAr Bor sVeriges
nöjdAsTe kunder?

HemmA, såklArT.



22

Hela denna bilaga är en annons

||  PR   FFSbYGGARNA

Bränsleförbrukning Volkswagen Proline vid blandad körning från 5,7 l/100 km, 149 g CO2/km. *Volkswagen Leasing 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. ®Produktnamnet Caddy är ett registrerat 
varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddie S.A. Erbjudandet gäller t o m 2011-04-30. Bilarna på bilden är extrautrustade.

www.volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Proline.
Business Class i ekonomiversion.
Precis som namnet antyder är Proline anpassad för professionell verksamhet och 
finns som Caddy®, Transporter och Crafter. Kort och gott är Proline ovanligt mycket 
bil för pengarna. De har kraftfulla och bränslesnåla dieselmotorer.  De är också 
utrustade med allt du behöver för komfort och säkerhet. Till exempel ESP med 
bromsassistent.

 IDT enilorP yddaC nårf  009.921 -: relle smom lkxe  053.1 -:  *nåm/

enilorP retropsnarT  063.132 -: relle smom lkxe  504.2 -:  *nåm/

 IDT enilorP retfarC nårf  000.962 -: relle smom lkxe  008.2 -:  *nåm/

Bränsleförbrukning bl körning från 4,9 l/100 km (129 g  CO2/km). * Volkswagen Leasing  36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. teckna dessutom förmånlig försäkring 
och serviceavtal, allt på samma faktura. Samtliga priser är rek. cirkapriser exkl moms. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller så långt kampanjbilarna räcker. ®Produktnamnet Caddy är ett registrerat  
varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddies S.A.

Ny Caddy till kampanjpris!

3 års garanti utan milbegränsning.
Maxmil driftgaranti med stillståndsersättning på 2.100:- per på-
börjat dygn. Mobilitetsgaranti med starthjälp, bärgning, låne-
bil eller fri övernattning på hotell. Vi bjuder också på fri lånebil 
när din bil är på reparation, vi kallar det Volkswagen Vikarie.

Utrustad med
Cruisepaket

AC, radio, farthållare, kom-
fortstol, drag, parkeringsvär-
mare med tidur och fjärr.

eller  

1.350:-/mån

Caddy Skåp TSI
85 hk Company

fr 119.900:-
 exkl moms

Kungsgatan  103, Uppsala
Tel 018-17 17 60

Mån–fre 8.00–18.00
mollerbil.se • m.mollerbil.se

Kristoffer Widman
Mekaniker

Markus Emeth 
Mekaniker

Peter Jonsson
Mekaniker

Christer Grydén
Mekaniker

Robin Erngren
Mekaniker

Jan Nilsson
Mekaniker

Dan Simonsen 
Säljare

Jan Wallén 
Säljare

Mats Andersson 
Teamchef

Victor Björndahl
Mekaniker

Magnus Segerlund
Servicerådgivare

Snabb
leverans!

Vi är ett komplett Transporter TEAM för dig.
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och serviceavtal, allt på samma faktura. Samtliga priser är rek. cirkapriser exkl moms. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller så långt kampanjbilarna räcker. ®Produktnamnet Caddy är ett registrerat  
varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddies S.A.

Ny Caddy till kampanjpris!

3 års garanti utan milbegränsning.
Maxmil driftgaranti med stillståndsersättning på 2.100:- per på-
börjat dygn. Mobilitetsgaranti med starthjälp, bärgning, låne-
bil eller fri övernattning på hotell. Vi bjuder också på fri lånebil 
när din bil är på reparation, vi kallar det Volkswagen Vikarie.

Utrustad med
Cruisepaket

AC, radio, farthållare, kom-
fortstol, drag, parkeringsvär-
mare med tidur och fjärr.

eller  

1.350:-/mån

Caddy Skåp TSI
85 hk Company

fr 119.900:-
 exkl moms

Kungsgatan  103, Uppsala
Tel 018-17 17 60

Mån–fre 8.00–18.00
mollerbil.se • m.mollerbil.se

Kristoffer Widman
Mekaniker

Markus Emeth 
Mekaniker

Peter Jonsson
Mekaniker

Christer Grydén
Mekaniker

Robin Erngren
Mekaniker

Jan Nilsson
Mekaniker

Dan Simonsen 
Säljare

Jan Wallén 
Säljare

Mats Andersson 
Teamchef

Victor Björndahl
Mekaniker

Magnus Segerlund
Servicerådgivare

Snabb
leverans!

Vi är ett komplett Transporter TEAM för dig.

Bränsleförbrukning Volkswagen Proline vid blandad körning från 5,7 l/100 km, 149 g CO2/km. *Volkswagen Leasing 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. ®Produktnamnet Caddy är ett registrerat 
varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddie S.A. Erbjudandet gäller t o m 2011-04-30. Bilarna på bilden är extrautrustade.

www.volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Proline.
Business Class i ekonomiversion.
Precis som namnet antyder är Proline anpassad för professionell verksamhet och 
finns som Caddy®, Transporter och Crafter. Kort och gott är Proline ovanligt mycket 
bil för pengarna. De har kraftfulla och bränslesnåla dieselmotorer.  De är också 
utrustade med allt du behöver för komfort och säkerhet. Till exempel ESP med 
bromsassistent.

 IDT enilorP yddaC nårf  009.921 -: relle smom lkxe  053.1 -:  *nåm/

enilorP retropsnarT  063.132 -: relle smom lkxe  504.2 -:  *nåm/

 IDT enilorP retfarC nårf  000.962 -: relle smom lkxe  008.2 -:  *nåm/

Bränsleförbrukning bl körning från 4,9 l/100 km (129 g  CO2/km). * Volkswagen Leasing  36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. teckna dessutom förmånlig försäkring 
och serviceavtal, allt på samma faktura. Samtliga priser är rek. cirkapriser exkl moms. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller så långt kampanjbilarna räcker. ®Produktnamnet Caddy är ett registrerat  
varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddies S.A.

Ny Caddy till kampanjpris!

3 års garanti utan milbegränsning.
Maxmil driftgaranti med stillståndsersättning på 2.100:- per på-
börjat dygn. Mobilitetsgaranti med starthjälp, bärgning, låne-
bil eller fri övernattning på hotell. Vi bjuder också på fri lånebil 
när din bil är på reparation, vi kallar det Volkswagen Vikarie.

Utrustad med
Cruisepaket

AC, radio, farthållare, kom-
fortstol, drag, parkeringsvär-
mare med tidur och fjärr.

eller  

1.350:-/mån

Caddy Skåp TSI
85 hk Company

fr 119.900:-
 exkl moms

Kungsgatan  103, Uppsala
Tel 018-17 17 60

Mån–fre 8.00–18.00
mollerbil.se • m.mollerbil.se
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Jan Nilsson
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Dan Simonsen 
Säljare

Jan Wallén 
Säljare

Mats Andersson 
Teamchef

Victor Björndahl
Mekaniker

Magnus Segerlund
Servicerådgivare

Snabb
leverans!

Vi är ett komplett Transporter TEAM för dig.

www.volkswagentransportbilar.se

Vi är ett komplett transporter TEAM för dig!

Snabb leverans!

Ny Caddy till 
kampanjpris!

Bränsleförbrukning Volkswagen Proline vid blandad körning från 5,7 l/100 km, 149 g CO2/km. *Volkswagen Leasing 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. ®Produktnamnet Caddy är ett registrerat 
varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddie S.A. Erbjudandet gäller t o m 2011-04-30. Bilarna på bilden är extrautrustade.

www.volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Proline.
Business Class i ekonomiversion.
Precis som namnet antyder är Proline anpassad för professionell verksamhet och 
finns som Caddy®, Transporter och Crafter. Kort och gott är Proline ovanligt mycket 
bil för pengarna. De har kraftfulla och bränslesnåla dieselmotorer.  De är också 
utrustade med allt du behöver för komfort och säkerhet. Till exempel ESP med 
bromsassistent.

 IDT enilorP yddaC nårf  009.921 -: relle smom lkxe  053.1 -:  *nåm/

enilorP retropsnarT  063.132 -: relle smom lkxe  504.2 -:  *nåm/

 IDT enilorP retfarC nårf  000.962 -: relle smom lkxe  008.2 -:  *nåm/

Bränsleförbrukning bl körning från 4,9 l/100 km (129 g  CO2/km). * Volkswagen Leasing  36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. teckna dessutom förmånlig försäkring 
och serviceavtal, allt på samma faktura. Samtliga priser är rek. cirkapriser exkl moms. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller så långt kampanjbilarna räcker. ®Produktnamnet Caddy är ett registrerat  
varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddies S.A.

Ny Caddy till kampanjpris!

3 års garanti utan milbegränsning.
Maxmil driftgaranti med stillståndsersättning på 2.100:- per på-
börjat dygn. Mobilitetsgaranti med starthjälp, bärgning, låne-
bil eller fri övernattning på hotell. Vi bjuder också på fri lånebil 
när din bil är på reparation, vi kallar det Volkswagen Vikarie.

Utrustad med
Cruisepaket

AC, radio, farthållare, kom-
fortstol, drag, parkeringsvär-
mare med tidur och fjärr.

eller  
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fr 119.900:-
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Snabb
leverans!

Vi är ett komplett Transporter TEAM för dig.

20 år
1991-2011

Kvalitetssäkring - Självklart

ENGBERGS
MÅLERI AB

Tänk att ha Barca
i sovrummet,
en pojkdröm.
Det ordnar vi, det är våra duktiga målare som har skapat det 
du ser på bilden, ränderna är målade i färger från Barcelo-
nas klubbmärke och själva märket är från en tapet. Man kan 
ju förstås välja sitt favoritlag om det skulle vara ett annat lag.

Mattias Wall
Åsa Hydling

Mattias Göthberg

TELEFON: 
018-12 12 00

Tänk att ha ett alldeles
eget prinsessrum.
Det ordnar vi, det är våra duktiga målare som har skapat det 
du ser på bilden, men naturligtvis har prinsessan själv varit 
med och önskat tapet m.m
Vill man ha rummet i någon annan design (Pippi kanske) så 
ordnar vi det.

Ring våra projektledare så hjälper de er med förslag och 
prisuppgift.

Engbergs Måleri AB
Verkstadsgatan 2b

753 23 Uppsala

UPPSALA · GÄVLE · VÄSTERÅS

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

UPPSALAS BREDASTE

SORTIMENT AV

ELMASKINER FÖR PROFFS!
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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS
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ROT-AVDRAG är den skattereduktion 
för bostadsrätts- och husågare när de 
renoverar. Ordet ”ROT” står för repa-
ration och underhåll, ombyggnad och 

tillbyggnad. Om du till exempel vill 
bygga till eller renovera ditt hem eller 
din tomt, har du rätt att dra av den av 
arbetskostnaden på 50 000 kronor per 
person och år, förutsatt att du når upp 
till inkomstgränsen. Ett hushåll på två 
vuxna kan alltså göra totalt 100 000 
kronor i avdrag. Dock är det bara själva 

arbetet som ger rätt till skattereduk-
tion, inte material eller resekostnader. 

Ett smart tips när det gäller ROT-
avdrag, är att låta någon annan göra 

jobbet åt dig, anlita en fackman om 
du vill utnyttja skatterabatten för ROT-
arbeten. 

Hur får man pengarna? 
Rent praktiskt � nns det tre olika sätt 
som du kan utnyttja ROT-avdraget på:

Faktura 
Skattereduktionen får du direkt vid 
betalningen och betalar halva arbets-
kostnaden, inklusive moms. Den du 

har anlitat får res-
ten av sina pengar 
från Skatteverket 
när du betalar 
din faktura. I din 
deklaration kom-
mer beloppet för 
skattereduktionen 

vara förtryckt men se till att vara noga 
med att ha koll på att du betalat till-
räckligt mycket skatt, så att du slipper 
kvarskatt. 

Löneförmån 
Enligt ROT har du som har skatte-
pliktig löneförmån av husarbete rätt 

till skatterabatt. Du begär helt enkelt 
skattereduktion i din inkomstdeklara-
tion. Samma regler gäller för förmån 
av husarbete som för utgifter för hus-
arbete, alltså den del av förmånen som 
är arbetskostnader, blir underlag till 
skattereduktionen. 

Anlita privatperson
Om du vill anlita en privat person för 
ditt ROT-jobb, behövs ingen F-skatte 
-sedel, du kan anlita personen ändå. 
Avdraget motsvarar då en redovisad 
arbetsgivar- avgift som du anger i för-
enklad skatte -deklaration. Avdraget är 
preliminärt och spikas i samband med 
den årliga taxeringen.

Vad är ett ROT-avdrag? 

Miljömärkta
hus och 5d

är studie-
rektor och 
programansvarig 
på byggteknikprogram-
met vid Uppsala universi-
tet. Han pekar ut två rådande 
trender i Sverige och i övriga värl-
den när det gäller byggande.

Den klassiska ritningen har varit i 2d, 
helt enkelt färg på ett papper. Med da-
torns intåg gick man över till att rita 
i 3d vilket är mer naturligt för män-
niskan att förstå. Dessutom undviker 
man krockar mellan olika byggområ-
den då man ser både längd, höjd och 
bredd på ritningen.
Nu börjar en ny för� nad modell med 
två nya dimensioner att slå igenom, 
Bim heter den vilket står för Byggin-
formationsmodellering.
– Systemet är centralt och när änd-
ringar på olika plan läggs in i mo-
dellen ändras även tidsplanen och 
slutkostnaden i realtid. Kunden får på 
så sätt väldigt bra koll på bygget när 
de två dimensionerna tid och kostnad 
läggs till.
 
Bim – eller 5d-projektering – är redan 

stort i 
Sydosta-

sien och på 
frammarsch även 

i Sverige. Ombyggna-
den av Karolinska sjukhu-

set och byggandet av nya Nationalare-
nan är gjort med hjälp av denna nya 
typ av modellering. 
– Det kommer slå igenom på alla plan 
snart, men branschen har alltid varit 
lite trög. Det tog exempelvis tio år att 
gå från ritningar på papper till Cad-
ritning i 3d. 

Annars forskas det mycket kring 
material och byggtekniker som gör 
byggandet mer hållbart i ett miljöper-
spektiv. Fram till 90-talet inriktades 
forskningen på att hitta billigare sätt 
att bygga, men på grund av klimatför-
ändringar och tvingande lagstiftning 
har en minskad miljöpåverkan varit i 
fokus det senaste decenniet.
– De sista 20 åren har det varit mycket 
inriktning mot att spara energiåt-
gången på ett hus. Men det är bara 

30-35 procent 
av en byggnads 

miljöpåverkan. 
Nu har det kom-

mit nya miljöklass-
ningssystem som mäter 

hur olika byggnader påverkar 
miljön i stort.

De två största miljöklassnings-
systemen är internationella och heter 
Leed och Bream. Miljöklassad byggnad 
och Svanen är två svenska varian-
ter. De olika systemen skiljer sig en 
del men gemensamt är att de mäter 
andra saker än bara ett hus energiåt-
gång. De tittar på hur den omgivande 
miljön påverkas av ett bygge, exem-

pelvis med ökning av transporter och 
tra� k. Vilka material som används 
och hur långt de skeppas är en annan 
fråga som klassningen ställer.
– Byggnader som byggs med stor mil-
jöhänsyn kan ofta bli billigare i drift 
på lång sikt. Nu är det vanligt att vissa 
stora företag visar på sin egen för-
träf� ighet och i PR-syfte bygger väldigt 
miljövänligt. Men inom tio år måste 
kanske alla miljöklassa sin byggnad.

De nya
materialen
gör det själv
Möblerna släcker elden
Vid en brand stryper materialet eldens 
tillgång till syre. Materialets ytskikt bildas 
om till vattenmolekyler och kväver syre-
molekylerna.

Självläkande betong
Energin som gör att betongen spricker 
kan utlösa kemiska reaktioner som gör 
att sprickan täcks igen av nya molekyler.

Fönster som putsar sig själv
Det låter som en dröm och används 
exempelvis på svårputsade glas på 
Singapores skyskrapor. Ett ytskikt gör 
att olika partiklar inte fastnar så lätt, 
och om de fastnar räcker ett stilla som-
marregn för att rengöra glaset.

Smarta fönster
På sommaren släpper de in ljus och 
blockerar värmen medan de på vintern 
släpper in ljus och värme som de sedan 
håller kvar inne.

Termos i väggarna
Passiva hus eller miljöhus kan behöva 
3-5 meter tjock isolering med väldigt 
breda väggar som följd. Nu utvecklas an-
dra typer av väldigt tunna isoleringsma-
terial som fungerar som en termos. Me-
tallskikt på var sida om en plast med 
luftbubblor refl ekterar värmen som stan-
nar kvar.

DET TOG TIO 
ÅR ATT GÅ 
FRÅN PAPPER 
TILL CAD-
RITNING I 3D.

Miljömärkta bilar och matvaror 
är något vi stöter på dagligen. 
Men nu är även de miljömärkta 
husen på intåg. Dessutom kan de 
ritas i 5d.
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Hela denna bilaga är en annons
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www.yit.se

YIT Sverige AB
Box 654
751 27 Uppsala
018-69 12 30

Vi skapar, utvecklar och bibehåller en god livsmiljö för människan.

Service & entreprenad 
inom fastighetstekniska tjänster

Vi hjälper gärna till med...
• Asbest/PCB-sanering
• Klottersanering
• Skadeservice
• Brandsanering
• Industrisanering
• Fasadrengöring
• Flytt & magasinering

JOUR DYGNET RUNT

TEL  018 - 57 27 00

SKADESERVICE  •  INDUSTRISERVICE  •  FASTIGHETSJOUR

• ADR Transporter
• Högtrycksspolning
• Avloppsrensning
• Slamsugning
• Vakuumsugning
• Torrsugning

• Rivning
• Containerservice
• Betonghåltagning
• Betongsågning
• Robotrivning
• Städ

RENARE BYGGE

• Återvinningssäckar
• Bodstädning
• Byggstädning
• Källsortering
• Containerservice
• Återvinningskärl
• Centraldammsugare
• Miljöutbildning
• Sorteringsguide

Relita hjälper dig att hålla 
bygget rent och källsorterat

Nu kan du 
bestämma 
hur länge du 
vill bo i ditt 
hus. Inte 
dina knän.

TM

Fördelarna med att ha hiss hemma är något fler och 
fler har insett. Villahissen är både en bekvämlighets-
detalj och en inredningsdetalj. En kombination av lyx 
och komfort.
En hiss höjer värdet på din villa. En investering som 
ger ett ekonomiskt plus oavsett om du tänker bo kvar 
på äldre dagar – vilket hissen underlättar – eller om 
du en dag beslutar dig för att sälja villan.

Uppsala Hiss är återförsäjare för Aritco Living, 
villahissen, med sina tusentals nöjda kunder. 

Kontakta oss för mer information!

Box 15099, 750 15 Uppsala. Besöksadress: Söderforsgatan 23, 752 28 Uppsala 
Tel: 018-550 530 Fax: 018-550 501 info@uppsalahiss.se

Uppslahiss mässannons.indd   5 2012-03-02   15.06
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