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Familia är senast i raden av flera nya 
etableringar i Åstorps kommun.

– Inom den kommunala förvaltning-
en finns det inte plats för byråkrater, 
vi är flexibla och väl förberedda för att 
ta emot fler företagsetableringar, säger 
kommunalråd Jan Nilsson.

Köpcentret Familia i Hyllinge Storcenter för-
väntas ge mellan 200-300 nya arbetstillfällen. 

– Det är mycket bra för vår del, en viktig 
etablering som skapar många arbetstillfällen 
för dem utan högskolekompetens.

Snabb hantering
Jan Nilsson ser en tydlig trend att fler företag 

hittar till Åstorps kommun  - en knutpunkt i 
nordvästra Skåne med utmärkta kommunika-
tionsleder.

– Vi har mer mark planlagd och är erkänt 
snabba på att hantera bygglovsärenden. Vi har 
som policy att om alla papper är i ordning ska 
ett bygglovsärende inte ta mer än en vecka, 
det är det inte många som slår i Sverige, me-
nar Jan Nilsson.

Näringslivet uppskattar den tydliga och 
raka kommunikation som företrädare inom 
den kommunala förvaltningen eftersträvar.

– Det ska rulla, framtiden ser ljus ut för Ås-
torps kommun.

Testa oss! Uppmanar Åstorps kommuns kommunalråd Jan Nilsson företag som önskar etablera 
sig i norra Skåne.

Åstorps kommun
Tel: 042-640 00

Fax: 042-640 21
www.astorp.se

Åstorps kommun 
– lätt att prata med

Bygg-Fast AB har som målsättning 
att vara det mest kreativa fastighets-
utvecklings- och projektledningsfö-
retaget i Sverige.

– Vi ställer helt upp på de behov 
beställaren har, säger Lars Olofsson, 
projektledare på Bygg-Fast i Helsing-
borg.
För Steen & Strøm har Lars varit 
kvalitetsansvarig enligt PBL (Plan- 
och bygglagen).

Lars Olofsson har förutom att se till att rå-
dande myndighetskrav uppfyllts i byggpro-
cessen även kontinuerligt följt upp de större 
entreprenörernas egenkontroll.
Är det här ett typiskt uppdrag?

– För oss är inget uppdrag typiskt, beho-
ven ser olika ut. Vi kan leda och utveckla 
större projekt från idé till färdigställande, 
men vi kan även gå in med specialistkun-
skaper i begränsad omfattning enligt be-
ställarens önskemål.

Effektiv process
Bygg-Fast AB, med totalt 50 medarbetare i 
Sverige, erbjuder förutom bred projektled-
nings-, installations- och byggkompetens 
även juridisk och ekonomisk expertis. Via 
nyckelegenskaper som samarbetsvilja, lo-
jalitet, integritet och hög prismedvetenhet 
verkar Bygg-Fasts konsulter mot, av upp-
dragsgivaren, tydligt definierade mål.

– Vi ser gärna att vi är med så tidigt som 
möjligt i utvecklingsfasen för att säkerställa 
optimal kvalitet, kostnadseffektivitet och 
resursanvändning.  

Bygg-Fast AB hanterar för kunders räk-
ning årligen projekt - inom huvudsakligen 

Tel: 042-16 26 10
www.byggfast.se

Projektledare Lars Olofsson har varit kva-
litetsansvarig enligt PBL på Familia.

Rätt kompetens i rätt läge

bostäder, handel, industri, kontor, logistik 
och utbildning/forskning - med en sam-
manlagd investeringsvolym på mellan två 
och tre miljarder kronor.

Stagneliusgatan 3, 254 39 Helsingborg, 
Tlf. 042-14 70 00, Fax 042-14 75 10
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Projekterings- och byggledning
Besök gärna www.cmbyggkonsult.se
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Expansiva installationsföretaget Pre-
nad har haft såväl VVS- som elentre-
prenaden på Familia. Dessutom har 
inbrottslarm och passagekontroll in-
stallerats. Omfattande uppdrag som 
kräver en stor och kompetent organi-
sation.

Prenad, sedan några år tillbaka ett fristående 
dotterbolag till Bravida, expanderar på mark-
naden och är idag ett av Sydsveriges ledande 
installationsföretag inom såväl el, tele som 
VVS. 

– Genom förvärvet av Elmontage i Perstorp 
och Helsingborg med närmare 50 medarbeta-
re, ser det ut som om vi kan nå fortsätta fram-
gångar som stark regional aktör, säger Mats 
Karlsson, filialchef i Helsingborg.

Starkt engagemang
Hyllinge Storcenter är ingen ny bekantskap 
för företaget. Sedan tidigare har Prenad haft 
uppdrag för såväl City Gross, ICA Maxi, 
Bauhaus, Härliga Hem som Sydfrys.

– Vi har haft cirka 20 medarbetare på Fa-
milia när det varit som intensivast. Med våra 
33 erfarna servicemontörer i Helsingborg och 
Åstorp ser vi naturligtvis gärna att vi även får 
serviceuppdraget i det nya köpcentret.
Prenad i Helsingborg har även de senaste åren 
utfört installationsuppdrag i Helsingborgs 
högskola och Dunkers kulturhus.

Högtryck och spänning på Familia

Prenad – ett av Sydsveriges ledande 
installationsföretag inom el, tele och VVS.Tel: 042-16 74 00

www.prenad.se


