
Nyhetsbrevet

Roligheter, nyheter och aktiviteter
Stora kvartalsvisa företagsinformationsfikat - HÖSTTRÄFFEN
Kommer att bli fredagen den 16:e september och innehåller något roligt och något utvecklande. Närmare information om 
när det blir och vad vi ska göra kommer framöver. Vi ses!

Löparhälsningar från Anneli
Hej! En liten påminnelse/pepp till alla oss som ska springa midnattsloppet lördagen den 13 augusti. 
Glöm inte att packa med löparskorna när ni är på semester! 

För info angående loppet gå in på midnattsloppets hemsida. Vi kommer att träffas vid XL´s tält på Zinkensdamm. Starten 
börjar 21.30. Även ni som inte springer är såklart välkomna att komma förbi och heja. Vi ses där, trevlig sommar!

Dessutom är anmälan till Bellmansstafetten  den 25 augusti nu igång. Vi har anmält två lag som ska slå förra årets supertid 
och varandra – och sen äta picknick. Hittills springer Anneli, Peter, Marcus, Jenny, Felix och Max så det finns plats för fyra 
till. Anmäl dig så fort som möjligt till Anneli på 08-88 89 88.

Kontoret fräschas upp
Vi har fixat Marcus, Johans och Andreas kontor med nytt undertak och 
bättre möblering. Chefen Peter fick dammsuga. Även en VD tar tag i och 
håller rent på jobbet. 

08-88 89 88/89          info@lovdalensbygg.se www.lovdalensbygg.se Juli 2011           Sida 1

Personal på språng
Kristian Nilsson vill framöver fly landet och prova sina vingar på projekt i andra delar av världen - Brasilien lockar - och slutar 
någon gång i augusti när avslut och överlämning av hans projekt är  genomförda. Välkommen åter, som vi brukar säga!

Lyckligtvis har vi hittat en ny duktig projektledare. Johan Wikström heter han och har bra koll på både bygg och juridik. Han 
börjar i mitten på augusti och kommer framförallt att ha hand om våra YIT-jobb. Telefonnumret blir 0708-98 86 26.

Vi har som ni vet lyckats anställa en erfaren sprudlande servicesnickare, Mikael Täpp, som de flesta av er nog redan träffat. 
Han jobbar tillsammans med Viktor som servicesnickarradarpar 1 och är redan i full gång med massa projekt och har 
telefonnummer 0701-68 89 23.

Ett känt ansikte från två av våra hotellbyggen - snickaren Krzysztof Mocarski är numera en Lövdalens Byggare och har 
nummer 0701-68 89 41. 

VARMT VÄLKOMNA!

Ronny har slitit kväll och helg för att bygga klart muren och lägga grunden 
till terrassen utanför köket – hans eget favoritprojekt just nu – med hjälp av  
Micke Täpp, Viktor och Danne W, och Herr Berggren ska göra den nya 
uteplatsen helt klar efter sin semester bland Norrlands mygg.



Projekt – framgångsrika och framtida

Ett av våra avslutade projekt, Kv Vildmannen, är
återigen aktuellt. Renoverings- och påbyggnadsprojektet
är nämligen nominerat till ROT-priset 2011! Vi fixade
där den invändiga stomkompletteringen, kontor med
bra funktionalitet, förbättrad planlösning och
återskapande av byggnadens ursprungliga karaktär
– en kombination av klassisk utsmyckning av tak, fönstersmygar och dörrar och moderna glaspartier. Fastigheten är
dessutom mycket miljövänlig, och klarar kraven på Green Building-certifiering. Läs gärna mer om projektet i
Byggmästareföreningens Byggbiz som finns på internet och på kontoret.

Kv Köpenhamn i Kista det stora
energibesparingsprojektet i äldreboendet och vårt första
samverkansprojekt med YIT, där vi har en
byggentreprenad åt Micasa Fastigheter. Vi är klara med
alla fläktrum utom ett, där vi håller på med det sista.
Håltagningen är klar, och det har blivit mycket extra

Kv Förmannen i Täby är vårt andra samverkansprojekt med
YIT, den här åt Ernst Norrthon i en kontorsfastighet i Täby,
där vi har byggentreprenaden samt återställande av ytskikt. Vi
började i juni och ligger bra till tidsmässigt. Vi är klara med
håltagningen, vindsutrymmet är klart och redo för aggregatet
och vi ska nu börja tilläggsisolera tak och iordningställa golv.
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Håltagningen är klar, och det har blivit mycket extra
mattläggning. Arbetet fortsätter även nu under
sommaren och färdigt i september.

Kvarnstugan i Bromma, Scandic-hotellet Kv Klockan och
Brf Fiskmåsen i Huddinge är mer eller mindre alla
färdigställda och finfina och alla snickare är vidare till våra
andra och nya projekt, eller på semester såhär mitt i
sommaren.

och vi ska nu börja tilläggsisolera tak och iordningställa golv.
Slutbesiktning ska ske i oktober.

Älta Strandpark är vårt första projekt åt Mecon Bygg
som bygger 73 nya hyreslägenheter. Vi är klara med den
475 kvm stora golvläggning av spånskivor på
vindsbjälklag samt komplettering av innerväggar på
vinden för framtida förråd. Roligt är att vi fått större
förtroende med mer jobb, såsom teknikrum, soprum,
entrétrapphus och gipsjobb i källaren så vi fortsätter där
några veckor till.



Hotell J i Nacka byggs ut med en ny-/tillbyggnad som ger 113
nya rum, lounge, konferensrum etc., totalt 6000 kvm. Byggnaden
uppförs med höga miljökrav och beställare är Arcona. Vi har en
delad entreprenad där vi är ansvariga för den invändiga
stomkompletteringen på alla sju våningarna. Besiktningen är
denna vecka och just nu är det full aktivitet. Det går fort framåt
och vi lyckas bra trots den tajta tidsplanen. Vi är klara med alla
gipsarbeten och håller nu på med byggkomplettering och
extraarbeten.

Nya spännande projekt
Eftersom så många av våra projekt är klara nu i sommar blir det i höst förflyttning till nya utmaningar och nya byggen.

Vecka 32 sätter vi igång med ett nytt stort projekt åt Arcona och byggherren Huge Fastigheter. Ett finskt-svenskt
äldreboende i Björnkulla ska utöka sina nuvarande 27 lägenheter med en tillbyggnad med ytterligare 22 lägenheter. Vi
kommer ha ansvar för den utvändiga stomkompletteringen, tätt hus, ca 2 000 kvm.

Vi är också glada över att ha fått ännu mer fortsatt förtroende av Arcona. Kontorslokalerna på Kv Hornafjord i Kista ska
renoveras med modern planlösning och den senaste tekniken. Vi ska ta hand om hyresgästanpassning och invändig
stomkomplettering i två hus gånger fyra plan, ungefär 2 400 kvm. Start i höst.
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stomkomplettering i två hus gånger fyra plan, ungefär 2 400 kvm. Start i höst.

Vi kommer också att bygga på Huddinge Sjukhus. Locum är beställare och ett GMP-laboratorium ska byggas om. Det är ett
mindre projekt på ca 200 kvm där vi har en totalentreprenad. Start i höst med den också.

Och så avslutningsvis:

Lön och tidrapportering
Om du vill ha din lön i tid måste du lämna in din tidrapport senast tisdagen veckan efter arbetad vecka. Det är jätteviktigt 
för att vi ska kunna hålla koll på  tider och projektekonomi.

Annars så hoppas vi alla PBAB/Lövdalens Byggare att vi alla får en fantastiskt trevlig 

sommar. Vi ses, laddade, utvilade och engagerade, igen efter semestern!


