”Vi bygger butiker
där man gärna handlar”
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En partner som alltid levererar

Sedan Butiksbyggen Sverige AB grundades 2013, av nuvarande ägarna
Gunnar Vesterlund och Toni Leipälä, har vi gjort en fantastisk
resa. Allt fler kunder har upptäckt att vi är ett företag som alltid levererar, både i rätt tid och med hög kvalitet. Att anlita oss är att välja
trygghet, vi har stenkoll på vad vi gör. Vi utför i första hand totalentreprenader, från idéstadiet till inflyttningsklara lokaler. Det kan handla om
butiks- och lokalbyggnationer, nyproduktioner, ombyggnationer och renoveringar.
En verklig styrka med Butiksbyggen Sverige är att vi har en flexibel organisation, som gör att vi kan ta oss an de riktigt stora uppdragen. Det är våra arbetsledare och platschefer som styr projekten, resten av tjänsterna hyr vi sedan in
från vårt nätverk av kompetenta underleverantörer. Därmed kan vi skräddarsy
det perfekta teamet för respektive entreprenad.

Vi är det flexibla smidesföretaget med mångårig
erfarenhet av både stora konstruktionsarbeten
som gallerior och köpcentra, och liksom skräddarsydda speciallösningar för privatpersoner.
To ma s 07 0 - 7 1 2 2 7 6 1

to mas@m etr ik .se • Kjell 070-712 27 60

kjell@m etr ik .se
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BF9K-certifiering
– en trygghet för dig som kund

Som en del i att uppnå våra mål om att leverera i rätt tid, till rätt pris och
med rätt kvalitet är Butiksbyggen Sverige BF9K-certiferat. BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på miljö, kvalitets- och
arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. Varje
företag anpassar sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete utifrån BF9K:s
certifieringskrav, så att det fungerar bra i företagets verksamhet.
En viktig del av BF9K är att det finns krav på egenkontroller som överensstämmer med samhällets krav. Som beställare kan du därför känna dig trygg
med att välja ett företag som är BF9K-certifierat. Du vet att entreprenören har
ett enhetligt arbetssätt, att den färdiga produkten har hög teknisk kvalitet,
att regelbundna kontroller genomförs och att projektet blir väl dokumenterat.
Ordning och reda, helt enkelt! BF9K-cerfierade företag arbetar också aktivt
med att minska negativ miljöpåverkan.

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certifikatsnummer:
1053-BF9K-0258

Företaget ursprungligen certifierat:
01 januari, 2014

Certifikatets giltighet:
10, juli, 2017 - 10, juli, 2020

Härmed intygas att

Butiksbyggen Sverige AB
Org nr: 556943-5646

KUNGENS KURVA

Uppfyller kraven i certifieringsreglerna

Detta certifikat gäller för följande omfattning:
Entreprenadverksamhet i byggbranschen
DNV GL Business Assurance Sweden AB har vid revision verifierat
att entreprenörens ledningssystem och egenkontroll
uppfyller certifieringsreglerna för BF9K för Entreprenör i byggbranschen,
utgåva 2, version 3, 2015-06-01.

Ort och datum:
Solna 01, juni, 2017

För det utfärdande kontoret:
DNV GL – Business Assurance
Box 6046/Hemvärnsgatan 9, Solna,
171 06, Sweden

Ann-Louise Pått
Ledningens Representant
Brist på uppfyllandet av villkor som anges i certifieringsavtalet
kan göra detta certifikat ogiltigt.
Ackrediterad enhet: DNV GL Business Assurance Sweden
AB,

Snäckvägen 9A, 141 39 Huddinge
Telefon: 08-449 59 80 • Mobil: 0708-32 57 92
peter.andersson@el-effekt.se • www.el-effekt.se

SYSTEM SERVICE AB
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Medarbetarna
– vår främsta resurs

Butiksbyggen Sverige vore ingenting utan vår fantastiska personal. Vi är mycket
stolta över våra platschefer och arbetsledare, som med hög kompetens, engagemang och effektivitet för projekten tryggt i hamn. Under den senaste tiden har vi
förstärkt vår platsledning ytterligare, vilket gjort oss ännu vassare. Som kund ska du
alltid känna att du får ett proffsigt bemötande, byggt på kunskap, så att du får ett
genuint förtroende för oss.
Då vi månar om våra anställda ser vi till att de kontinuerligt fortbildas och kompetensutvecklas, så att de kan fortsätta att göra ett toppjobb. I enlighet med vår
arbetsmiljöpolicy arbetar vi också för att förebygga ohälsa och olycksfall. Men en
god arbetsmiljö innebär också omväxling, samarbete och social kontakt med kollegorna. Våra anställda ska känna att de trivs hos oss. Nöjda medarbetare är en bra
början till att få nöjda kunder.

Tumstocksvägen 15, 187 66 TÄBY/Arninge
Telefon: 08 519 397 10 • info@xlbyggtaby.se

www.xlbygg.se/taby

Följ oss på Facebook
facebook.com/xlbyggproffstaby/
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Projekt:
Högdalen Centrum

Butiksbyggen Sverige gav Högdalen Centrum ett
riktigt ansiktslyft. Vi bytte ut alla partier på centrumfastigheten, så att det blev ett mer synligt
centrum. Vi flyttade rulltrapporna och gjorde en
ny personalhiss. Coops lokal gjordes om till en ny
butik och även Systembolaget fick en ny butik.

Göran Lindbom, ICA-handlare,
ICA Supermarket Högdalen:
”Butiksbyggen Sverige iordningställde två lokaler i anslutning till vår butik, så att vår lokal blev större. Vi fick också
en ny fasad och nya kontor. Samarbetet fungerade jättebra.
Vi hade regelbundna möten och Butiksbyggens arbetsledare hade alltid en lösning, det fanns inget som inte gick att
ordna. De hade också bra samarbetspartners som elektriker,
rörkillar och så vidare. Butiksbyggen har mycket erfarenhet
från att jobba i butiker samtidigt som det finns kunder, det
märktes. De höll ordning på sina grejer och byggmaterial
och hjälpte dessutom våra kunder. Det gör man bara om
man arbetat mycket i butik! ”

GÖSTA SCHELIN AB
Klimatinnovatören

Klimatinovatören

Projektering, Installation och Service sedan 1953

www.gostaschelin.se
www.gostaschelin.se
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Projekt:
ICA Maxi Solna

På ICA Maxi Solna byggde vi om förbutiken,
bageriet, mejeriavdelningen och delikatessavdelningen.

JABAB utför sedan 1990 bygg-, håltagnings- & rivningsarbeten.
Vi har ett nära samarbete med Butiksbyggen Sverige AB.
Mobil Peter R 070-569 87 92 • info@jababab.se • www.jababab.se

Kylpanel AB konstruerar, tillverkar och monterar
måttanpassade kyl- och frysrum med tillbehör.
Lerbacksgatan 6, 571 38 Nässjö • 0380-180 05 • info@kylpanel.se • www.kylpanel.se

12

Projekt:
ICA Supermarket Telefonplan

ICA Supermarket Telefonplan är en ny butik som vi byggt upp från
grunden. Lokalen, som tidigare var matsal åt Ericssonanställda, kommer att vara helt klar vid jul 2017. Vi har också gjort ett p-garage
under butiken och en ny lastgård. Ett mycket spännande projekt!

Vi har ett otroligt bra samarbete med Butiksbyggen. De är väldigt lösningsorienterade och ställer alltid upp, så att vi kan hålla
våra deadlines. Jag är mycket imponerad över deras organisation,
både ute i butikerna och på projekteringsmöten”
Hans Vikner, projektledare, ICA Fastigheter AB

Säljande golv

®

Ge dina kunder ett positivt första intryck med vackra och funktionella golv. Golvimporten är specialister på Terazzo-, Naturstensoch Keramiska plattor till lokaler med högt slitage och höga krav.

golvimporten.se

Sunnebjer & Riemer är ett modernt, etablerat
VVS-företag med säte på Södermalm. Vi utför alla
typer av VVS-arbeten med huvudfokus på den
större entreprenaden.
Läs mer om oss på www.sunnebjerriemer.se

14

Projekt:
Tumba Centrum

Åt beställaren Citycon har vi utfört ett stort centrumprojekt på Tumba Centrum, där vi hösten 2017 är inne i slutfasen. Vi har bytt alla
golv på de allmänna ytorna, bytt tak, målat väggar och bytt ut alla
butikers entrépartier till glaspartier (frameless). Vi har också bytt
rullband och installerat två nya personalhissar.
Under uppbyggnaden har alla butiker varit i full drift, vilket kräver
mycket god och grundlig planering. Det får helt enkelt inte göras
några misstag. Just det här är en styrka hos Butiksbyggen Sverige.
Vi har byggt upp en väldigt bra struktur, vilket gör att vi kan anpassa
oss efter den verksamhet och de önskemål som finns.
Tumba Centrum kommer att bli ett riktigt snyggt centrum och vi är
glada över att ha varit med på den resan!

STOCKHOLMS GOLV
& PLATTSÄTTNING
Med över trettio års
erfarenhet i golvbranschen!
MÅLERI AB
Pigmenta Måleri AB Bjulevägen 1, 122 41 Enskede
08-722 39 94 • 073-500 43 72 • info@pigmenta.se • www.pigmenta.se

www.golvochplatt.se • info@golvochplatt.se
Mobil Patric Hansén 070-876 49 43

Besöksadress:

info@butiksbyggensverige.se

Box 5027

Elipsvägen 10B

www.butiksbyggensverige.se

141 06 Kungens Kurva

141 75 Kungens Kurva

• 12875 • www.jssverige.se

Butiksbyggen Sverige AB

