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För att klara dagens och morgondagens uppdrag trimmar SHT Bygg ständigt sina
produktionsplaner och kvalitetssystem, tar till sig ny teknik och utbildar personalen.
– Vi har nu sjösatt projekt Nya SHT som handlar om att effektivisera och utveckla
arbetssätt, processer och rutiner, berättar vd Thomas Roos.

Verkar i hela Stockholmsregionen
SHT Bygg är ett privatägt familjeföretag
och en erfaren specialist på om- och tillbyggnad
i olika typer av objekt. Företaget verkar i hela
Stockholmsregionen och fokuserar på följande
affärsområden: Ombyggnad, Stambyten och
Byggservice.
Våra affärsområden
Största affärsområdet är stambyten och våtrumsrenoveringar som står för cirka 50 procent
av verksamheten. SHT Bygg renoverar cirka
600 badrum per år. Flertalet stambyten sker
med kvarboende hyresgäster.
Ombyggnad kan vara totalrenovering av
befintliga lägenheter, butiksombyggnader, lokaler som byggs om till bostäder
eller arbeten i kulturbyggnader som
ställer särskilda krav.
– Vi utför våra uppdrag både
som total- och generalentreprenader, säger Thomas Roos.
Byggservice utför
mindre bygg- och servicejobb åt fastighetsbolag, privatpersoner
samt offentligt och
privat näringsliv.

Välkända beställare
SHT Bygg har varit verksamt sedan 1987, har
en solid ekonomi och 30-årsjubilerar 2017.
2013 flyttade man från Farsta till egna lokaler i
Haninge. Läget nära trafikleden till Nynäshamn
är strategiskt.
Bland kunderna finns välkända beställare
som AB Stockholmshem, Haninge Bostäder
AB, Stena Fastigheter, Stiftelsen Stockholms
Studentbostäder, bostadsrättsföreningar m fl.
En röd tråd i verksamheten är att många av
företagets beställare är återkommande vilket
leder till förlängda och nya optioner. SHT Bygg
har RAM-kontrakt med exempelvis Stockholmshem.

Väl rustade för framtiden
Framtidsvisionen är att växa och öka omsättningen genom både återkommande och nya
beställare inom samtliga affärsområden.
– Genom att utföra våra entreprenader med
hög kvalitet, till rätt pris och med kompetenta
och engagerade medarbetare skapar vi långsiktiga och goda relationer med våra befintliga
kunder, samtidigt hälsar vi nya kunder välkomna, säger Thomas Roos.

Tveka inte
att kontakta
oss vare sig
det gäller
traditionella
ROT-projekt,
uppdrag av
mindre vanlig
karaktär eller
byggservice!

SHT Bygg ägs av Urban Roos,
Thomas Roos och Camilla Hartzell.
Företaget är medlem i såväl Byggmästareföreningen som Stockholms
Byggindustrier samt innehar högsta
kreditvärdighet, AAA.

Camilla Hartzell samt Thomas och
Urban Roos.
Våra samarbetspartners är vår styrka
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Ytskiktsrenovering
på Södermalm

Satsning på Byggservice
SHT Byggservice utför renoveringar, energiåtgärder, omoch tillbyggnader och mindre nybyggnationer. En led i
satsningen framåt på detta affärsområde är Ala Mayhoub,
som anställdes som entreprenadingenjör i maj 2015 och
som även ansvarar för byggserviceavdelningen.
– Vi bygger upp en
verksamhet där
Byggservice ska
utföra mindre
entreprenader av
löpande karaktär.
Exempelvis är det
underhålls- och
reparationsarbeten
och kan även vara
lokalanpassning för
olika verksamheter,
berättar Ala Mayhoub.
Gedigen kompetens
Ala är entreprenadingenjör och utbildad byggnadsingenjör på KTH. Tidigare har han jobbat som
kraftledningskonstruktör och projektledare.
– Jag ser fram mot att få jobba med varierande projekt inom Byggservice, allt från ytskiktsarbeten i lägenheter till ombyggnader av olika
karaktär.

– Styrkan i företaget är att SHT Bygg har en
gedigen kompetens och stor erfarenhet inom
respektive affärsområde. Vi har också ett bra
och fungerande samarbete med utvalda
samarbetspartner i våra projekt.

I kv. Ögonmåttet på Södermalm utför SHT Bygg en totalentreprenad med AB Stockholmshem som beställare.
Projektet har utvecklats till att
omfatta cirka 180 lägenheter.
– Vi utför ytskiktsrenovering i en fastighet
på Magnus Ladulåsgatan, berättar Ala
Mayhoub, byggservicechef på SHT Bygg.
Arbetet omfattar golvläggning, målning,
nikotinsanering och även att lägga in en
särskild golvsockel för att förebygga vägglöss. Arbetet startade i december 2015 och
pågår till slutet av 2016.

Underlättar för kunden
Kunderna för Byggservice kan finnas inom
kommuner, landsting och privat näringsliv i hela
Stockholm. Målsättningen för varje projekt är att
ta ett totalansvar som underlättar och gör det
enkelt för kunderna.
– Hos oss får kunden alltid en egen kontaktperson, säger Ala Mayhoub. När vi inleder ett
samarbete är målet alltid att kunden ska bli så
nöjd att man anlitar oss även nästa gång.
Välkommen att
kontakta mig!

Ala Mayhoub
072-589 24 96
ala@sht-bygg.se

Våra samarbetspartners är vår styrka

Bröderna Larsens
Måleri AB
Nykroppargatan 19, Farsta • Tel. 070-745 70 75

VASASTADENS GOLV AB
Sjöängsvägen 4, 178 32 Ekerö
Tel. 0709-72 77 48 • vasastadens.golv@telia.com
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Lokal blev ny
sushi-restaurang
På Lindhagensgatan
på nordvästra Kungsholmen har SHT Bygg
utfört lokalanpassning till
en ny sushi-restaurang.
Beställare var AB Stockholmshem som hyr ut
lokalen.

Tryggare
& säkrare
källarförråd

När man bytte avloppsrören i källargolvet var
man emellanåt nere på tre meters djup, vilket
ställde särskilda krav.
– Det var dubbla avloppsstammar, en för avloppsvatten och en för spillvatten. Att vi sedan
fick lägga duplikatsystem var en utmaning i sig,
säger Ove Wretström.
Genom att det finns skyddsrum i fastigheten
var det också krav på specifika avloppsbrunnar.

SHT har gjort en omfattande
upprustning av källare på Sjöskumsvägen i Farsta.
– I samband med att vi bytte
avlopp i fastigheten upprustades även alla källarförråd för att
skapa tryggare och säkrare utrymmen, säger Ove Wretström,
platschef på SHT Bygg.

SHT Bygg anpassade lokalen,
som är belägen på bottenvåningen
på Lindhagensgatan 8, till ny verksamhet. Tidigare var det kontor.
– Det är en ren lokalanpassning
till en sushi-restaurang med alla de
krav som miljö- och hälsa ställer för
sådan verksamhet, berättar Peter
Degerfors, platschef på SHT Bygg.
– Vi har till exempel dragit ny el,
installerat ny ventilationsanläggning och ny vatten- och avloppsanläggning med fettavskiljare och
pumpstationer.
Arbetet startade i juni och slutfördes i september 2015.

LED-belysning
Källarförråden har nu s.k. trygghetspaket, vilket
innebär säkerhetsdörrar och gallergrindar.
– Vi har lagt nya golv, flytspacklat och målat
golven i både förråd och allmänna utrymmen.
Vi bytte samtidigt ut all el i källargångar och har
installerat närvarostyrda armaturer med LEDbelysning. Dörrar har försetts med elektronisk
låsning.
Trygghetspaket
Fastigheten är byggd på 1940-talet och inrymmer 20 portar och totalt 120 lägenheter.
Projektet avslutades efter sex månaders arbete
i februari 2016.
– Vi skötte även flytten i samband med att
vi gjorde i ordning källarförråden, noterar Ove
Wretström. SHT har fått uppdraget av AB Stockholmshem att även byta ut samtliga entrédörrar
i fastigheten.

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
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Stockholms Plattsättning AB
Conny Tel. 08-99 09 00
Nyckelvägen 7, 142 50 Skogås
www.stockholmsplatt.se

SHT Bygg har utfört ombyggnad och installerat
en hiss i en fastighet med kulturhistoriskt värde
på Cigarrvägen i Farsta. Beställare är AB Stockholmshem.
– Detta har varit ett mycket lärorikt projekt
och mycket att tänka på, säger Ove Wretström,
platschef på SHT Bygg.

Ny hiss
i grön fastighet
Fastigheten har grön klassning vilket betyder
att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt.
Fastigheten är byggd 1937, lika länge har det
funnits ett snickeriföretag i en del av huset. Idag
har också många konstnärer ateljéer här. Nu har
lokalerna iordningställts även för särskoleverksamhet, vilket kräver hiss i fastigheten.
– Vi fick inte sätta hissen utvändigt, utan har
fått bygga om tidigare trapphus för att ge plats
för hissen, berättar Ove Wretström.
– Utmaningen för oss har kommit lite varefter.
Vi har sprungit på problem som fått lösas på
plats och vi har haft mycket att ta hänsyn till
under arbetets gång.
Hissen en utmaning
Det visade sig att den befintliga trappan i huset
inte var homogen utan tvådelad, därför fick man
sätta på en pansarplåt som ledstången nu sitter
fast i.
– Ledstång och räcken är smidesarbeten
gjorda på plats, berättar Ove Wretström.
Hissinstallationen i det trånga trapphuset var
också en utmaning i sig.
– Bland annat fick vi göra en påbyggnad på
taket för att hissen ska kunna gå upp till översta
våningen. I trapphuset satte vi upp stora stålkonstruktioner för hissen och har även gjutit nya
vilplan mellan våningarna.

Omfattande arbeten
En säkerhetsanpassning var att göra en ny
utgång på taket med stegar och trappor för att
kunna ta sig ut vid en utrymning av lokalen.
I entreprenaden ingick även att lägga om nästan
hela taket med ny takpapp, nya hängrännor,
balkongräcken och målning av hela plåtfasaden.
Sågspån från snickeriföretaget i fastigheten
leder man ut via rör till en stor spånficka, den
fick man också bygga om för att ge plats för
fastighetens nya entré.
Arbetet startade i augusti 2015, sju månader
senare var det slutbesiktning.

Ove Wretström

Våra samarbetspartners är vår styrka

Tel. 08-642 30 75 • 0709-22 12 32
www.sht-bygg.se

5

Stambyten för nya toaletter
och kök på ”Lappis”
Stiftelsen Stockholms Studentbostäders största och mest kända område är ”Lappis” där
flera tusen studenter bor i en egen stadsdel, bara fem minuters promenadväg från Stockholms
universitet. Här utför nu SHT Bygg stambyten och våtrumsrenovering och byter även kök.

Våra samarbetspartners är vår styrka

Vi hyr ut bodar,
personalvagnar och
vagnar med badrum
för stambyten eller
vattenskador i
villor m.m.

Tel. 08-570 250 60

Allt inom elinstallationer

ullinge
lektriska AB
Tel. 08-722 92 10
Mail: tullinge.elektriska@telia.com
www.tullingeelektriska.se

– ALLT INOM BRANSCHEN –
i 25 år
Tel. 08-640 86 80 • www.vts-vent.se
Gamla Värmdövägen 2, PL 3, 131 37 Nacka
hanno@vts-vent.se • anders@vts-vent.se
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www.franzensror.se

Projektet startade
hösten 2014 och är
ett mycket omfattande arbete.
– Totalt berörs cirka
250 lägenheter i åtta
höghus samt att vi
byter ut cirka 70 kök
i studentkorridorer.
Främsta anledningen
till stambyten och
åtgärder i kök och
våtrum är att det blivit
Peter Degerfors
mycket fuktskador, förklarar Peter Degerfors, platschef på SHT Bygg.
I varje lägenhet görs en fuktmätning och de
gamla gjutjärnsrören i stammarna ersätts med
PP-rör (polypropen) som har stor tålighet.
– Vi gör nu ett helt nytt stamläge och kopplar
både badrum och kök till det. Tidigare var det
en stam för kök och en för badrum.
Ombyggnad med kvarboende
Flertalet av fastigheterna på Lappkärrsberget,
eller ”Lappis” som de flesta säger, är byggda
mellan 1968 och 1970. Området präglas främst
av det klassiska boendet i studentkorridor, men
har även större lägenheter.
Ombyggnaden för stambyten och våtrumsrenovering sker etappvis, med kvarboende
hyresgäster, vilket ställer krav på ett effektivt
arbete så att tidsscheman följs.
– Från det att vi börjar riva ut tills allt är klart tar
stambyten och våtrumsrenovering cirka åtta veckor
per lägenhet, berättar Peter. I badrummen drar vi
nya rör, sätter nytt kakel och monterar nytt porslin.
Under ombyggnaden har hyresgästerna
tillgång till duschvagnar och toaletter på gården.

Byter 70 kök
Att förnya omkring 70 kök i studentkorridorerna
tar naturligtvis också sin tid.
– Vårt arbete tar cirka fyra veckor per kök.
Då byter vi ut spisar och vitvaror, sätter nytt
kakel, målar om och gör en allmän renovering,
säger Peter.
Stockholms Studentbostäder är störst i
Sverige på studentbostäder med nästan 8 000
rum och lägenheter över hela Stockholm.
Nyligen fick SSSB klartecken till att bygga cirka
750 nya studentbostäder, vilket kommer att
innebära en förtätning på Lappkärret.

Theodor Fallén

Våra samarbetspartners är vår styrka

Från egen projektering med
kompletta handlingar till färdig
kvalitetssäkrad anläggning.
Allt inom el-, tele-,
larm- & datanät.

Tel. 08-530 207 70

Bagarmossens Elbyrå AB
Gamla Huddingevägen 470, Älvsjö
Tel. 08-749 18 45 • org@bagarmossensel.se
www.sht-bygg.se
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Utförda stambyten på 2000-talet (urval)

Vi verkar i hela
Stockholmsregionen
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

Våra samarbetspartners är vår styrka

