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Välkommen till SHT Bygg!
mer än 25 års gedigen
erfarenhet av om- och tillbyggnader! Företaget startade nämligen sin verksamhet 1987. Under senare
år har vi breddat verksamheten och passar nu på
att presentera företaget och dess affärsområden. Vi
lyfter också fram några mycket intressanta referenser, projekt som våra kunder varit väldigt nöjda med.
Som en trygg och pålitlig partner till våra kunder
har vi en solid grund att stå på. Det hindrar förstås
inte att SHT Bygg vill utvecklas vidare. Kärnverksamheten ska växa i lugn och tillitsfull takt. Vi är
samtidigt öppna för att etablera oss i nya nischer
– nya affärsområden.
Vår kompetens lever upp till så mycket mer än
enbart ROT-jobb i bostadshus. SHT Bygg är känt
som en specialist på om- och tillbyggnader i flera
typer av objekt. Detta har vi fått visa genom att bli

SHT Bygg har redan
Urban Roos, byggnadsingenjör, ombud
projekt, lång erfarenhet
från entreprenad- och
konsultverksamhet
inom byggekonomi och
byggadministration. En
erkänt skicklig kalkylator. Har tidigare varit
delägare och chefskonsult i Konsultgrupp
i Stockholm. Även
erfarenhet från utlandsuppdrag i bl.a. Vietnam
och Irak.

Thomas Roos		
Verkställande direktör

Camilla Hartzell
Ekonomi & personalansvarig. Har många
års erfarenhet som
redovisnings konsult
innan hon klev in i
familjeföretaget.

Nu tar vi avstamp i vår andra 25-årsperiod!
Urban Roos
Senior adviser

Camilla Hartzell
Ekonomi- och personalchef

Svensk Husteknik AB

detta är sht bygg

Thomas Roos
byggnadsingenjör, vd
och arbetschef för
pågående produktion, kvalitets- och
kalkylansvarig, lång
praktiskt byggerfarenhet från flera entre
prenadföretag.

engagerade för projekt av många slag. Butiker,
caféer, kulturbyggnader och muséer är några exempel. SHT Bygg erbjuder också byggservice. Idag är
det därmed inte enbart bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag som anlitar oss.
För att klara dagens och morgondagens förfrågningar trimmar vi ständigt våra produktionsplaner
och kvalitetssystem, tar till oss ny teknik och utbildar personalen. SHT Bygg står väl rustat att fort
sätta samarbetet med gamla kunder. Samtidigt
hälsar vi nya kunder välkomna med funderingar,
önskemål och förfrågningsunderlag. I vårt nya
kontor står portarna öppna, vare sig det gäller
traditionella ROT-projekt, uppdrag av mindre
vanlig karaktär eller behov av byggservice.

Svensk Husteknik AB kallas i dagligt tal för SHT
Bygg. Det är ett familjeföretag som ägs av Urban
Roos, Thomas Roos samt Camilla Hartzell. Svensk
Husteknik AB ingår i SHT-koncernen med SHT
Expandera AB som moderbolag. Det är SHT Bygg
som svarar för kärnverksamheterna byggproduktion och byggservice.
SHT Bygg är ett familjeföretag där två av led
stjärnorna är långsiktighet och ekonomiskt
ansvarstagande. Thomas Roos är vd och axlar
även rollen som arbetschef för de olika bygg
projekten. Urban Roos har lång erfarenhet som
konsult från tiden innan företaget startades. När
det gäller entreprenader har hans meritlista fram
till idag hunnit bli lång. Idag är han senior adviser
i SHT Bygg. Camilla Hartzell ansvarar för ekonomi
och personalfrågor. Företaget har högsta rating
AAA enligt Dun & Bradstreet.

SHT
Expandera AB

Nynäsvägen
3C AB

Svensk
Husteknik AB

Husbalans AB

SHT Expandera AB. Moderbolaget som administrerar företagsgruppens verksamhet.
Svensk Husteknik AB (SHT Bygg). Företagsgruppens produktionsbolag. Ansvarar för och
utför allt byggande och är indelat i två avdelningar; byggprojekt respektive byggservice.
Nynäsvägen 3C AB. Äger och förvaltar företagets fastigheter.
Husbalans AB. Dotterbolag för service och förvaltning av maskiner, verktyg m.m.
Våra samarbetspartners är vår styrka

SHT Bygg är ett livskraftigt företag och en trygg
partner för beställarna. Dessa uppskattar utförarens engagemang och omsorg i stort och smått.
Till kunderna hör flera av Stockholms största
fastighetsägare och många av beställarna återkommer år efter år.

Vi gör det lättare för företag
och privatpersoner att flytta och
erbjuder allt inom flytt och logistik
– från transport och lager till
hemleverans, installationshjälp
och tippkörningar.

Våra samarbetspartners är vår styrka

VASASTADENS GOLV AB
Växthusvägen 25, 178 34 Ekerö
Tel. 0709-72 77 48 • vasastadens.golv@telia.com

Himmelsbodavägen 1, Tumba
Tel. 08-549 011 55
Mail: mk@mkmab.nu

www.mkmab.nu
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Stockholmshems
fastigheter i
Bagarmossen

Effektiv och pålitlig
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Stambyten behövs förr eller senare
i bostäderna från 50- och 60-talen.
Under de senaste tio åren har SHT Bygg
bytt stammar i flera tusen lägenheter som
tillhör Stockholmshem. Ungefär 180
lägenheter i Björkhagen i Johanneshov
gjordes klara under 2012. Nu pågår motsvarande jobb i Bagarmossen.
– Vi ville ha klart i Björkhagen före
årsskiftet. Det blev tufft, men SHT Bygg
klarade tidplanen tack vare rutin och
korta omloppstider, berättar Börje Eriksson, byggledare på Stockholmshem.
Arbetena gjordes medan hyresgästerna
bodde kvar. Beställaren uppskattar verk
Våra samarbetspartners är vår styrka
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ligen att platschef Michael Lundberg och
övrig personal hos SHT Bygg är duktiga
på att hantera kontakterna med brukarna.
– Vi anlitar SHT Bygg därför att de
har lång erfarenhet och även lämnat det
bästa priset, fortsätter Börje Eriksson.
När det gäller stambyten har vi ramavtal
med företaget vilket underlättar upphandlingarna.
För närvarande arbetar SHT Bygg
med hus på Emågatan och Lillåvägen i
Bagarmossen. Husen är från 50-talet.
Totalt handlar det om 138 lägenheter.
Man jobbar parallellt med olika arbets
faser i upp till sex portar, dvs. 36 lägenheter.

– Snart drar vi igång med nästa projekt, fortsätter Börje Eriksson. I några av
husen kommer källarna att renoveras.
De behöver en ansiktslyftning så det blir
ny el och ommålning, kanske nya förråd
också.
Dessutom kommer liggande stammar i
bottenplattorna att bytas på sina håll. Det
är ett ganska krävande jobb att arbeta sig
genom betongen och komma åt ledningarna. När själva rören byts innebär det för
hyresgästerna dock bara några timmars
avstängning av avloppet vid 2-3 tillfällen
innan nya rör är på plats. Även jobben i
källare och plattor utförs av SHT Bygg.

”Vi anlitar SHT Bygg därför att
de har lång erfarenhet och
även lämnat det bästa priset”

Våra samarbetspartners är vår styrka

Behöver ni en tillfällig toalett
under ert stambyte/badrumsrenovering?
Hygienisk, fräsch, enkel,
luktfri, miljövänlig och säker!
Rivning • Sanering • Håltagning
Tel. 08-530 207 70 • e-post: tumbariv@telia.com

Kontakta oss redan idag!
Tel 08-756 44 22 eller
kontakt@tillfalligatoan.se
Läs mer på
www.tillfalligatoan.se
www.sht-bygg.se 5
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För några år
sedan gjordes
ombyggnad
av 1 100 kvm
kontor

Brf Bergåsen i Nacka består av fyra
punkthus samt ett låghus. Totalt 135
lägenheter samt lokaler för kontor och
butiker. För några år sedan gjordes
ombyggnad av 1 100 kvm kontor. De fick
i stället rymma 13 lägenheter på 1 till 5
rum och kök, med hög standard samt en
föreningslokal.
– SHT Bygg genomförde arbetet som
en generalentreprenad till fast pris, berättar Per Lindström, teknisk förvaltare i brf
Bergåsen. Det var ett bra koncept; tio av
lägenheterna såldes alldeles efter att
byggjobben satt igång.
SHT Bygg svarade för all ombyggnad,

inredning och alla installationsarbeten
som behövdes. Beställaren blev mycket
nöjd med företagets insatser. Det visade
sig sedan att de var välkomna även i fortsättningen.
– I bostadsrättföreningen lät vi göra
omfattande utredningar av problem med
avloppssystemen, fortsätter Per Lindström. Det var inte realistiskt att göra ett
totalt byte av rör och renovera alla våtrum för 38 miljoner. Vi valde att byta
vissa rör och relina resten.
Därefter blev det upp till varje enskild
bostadsrättsinnehavare att renovera sitt
eget våtrum efter behov. Föreningen

kräver att de som duschar utan kabin
och stänker ner golvet måste se till att
ha renoverat för säkra tätskikt. Styrelsen
gick ut med upphandling och SHT Bygg
lämnade bästa priset. De boende beställer
var och en direkt från företaget, som en
konsument-entreprenad. Det går förstås
också att välja ett annat företag så länge
de använder montörer med behörighet
för tätskikt i våtrum.
– Att vi blev så nöjda med SHT:s
ombyggnadsarbete tidigare bidrog till
att vi i styrelsen helt enkelt rekommenderade dem även för våtrummen, säger
Per Lindström.

Våra samarbetspartners är vår styrka

Behöver ni en tillfällig
toalett under ert
stambyte/badrumsrenovering?
Hygienisk, fräsch,
enkel, luktfri, miljövänlig och säker!

Vi utför betong- och
golvarbeten åt SHT Bygg.

www.tillfalligatoan.se
www.sht-bygg.se 7
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Håkan Falk

och våtrumsrenovering

finns ett
typiskt miljonprogramsområde från
60-talet. Behovet av renoveringar var
stort när SHT Bygg kom in i bilden.
Företaget har hittills renoverat ungefär
500 lägenheter åt fastighetsägaren
Haninge Bostäder.
– Den nu aktuella entreprenaden
handlar om 92 lägenheter och där vissa
av dem har drabbats av svåra fukt- och
vattenskador, berättar platschef Håkan
Falk.
SHT anlitar ett oberoende företag som
först gör fuktmätningar i betongen. Mätningarna redovisas bland annat i form av
ritningar som är lätta att följa för hantverkarna. Man kan bland annat se vilka
delar av golvet som behöver bilas bort
och gjutas om. För de våtrum där skador
förekommer ges också anvisningar om
behovet av avfuktning. Dessa mätrutiner

På Södra Jordbrovägen

Thomas Gustafsson
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tillämpas vid alla arbeten där det finns
misstankar om vatten- och fuktskador.
Husen på Södra Jordbrovägen 31-33
får nu nya stammar och helrenoverade
våtrum. Undertak byggs för att få plats
med nya rördragningar. Många lägenheter har både badrum och en liten toalett.
Nya kall- och varmvattenrör dras. Mätare
för individuell mätning av vatten installeras.
– Det krävde en del konstruktionstänk
för att få plats med alla rör. Ritningarna
vi fick visade visserligen de gamla rörens
placering i våtrummet korrekt, men inte
att ventilationskanaler satt i vägen för ett
byte. En överraskning alltså, men vi löste
givetvis problemet, berättar Håkan Falk.
När projektet är klart har alla hyresgäster i de 92 lägenheterna helt nya badrum och toaletter. Plastmatta på golvet
och kakel i två färger på väggarna.

omfattande uppdrag för
Stena Fastigheter. I 60-talshus på Vikingavägen
i Handen görs stambyte och renovering av
våtrum. Hyresgästerna kan som tillval även
få köken renoverade. Dessutom genomförs
totalrenovering i några av lägenheterna.
– Vi har jobbat åt Stena Fastigheter sedan
2010 och hittills gjort stambyte i ungefär 600
lägenheter, berättar platschef Håkan Falk.
Att renovera våtrum är en krävande uppgift.
Samtliga stammar, grodor, golvbrunnar och
anslutande rör byts. Våtrummen får också nya
värmerör och nya radiatorer. För att få plats
med de nya rören handlar det ofta om att tänka
konstruktivt och anpassa konstruktionen efter
befintligt utrymme.
Avloppsrören i husens bottenplatta spolas
och filmas slutligen för att kontrollera eventuella brister. I förekommande fall relinas rör som
är svåra eller omöjliga att komma åt för byte.
Det kan gälla ingjutna rör i olika positioner.
– När hela renoveringsjobbet är klart har
vi mycket bra koll på resultatet, tack vare egenkontroller, besiktning och filmning, säger
Håkan Falk.
De färdiga våtrummen på Vikingavägen har
nu klinker på golvet och vitt kakel på väggarna.
Som tillval kan hyresgästerna få köken renoverade och några av lägenheterna renoveras i sin
helhet. Alla ventilationskanaler rensas. Även
detta ingår i SHT:s entreprenad.

SHT Bygg har

åt Stena Fastigheter i Handen

projektledning
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Vi har jobbat åt
Stena Fastigheter
sedan 2010
och hittills gjort
stambyte i ungefär
600 lägenheter

Rollen som projekterings
ledare och projektledare
för arbetena i Handen
och Jordbro axlas av
Hans Lennartsson,
HL Projektledning AB.
– SHT Bygg är ett av de bästa företagen
som jag har erfarenhet av, säger Hans
Lennartsson, som arbetat drygt 20 år
med upphandling och projektledning av
renoveringsarbeten. Det är få som når
upp till motsvarande resultat. Vid den
senaste besiktningen av 16 lägenheter
där badrum och kök renoverats noterades bara sex anmärkningar, vilket är
mycket under snittet i branschen.
– Jag har också exempel på att
företaget klarat en tidplan som måste
forceras på grund av att omfattande
underliggande fuktskador upptäcktes
sedan arbetena satt igång. Den extra
sanering och avfuktning som krävdes
klarades inom tidplan. Deras skicklighet
bygger på bra logistik och framför allt
på deras duktiga platschef Håkan Falk.
Därför kan jag verkligen rekommendera
SHT Bygg för andra beställare, säger
Hans Lennartsson.
www.sht-bygg.se 9

Lokaler blev lägenheter
– Storlogen i Nockeby
en intressant
ombyggnad, en fastighetsförädling som
avgjort förbättrade utnyttjandet av lokalerna. SHT Bygg förvandlade ”hantverks
lokaler” till bostäder, fem lägenheter på två
rum och kök.
– Det var ett krävande uppdrag då lokalerna låg två trappor ner i suterräng, berättar Anna Lind, projektledare hos beställaren Stockholmshem. Det fanns problem
med fukt och radon. Bottenplattan bilades
bort ner till berg. Bärande mellanväggar
revs.
Att säkra hållfastheten under byggtiden
och för de färdiga lägenheterna var en
utmaning. Bygget ställde krav på bl.a.
bärighet, isolering och tillgänglighet.
– Lägenheterna med sina öppna plan
lösningar blev fina. Arbetet är besiktat och
vi är nöjda med den kvalité SHT åstadkommit. Företaget med sin arbetsledare
Stig Andersson har klarat det här bra,
avslutar Anna Lind.
I Storlogen gjordes

Fasad-

och balkongrenovering

Låshuset 1
Stockholmshem behövde

exteriören på fastigheten Låshuset 1 i Rågsved. Fastighetsägaren anlitade Konsult Kenth
Ståhl som byggledare och kvalitetsansvarig. SHT Bygg fick uppdraget
att renovera fasader och balkonger.
Balkongskärmar och räcken byttes.
De utförda arbetena har gett området en verklig ansiktslyftning samtiförbättra

digt som balkongerna har fått de
prestanda man kan kräva.
– SHT gjorde ett bra jobb, säger
Kenth Ståhl. De är duktiga både i
byggproduktionen och att hantera
kontakter med hyresgästerna. Jag har
också lång och god erfarenhet av
företaget även från helt andra projekt
som skolmatsalar, caféer med mera.

Våra samarbetspartners är vår styrka

Tel. 0709-22 12 32
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”Jag måste
säga att vi är
mycket nöjda
med företagets
insats”

Varsamt

rivningsarbete på garage
utfört genom ramavtal med Länsförsäkringar

att riva
taket till ett bilgarage som gett vika för
vädret och tidens tand.
Samfällighetsföreningen Romansen
i Skogås består av 166 radhus med
äganderätt. I föreningen ingår tolv bil
garage med platta tak av korrugerad plåt.
En natt under senvintern sjönk ett av
dem till hälften samman och skadade
ett antal bilar.
– Orsaken
var troligen
både påverkan
Peter
Edwardsson
av snö och is och en dålig infästning
070-649
99 30 garage,
av taket mot
ett angränsande

SHT Bygg fick uppdraget

peter@total-el.se

berättar Gunnar Lundström, ordförande
i föreningen.
Fastigheterna är försäkrade i Länsförsäkringar som anlitade SHT Bygg för rivningsarbetet. Företaget gav ett fast pris på uppdraget. Med varsam hand plockades taket
ner bit för bit under sex arbetsdagar. Det
var viktigt att inte ställa till ännu mer skador
på bilarna. SHT Bygg passade som hand
i handske för uppdraget eftersom man är
van vid arbete i känsliga miljöer.
– Jag måste säga att vi är mycket nöjda
med företagets insats, fortsätter Gunnar

Våra samarbetspartners är vår styrka

Gunnar Lundström

Lundström. Därför har vi överenskommit med SHT att de ska slutföra arbetet
och bett dem räkna på det, dels att återställa garaget ”till ursprungligt skick”, dels
att räkna på ett förstärkningsalternativ.
Nu är det viktigt att hitta ett hållfast
koncept för utförandet. Föreningen
kommer sannolikt att låta besikta övriga
garage och överväga åtgärder. Det som
hände den där vinternatten vill man inte
uppleva igen. Arbetena utförs genom
SHT:s Byggserviceavdelning med platschef Johan Wikström.

Röd pms 032

Din Totala Elinstallatör
TOTAL EL I ÅRSTA AB
Bränningevägen 2
120 54 Årsta

Peter Edwardsson

Telefon: 08-722 87 20
Telefax: 08-81 77 06

070-649 99 30
peter@total-el.se

www.total-el.com

TOTAL EL I ÅRSTA AB
Bränningevägen 2
Röd pms 032
120 54 Årsta

Telefon: 08-722 87 20
Telefax: 08-81 77 06
Mail: info@total-el.se
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Nytt kontor

Betonghåltagning och rivningsarbeten i
samarbete med SHT Byggs olika projekt.
Tel. 070-757 69 58 • www.håltagningsbolag.se

Sommaren 2013 flyttade SHT BYGG sitt kontor från
centrala Farsta till Nynäsvägen 3C, strax norr om Handen.
Där hade man tidigare förvärvat en fastighet som inhyst en
lampbutik. Givetvis tog SHT Bygg tillfället i akt att själva
bygga om lokalerna!
– Vi har inrett precis som vi önskat och enligt våra
behov, säger Thomas Roos. Med kontor på övervåningen
samt förråd och verkstad på bottenplanet.
– Nu har vi kontor och lager på samma ställe, vilket är
mycket bättre än vår tidigare ”decentraliserade” lösning,
betonar Thomas Roos.
Och läget blir knappast sämre genom de framtidsplaner
som hägrar för den här delen av södra Storstockholm. I
området planeras för en helt ny stadsdel, eller en helt ny
stad om man så vill – Vegastaden. Planer finns på 3000
bostäder, sex förskolor, en skola, tågstation och centrum.
Redan idag drar SHT Bygg nytta av ett mycket bra skyltläge nära trafikleden till Nynäshamn och att den som är på
väg till företagets kontor och händelsevis inte har GPS kan
ha det kända möbelvaruhuset Mio som riktmärke.
– Nya kontoret är ett bra avstamp i början av den andra
25-årsperioden i företagets historia, menar Thomas Roos.
En nystart har det också blivit för SHT Byggs hemsida
som fått nytt ansikte och bredare innehåll.

Våra samarbetspartners är vår styrka

50 år av kunskap & erfarenhet
www.franzensror.se

08-447 19 60
12 www.sht-bygg.se
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Foto Kungl. biblioteket/Ulf Lundin
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museer och andra känsliga miljöer

Företaget har utfört arbeten i Bellmanhuset på
Söder i Stockholm. SHT Bygg lade om ett läckande
yttertak ovanför den värdefulla Riddarsalen. Tät- och
ytskikt byttes. Man har också arbetat med interiören i
salen samt utfört en rad mindre entreprenader i huset.
SHT har också haft uppdrag i Kungliga Biblioteket
där inredning byggdes om med nya diskar i utlåning,
information, kapprum m.m.

– SHT Bygg har ett stort engagemang och kommer
också med egna idéer till förbättringar som erbjuder
förfinade lösningar, säger konsulten Lars Cardelöv
som av beställarna anlitats som projektledare. Företagets konstruktioner fungerar tekniskt bra och är pålitliga. Att SHT också håller tidplaner gör att man gärna
anlitar dem igen.

Våra samarbetspartners är vår styrka

Att anlita en plattsättningsentreprenör handlar inte bara om att köpa ett gott hantverk. Det handlar lika mycket om att hitta
någon som man kan få kvalificerad hjälp och rådgivning av, och detta innan man startar något större arbete. Prata med oss.

Välkommen till
vår butik i Länna
Industriområde

Stockholms Plattsättning AB
Axel, Conny och Harald
Nyckelvägen 7, 142 50 Skogås
Tel. 08-99 09 00
www.stockholmsplatt.se
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Organisation, personal och kvalité
Kärnfunktionerna finns på

huvudkontoret hos SHT Bygg. Egen
personal gör kalkyler, utformar anbud
samt utför administrativt arbete som
tidplaner, inköp etc. Thomas Roos är
arbetschef för de olika projekten. Ute på
byggplatserna finns alltid någon av företagets platschefer. SHT Bygg har egna
snickare och betongarbetare.
SHT Bygg åtar sig generalentreprenad
och totalentreprenad, i något fall sam
ordnad generalentreprenad. Företaget har
ramavtal med flera stora fastighetsägare
och försäkringsbolag. Ramavtal förenklar
upphandlingsprocessen, särskilt med
beställare som har många objekt.
Vid totalentreprenader anlitas de
konsulter som behövs. Allt efter de olika
projektens behov och karaktär upphandlas underentreprenörer för rörarbeten,
håltagning, elinstallationer, målning,
plattsättning m.m. För arbeten med

tätskikt i våtrum anlitas företag med
montörer som är behöriga enligt
branschstandarder från BKR och GVK.
Inför varje nytt projekt upprättar
SHT Bygg kvalitetsplan och miljöplan
som bland annat beskriver hur avfall ska
tas omhand. Under projektgenomför
andet arbetar företaget noggrant med
dokumentation, egenkontroller och
projektredovisning. SHT Bygg är certifierat enligt BF9K. Det är ett produktcertifieringssystem framtaget speciellt
för byggbranschen. Systemet hjälper till
att uppfylla kraven på kvalité, miljö och
arbetsmiljö. BF9K innebär också att det
certifierade företaget ska arbeta med
ständiga förbättringar, något som alltid
varit självklart för SHT Bygg.
– Vår långa erfarenhet av om- och
tillbyggnader tillsammans med de
moderna ”dataverktyg” och stödfunk
tioner som vi använder, innebär att vi

presterar bra resultat hela vägen genom
projektets alla faser, berättar Urban och
Thomas.
I slutänden gynnar detta givetvis
kunder, boende och brukare. Projektuppläggen har fått goda betyg som innebär
att beställarna uppfattar SHT Bygg som
en trygg och pålitlig samarbetspartner.

Under projekt
genomförandet
arbetar företaget
noggrant med
dokumentation,
egenkontroller och
projektredovisning

Våra samarbetspartners är vår styrka
Etablerade sen 1999. Miljö & kvalitetscertifierade.

Toaletter vid stambyten och renoveringar
samt till fritidsboenden m.m.
Västbergavägen 24, Hägersten • Tel 08-681 59 50
www.jarnkompaniet.se

ALLT FÖR BYGGNADSINDUSTRIN INOM:
www.skogstoan.se

VERKTYG / MASKINER / BESLAG
SKYDD / FÖRNÖDENHETER

www.skogstoan.se

Vi firar 60 år 2013!

08-527 479 70

Tel: 08-659 50 92 • www.jonssonsstaldorrar.se
Brand- & säkerhetsdörrar • Galler & gallergrindar • Lås & tillbehör

Tel: 08-659 50 92
www.jonssonsstaldorrar.se
Tel: 08-659 50 92 • www.jonssonsstaldorrar.se
Brand- & säkerhetsdörrar • Galler & gallergrindar • Lås & tillbehör
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Lotterivägen 22, 129 32 Hägersten
08-645 49 94, Peter Krantz

KMA ansvarig företaget

Personalansvarig
Ekonomi

Inköp / Kalkyl

Ombyggnad

Stambyte

Byggservice

Platschef

Platschef

Platschef

KMA ansvarig projektet

KMA ansvarig projektet

KMA ansvarig projektet

Arbetsledare

Arbetsledare

Hantverkare

Hantverkare

Hantverkare

Genomförandeorganisation för projekt hos SHT Bygg.

framtiden

VD / Arbetschef

Hos SHT Bygg ser man
framtiden an med stor
tillförsikt. Företaget har
ambitioner att utvecklas
vidare, men kommer
framförallt att inte tumma
på sin roll som trygg och
pålitlig partner både för
gamla och nya kunder.
– Vi ser fram mot att kunna stärka vår
kärnverksamhet och att växa i lugn takt,
avslöjar Urban Roos. Samtidigt är vi inte
främmade för att hitta nya nischer.
Oavsett nisch arbetar SHT Bygg för
kontinuerliga förbättringar. Det görs
bland annat genom att trimma produktionsplanering och tidplaner.
– Sedan är utveckling av nya metoder och nya tekniker inom om- och
tillbyggnad välkomna. Vi följer utvecklingen och tar till oss teknik som ger
förbättringar. Samtidigt ser vi till att
personalen vidareutbildas. Allt detta
gynnar slutligen våra kunder, både
genom höjning av en redan hög kvalité
och i form av ännu mer slipad kostnadseffektivitet, avslutar Thomas Roos, vd
för SHT Bygg.

Våra samarbetspartners är vår styrka

Henrik Larsson
Henrik Larsson

Orrvägen 19 B, 135 53 Tyresö
Mobil: 19
070-888
Orrvägen
B, 13505
5329
Tyresö
E-mail: fornuddensmaleri@gmail.com
Mobil: 070-888 05 29
E-mail: fornuddensmaleri@gmail.com

nuddens_Maleri_VK.indd 1

rnuddens_Maleri_VK.indd 1

Vi är verksamma inom glasmästeriets alla områden.
Kontakta oss oavsett om du vill ha hjälp med
reparationer, nyglasning eller försäkringsärenden.
Vi hjälper till med butiksrutor, bilglas och
stenskottslagningar, speglar, inredningsglas, inramning
av konst – kort sagt allt som har med glas att göra.
Lysviksgatan 105, Farsta • Tel. 08-94 90 90 • www.farstaglas.se

2012-12-18 09.55
2012-12-18 09.55

Från egen projektering med
kompletta handlingar till färdig
kvalitetssäkrad anläggning.
Allt inom el-, tele-,
larm- & datanät.
Bagarmossens Elbyrå AB
Gamla Huddingevägen 470, Älvsjö
Tel. 08-749 18 45 • org@bagarmossensel.se
www.sht-bygg.se 15

Utförda stambyten på 2000-talet
Beställare

Adress

Antal lgh

År

Stena Fastigheter

Vikingav. 25-47, 49-71, Haninge

207 st

2013-2014

Kv Tallen
Stena Fastigheter
		
		

Midgårdsv. 2-14, Haninge
Eskilsv. 1-15, Haninge
Runstensv. 6-8, Haninge

148 st

2012

Kv Boken mfl
Stena Fastigheter
		
		

Eskilsv. 49-65, Haninge
Parkv. 17-41,16-26, Haninge
Eskilsv. 41-47, Haninge

234 st

2010-2011

Kv Granebo

Haninge Bostäder

Tungelstav. 31-37, Haninge

188 st

2010-2011

Nynäsvägen

Haninge Bostäder

Nynäsv. 40-44, Haninge

46 st

2012

Evabergsvägen

Haninge Bostäder

Evabergsv. 2-4, Haninge

14 st

2012

Djurgårdsplan

Haninge Bostäder

Djurgårdsv. 2, 4A-B, Haninge

11 st

2012

50-talsuprustning Bagarmossen
Stockholmshem
		

Emåg. 76, mf
Lillåv. 73 mfl

138 st

2013

50-talsupprustning Björkhagen
Stockholmshem
		
		

Eslövsv. 2 mfl
Ystadsv. 91 mfl
Halmstadsv. 30 mfl

Ca 180 st

2012

• Lokaler. De kan förnyas med bibehållen verksamhet eller byggas om för annan användning. 		
Lokaler kan inredas som bostäder, caféer,
butiker etc

Ca 346 st

2010-2011

• Om- och tillbyggnader samt renovering av kulturbyggnader, muséer och andra känsliga miljöer

50-talsupprustning Russinvägen

Stockholmshem

Russinv. 70 mfl

Kv Kristallen 8

Stiftelse

Skåneg. 101		

2010

Brf Trollholmen

Brf

Huldegränd 14 mfl

Ca 50 st

2008

Kv Bogsprötet
Stockholmshem
		

Gröndalsv. 122 mfl
Ekensbergsv. 118 mfl

167 st

2008-2009

Kv Sparren 8

Stockholmshem

Bränkyrkag. 112-116

72 st

2005-2006

50-talsupprustning Sulvägen

Stockholmshem

Sulvägen 27 mfl

Ca 200 st

2005-2006

Kv Pålen

Krukmakarg. 50, 117 50 Stockholm

22 st
176 st

Brf

Kv Ullungen 1		

Årstav. 78-110, Bränningev. 25-45

Brf Styrmannen 18		

Grevturegatan		

Kv Kopplet
Stockholmshem
		
		
		

Dianav. 11-15A
Artemisg. 9-21,14-32
Nimrodsg. 1-7
Skogvaktarg. 2-6

Ca 200 st

• Stambyten och våtrumsrenoveringar. Oftast med
boende/brukare kvar under byggtiden. För SHT
Bygg har detta länge utgjort ett viktigt kärnområde

BYGGSERVICE
2005-2009

• Byggservice enligt konceptet ”Samordnad bygg	service”. Komplett service. Företaget har egna
servicebussar. Även enskilda reparationer och
tillbyggnader

2004-2005
2002-2003

ÖVRIGA OMRÅDEN
• Renovering och tillbyggnad på tak och fasader.
Tilläggsisolering kan ingå, liksom byte/renovering
av balkonger

Givetvis uppskattas allt detta av kunderna.
– Vi lägger ner stor omsorg på att
planera exempelvis stambyten och är
därför erkänt duktiga på att hålla tidplaner. Det avgörande är att under
bygget få varje fas klar i tid, betonar
Thomas Roos.
– Det är också värt att påpeka att vi
har stor erfarenhet av renoveringar
under tiden de boende bor kvar, eller
för lokaler att brukarna kan hålla igång
sin verksamhet under byggtiden, säger
Thomas Roos.

Svensk Husteknik AB, SHT-Bygg
Nynäsvägen 3C, 136 47 Haninge
Tel: 08-93 14 55 • Fax: 08-93 99 50
E-post: info@sht-bygg.se

www.sht-bygg.se
Adress t.o.m. augusti 2013: Box 83, 123 22 Farsta
16 www.sht-bygg.se

kundgrupper

om- och tillbyggnadsexperten med en stor branschkunskap
som grundas på mångårig erfarenhet.
Det är en stark partner i sina nischer.
Framgången grundas på mycket omsorgsfull projektplanering. SHT Bygg
använder moderna datorstöd i planering och uppföljning, bland annat Wikells kalkylprogram, BYGGsamordnaren och Plancon. Man är mycket professionell när det handlar om effektivisering och kostnadsstyrning. Dessutom
är ordning och reda på själva arbetsplatsen ledord. Tidplaner hålls och
företaget har full kostnadskontroll.

• Bostäder. Det kan handla om totala ombyggnader, delombyggnader, installationer, renovering
eller byte av inredning, fönster, dörrar etc

STAMBYTEN

Om- och tillbyggnadsexperten
SHT Bygg är

OM- OCH TILLBYGGNADER

• Fastighetsägare
• Bostadsrättsföreningar
• Försäkringsbolag
• Kommun och stat
• Stiftelser
• Privatpersoner

Tryck: Printfabriken 2013

Måndagsv.,tisdagsv., onsdagsv.,
fredagsv.,lördagsv., söndagsv., helgdagsv.		

SHT Bygg är experten på om- och tillbyggnader.
Verksamheten är dock bred och företaget har
många affärsområden:

www.roxx.se

50-talsupprustning Hökarängen
Stockholmshem
		

affärsområden

Objekt
Kv Granen

