Gillar du
överraskningar?
Då ska du inte
jobba med oss.

D

e allra flesta människor gillar överraskningar,
men när det gäller byggprocesser är det precis
tvärtom. Det ska bli i klart i tid, inom given budget
och med rätt kvalitet.
På Husab gör vi vårt yttersta för att undvika just
överraskningar. Det låter kanske tråkigt, men
många av våra uppdragsgivare uppskattar oss
just av den anledningen.
Vill du bli överraskad är vi troligen inte rätt för varandra. Men söker du en trygg och pålitlig byggpartner med lång erfarenhet får du gärna läsa vidare.
I den här skriften berättar vi mer om hur vi tänker,
arbetar och vad vi erbjuder. Låter det intressant –
hör gärna av dig!

Yrkesstoltheten från tre generationers byggmästartradition har lagt grunden till vår verksamhet. Vi på
Husab sätter en heder i att stå för det vi säger och
vara stolta för det vi gör. Det är vår drivkraft och vårt
sätt att bygga långsiktiga affärer.
Att stå för det vi säger innebär att vi håller det vi
lovar. Det skapar trygghet både för våra uppdragsgivare och medarbetare.
Att vara stolta för det vi gör innebär att vi strävar
efter kvalitet i allt vi gör.
Det här sättet att arbeta har visat sig vara framgångsrikt i generationer. Långsiktighet har tagit oss
dit vi är idag och visar oss även vägen mot framtiden.

”Vi står för det vi säger och är stolta för det vi gör”
Johan Sjölander, vd

Det finns två sätt att
driva en byggprocess.
Vi förordar den raka.
Byggprocesser kan vara komplicerade och komplexa.
Mycket kan gå fel och problem kan uppstå under arbetets
gång. Just därför fäster vi stor vikt vid raka byggprocesser.
När vi arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare kan vi

räta ut frågetecken och lösa utmaningar längs vägen. En rak
och öppen dialog leder till smidiga och raka processer – och
ett slutresultat som motsvarar det vi kommit överens om.

Det enda som är skruvat
i vår byggprocess är
det som sitter i väggarna
Vi verkar i en bransch som är omgiven av fördomar. Rätt
eller fel? Men ibland kan en hel del inom byggbranschen
verka skruvat. Det engelska uttrycket ”screwed up” bety-

der att bli lurad, blåst eller att något går åt skogen. Och det
är precis det vi på Husab till varje pris vill undvika. Det som
är skruvat ska sitta i väggarna, och ingen annanstans.

Vi bygger våra hus på en
grund av samförstånd.
Inte av betong.
Betong och armeringsjärn i all ära. Riktigt stabila hus och
relationer bygger på en grund av samförstånd. Därför är projekteringen A och O för oss: Att vara överens om vad som

ska göras innan det görs och att ha det på pränt. Det är nyckeln till trygga, tydliga och lyckade projekt. Ett handslag alltid ett
handslag. Men samförstånd på papper långt mer hållfast än så.

Allt under
ett tak
Vi erbjuder fastighetsutveckling,
entreprenad och förvaltning under ett och samma tak. Det gör att
vi kan vi finnas med genom hela
byggprocessen – men även efter.
Det leder till smidiga och raka
processer, utan överraskningar.
Våra uppdragsgivare och samarbetspartners är fastighetsbolag,
bostadsrättsföreningar och kommuner. Utöver det utvecklar, bygger och förvaltar vi även fastigheter
i egen regi.

Utveckling & Projektering
Förvärvar, utvecklar och driver planarbete i
både egen regi och åt andra. Vi erbjuder:
Fastighetsutveckling – Nyproduktion, tillbyggnader och konvertering av hyres- och
kontorsfastigheter.
Konsultverksamhet – Externa och interna
uppdrag inom projektering och fastighetsutveckling.
Mindre projekt – Delar av den totala fastighetsutvecklingsprocessen.
Produktion
Entreprenadverksamhet inom stambyten,
ROT och nyproduktion. Tack vare nära
samarbete med projekteringsavdelningen
kan vi erbjuda kunskap även i tidiga
skeden:

Stambyten – I stor skala åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
ROT – Både stora och mindre projekt åt
ramavtalskunder och fastighetsägare.
Nyproduktion – Av småhus och flerbostadshus i egen regi. Hela processen från
idé och analys till färdigställande av projekt
och försäljning.
Fastighetsförvaltning
Förvaltar både egna och andras hyresfastigheter samt bostadsrättsföreningar i
Stockholm. Vi erbjuder en helhetslösning
med:
Ekonomisk och teknisk förvaltning
Fastighetsskötsel
Entreprenader vid behov
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