
SPETS- 
KOMPETENS  

SOM GÖR  
SKILLNAD 

Anpassar lokalen efter 
verksamheten



Offentliga toaletter i Gallerian, Stockholm Kontorsanpassningar Marievik, Stockholm

08-409 099 40
www.asksprinkler.se

En trygg  
totalpartner
Byggfirman Bengt Söderman AB startades 1983 

av Bengt Söderman. Idag ägs och drivs företaget 

av Martin Söderman. Vi har under dom senaste 

åren nischat oss mot lokalanpassningar. Vi är en 

totalentreprenör som tillsammans med vårt breda 

nätverk av duktiga samarbetspartners levererar 

högkvalitativa lösningar inom hela storstockholm.

Idag är vi tio anställda, som täcker in allt inom 

projektledning, administration, traditionellt snickeri, 

möbelsnickeri, smide och vvs. Vår samlade kompetens 

gör att vi kan arbeta snabbt, kostnadseffektivt och 

med en hög grad av flexibilitet.



För avvikande öppettider se www.optimera.se

Hålluddsvägen 4, Gustavsberg
Tel 08-600 63 60

nackavarmdo@optimera.se

Mån–Fre 6-16.30

NACKA-VÄRMDÖ

total-el.com

Din Totala Elinstallatör

TOTAL EL I ÅRSTA AB • Bränningevägen 2, 120 54 Årsta
Telefon: 08-722 87 20 • Telefax: 08-81 77 06 • Mail: info@total-el.se

Här ser ni platschef Pelle och projektledare Martin agera problemlösare Ombyggnad av entréer på Torsgatan 11 & 13 samt Lilla Bantorget 15.

Hållbarhet

MILJÖANPASSAT
För ett hållbart byggande 

använder vi oss alltid av 

byggvaror som är miljöbedömda 

av Byggvarubedömningen. Vi 

projekterar för att minimera 

miljöpåverkan och vara i framkant 

med miljöarbetet. För en 

säker arbetsplats följer vi alltid 

Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

SOCIALT
Vi bemöter och värdesätter 

alla människor lika. Vi skapar 

förutsättningar för goda 

samarbeten, både internt och med 

våra kunder. 

Vårt motto är – ”Det ska vara kul”! 

Alla ska trivas att arbeta med, för 

och hos oss.

EKONOMISKT
Våra rådgivande logistiska lösningar 

inom utförande och materialval 

ger ett långsiktigt fördelaktigt 

ekonomiskt resultat.

Vi håller vad vi lovar. Det innebär att 

vi avslutar projekt på utsatt tid och 

till offererat pris.





Din kontakt är alltid 
vår projektledare, som 
håller i alla trådar.

Experter på  
lokalanpassningar
Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att en lokal-

anpassning ska bli riktigt lyckad. Med vår erfarenhet vet vi 

skillnaden mellan bra och dåliga lösningar!

Det viktigaste är att sätta sig in i våra kunders behov och 

önskemål, när det gäller hur lokalerna ska användas. Vilka 

logistiska lösningar finns? Hur kombineras funktionalitet 

med trivsel och vilka alternativ är de mest prisvärda utifrån 

budgeten? Detta är exempel på frågeställningar som vi 

tillsammans går igenom med våra kunder i början på varje 

projekt. Med vår höga kompetens och erfarenhet ger vi gärna 

alternativa råd och tips. Till exempel när det gäller materialval 

och lokalens utformning.

ENGAGERADE GENOM HELA PROJEKTET
Som totalentreprenör är vi engagerade genom hela projektet 

från start till mål, från rivning till invigning. Vid pågående 

verksamhet tar vi alltid stor hänsyn och anpassar oss efter våra 

kunders behov. 

www.bsbygg.com
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Kontakta oss
08-648 90 30

www.bsbygg.com

info@bsbygg.com


