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Rätt lag ger
rätt slutresultat
I snart 20 år har Lars Wirdby Bygg AB
varit en pålitlig regional byggare.
– Det finns inga genvägar. Kvalitet
handlar om människokänsla. Finner
man rytmik och trivsel på bygget så
har man även nyckeln till att göra ett
kvalitetsjobb med god lönsamhet, säger Per-Johan Johansson, en av fyra
delägare.

Flexibel aktör på marknaden

Gävlebaserade Lars Wirdby Bygg AB har
i vår två pågående projekt i Skutskär. Dels
erhöll man totalentreprenaden för Älvkarlebyhus 16 nya lägenheter om två hus i centrala
Skutskär. Dessutom bygger man om den fastighet som brann på bostadsområdet Berget till
garage.
– Båda jobben är klara till sommaren.
Älvkarleby kommun är vår hemmaplan, där
de flesta av våra medarbetare på de två uppdragen är Älvkarlebybor.

Harmoni och tillit

Totalt har Lars Wirdby Bygg AB 40 byggare
inom organisationen som kan åta sig alla former av byggproduktion, såväl om-, till- som
nybyggnation.
– Vi ställer om organisationen efter marknadens behov där offentliga beställare är
viktiga kunder.
Under 2004 slutförde företaget bland annat
den nya entrén till Gävle Sjukhus.
Med devisen ”verka men inte synas” har företaget, med erkänt rykte om sig att göra bra
jobb, till bra pris i utsatt tid, skaffat sig en bred
plattform som regional byggfirma.
– Min uppgift som projektledare är att
samordna alla insatser och skapa harmoni och
trivsel på arbetsplatsen. Det handlar om att
lita på varandra och hjälpas åt. Då blir det bra
kvalitet som slutresultat, bekräftar Per-Johan
Johansson.
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Lars Wirdby Bygg AB bygger de 16 nya lägenheterna för Älvkarlebyhus i centrala Skutskär.
På bilden lagbas Kurt Eriksson.

Bereder väg för nya byggprojekt
BJ Markbyggnads AB är specialister
på mark- och anläggningsarbeten.
Såväl Älvkarleby Fjärrvärme som
Älvkarlebyhus anlitar företaget från
Sandviken.
Bengt Jäderström startade företaget 1983.
Sedan förra året är det sonen Martin som
fungerar som vd över en organisation med
över 100 personer kontrakterade när det är
som mest att göra.
– Av naturliga skäl har vi vår högsäsong
mellan april och november, förklarar Martin
som nu börjar söka uppdrag inför våren, bland
annat ombyggnaden av Skutskärs centrum är
ett aktuellt projekt inför kommande säsong.

Medverkar i Skutskär

BJ Markbyggnads AB, med regionen som

verksamhetsfält, har serviceavtal sedan fem
år tillbaka med Älvkarlebyhus för att utföra
servicearbeten inom mark- och anläggningar.
BJ är även med och bygger de nya bostäderna
i centrala Skutskär.
Även Älvkarleby Fjärrvärme anlitar företaget för schaktarbeten vid fjärrvärmeprojekt.
– Vårt område är väg-, grund-, VA-, trädgårds-, park- och idrottsanläggningsarbeten.
Senaste projekten inom idrottsanläggningar
har varit konstgräsplan på Strömvallen i Gävle
och Jernvallen i Sandviken.

Bred verksamhet

Företaget har under åren byggt upp en organisation för att utföra både servicearbeten och
entreprenader. Bland servicekunderna finns
Älvkarlebyhus, Gavlegårdarna och Sandvikenhus.
– Vi har medvetet försökt utvecklat oss

på bredden både vad gäller kunder och vår
kompetensen i företaget. Vi har kunder såväl
från bostadsrättsföreningar och kommunala
företag och förvaltningar till bygg- och energibolag. Vi vill vara ett mindre företag med
dess fördelar men även innehålla resurser
och kompetens för de större entreprenaderna.
Målsättningen är att vi skall kunna erbjuda
våra kunder en bred kompetens inom markoch anläggningsområdet som då kompletterar
vår kärnverksamhet. t.ex. utför vi projekteringar, utredningar, mätningsarbeten och
kostnadsberäkningar.
Företaget har de sedan 1996 tagit miljöinitiativ för att återvinna schakt- och rivningsmaterial. Tillsammans med Sandvikens kommun fyller man schaktmassor vid Sandbacka
för att utvidga industri- och handelsområdet i
centrala Sandviken.

Ny vd på BJ Markbyggnads AB. Martin Jäderström leder numera den dagliga verksamheten i företaget med Bengt som bollplank.
Tel: 026-27 56 00
Fax: 026-27 21 01
martin.jaderstrom@
bj-markbyggnads.se

Det kompletta golvföretaget
Vill du känna trygghet i att jobbet
blir gjort i tid och på rätt sätt?
Gör som proffsen
– anlita Bygg- och Golvtjänst i Gävle.
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Bygg- och Golvtjänst har över 50 års erfarenhet av golv.
Företaget, med komplett golv-, väggoch våtrumsbutik på Södra Fiskargatan i
Gävle, verkar inom:
• Trägolv
• Plastgolv
• Laminatgolv
• Linoleumgolv
• Våtrumsgolv/-väggar
• Golvslipning
Företaget är ett auktoriserat golvföretag
och utför kostnadsfria kundbesök.
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När golvet är viktigt
Tel: 026-51 58 20 • Fax: 026-51 78 99
info@byggogolv.se • www.byggogolv.se
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