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Går du i byggnadstankar??

Vi erbjuder
Kontrollansvarig enligt nya PBL
Byggarbetsmiljösamordnare
Entreprenadbesiktningar

Projektledning/Projekteringsledning
Arbetsledning
Upphandlingar

Byggcity Byggkonsult
Har lång erfarenhet av alla typer av husbyggnadskonstruktioner. Allt från bostäder, kontor, och
industribyggnader.
Vi har erfarenhet av byggadministration omfattande kontrollansvar enligt nya PBL, projektering, byggledning
och byggarbetsmiljösamordnare både projektering och utförande.
Vi utför också entreprenadbesiktningar och upphandlingar.
Alltsedan den nya PBL har vi arbetat som kontrollansvariga i ett flertal projekt av varierande storlek och
komplexitet.

Plan- och bygglagen (PBL) anger att det vid de flesta byggåtgärder som kräver bygglov, rivningslov
eller marklov ska byggherren utse en kontrollansvarig.
Byggherre är den som för egen eller annans räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller
markarbeten. T ex kan en privatperson som själv bygger eller anlitar någon för att bygga räknas som byggherre.
Kontrollansvarig får dock bara någon vara som är certifierad, det vill säga som har fått riksbehörighet från
ackrediterat organ. Vi är certifierade av Swedcert.
Se din kontrollansvarige som en partner och rådgivare. Vid i stort sett alla byggen kommer ni att ha mycket
kontakt. Lägg därför ner lite tid på att välja en kontrollansvarig som du kommer trivas med! Den
kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska
kontrolleras.
Genom vår kompetens fungerar vi som din förlängda arm när det gäller både stora och små byggprojekt.

Vi hjälper er gärna med ert projekt!

Byggcity AB
Box 188
231 23 Trelleborg

Besöks adress:
Tommarpsvägen 116
231 62 Trelleborg

Tel: 0410-355010
www.byggcity.net
Mail: info@byggcity.net
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Projektledning/Projekteringsledning
Vi ansvarar för projektledning under hela byggprojektet. Som projektledare är man spindeln i nätet mellan
beställare, byggherre och olika entreprenörer och leverantörer.
I projektledningen kan ingå projekteringsledning, anbudsförfarande, upphandling, kostnadsstyrning,
byggledning, installationssamordning.
Vi kan även utföra delar av projektet.

Byggarbetsmiljösamordnare
Under tiden som huset byggs är tomten en arbetsplats. Som byggherre har du enligt arbetsmiljölagen ansvar
för arbetsmiljön och säkerheten på byggarbetsplatsen. Från och med 1 januari 2011 måste byggherren utse
lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet,
dels för utförandet av arbetet.
Vi är certifierade av SP SITAC och har kompetensen för både projektering och utförande (BAS P och BAS U)

Historia och medarbetare
Byggcity Byggkonsult med säte och kontor i Trelleborg drivs av två brödar som är med från första kontakt fram
till färdigt projekt. Konceptet har växt fram genom medarbetarnas mångåriga erfarenheter från byggbranschen
med start redan under 1980-talet.

Lars Bohlin
Startade min karriär i byggbranschen i mitten på 80-talet och haft ledande befattning sedan början av 90-talet.
Med denna bakgrund är jag väl insatt i de flesta typer av byggnader så som nyproduktioner, ombyggnader,
tillbyggnader, villor, flerfamiljshus och industrifastigheter. Dessa roller jag haft under mina år, har gett mig
ovärderliga kunskaper att hantera de problem som byggherrar, entreprenörer och leverantörer ställs inför i ett
modernt byggande.

Per Bohlin
Sedan slutet av 90-talet har jag varit delaktig i villor, kontor- och industribyggnader, flerfamiljshus, om- och
tillbyggnader. Jag har jobbat med projektering, arbetsledning, inköp och planering. Gillar att sitta som spindeln
i nätet och jobba mellan beställare, byggherre, entreprenörer och leverantörer. De senaste åren har jag varit
delaktig i arbetsmiljöfrågor som berör byggarbetsplatser.

Utbildningar
Kontrollansvarig enl. nya PBL
Byggarbetsmiljösamordnare P-U
Entreprenadbesiktning juridik
Entreprenadbesiktning metodik
Konsumententreprenader
Säkert vatten

Behörighetsnivå N
Behörighetsnivå K

Regler VVS installationer

Kontakta oss så berättar vi mer!

Lars Bohlin

Per Bohlin
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