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Bron är utformad som en hängbro upp-
hängd i två pyloner.
Brons överbyggnad kommer att vara av trä,
pyloner och tvärbalkar blir av stål.
Längden blir ca 200 m fördelat över 11
stöd och med fri spännvidd på 50 m vid
passage av E22.

NCC Construction AB är antagna som
entreprenör och arbetena skall vara klara
under våren 2012.

Ingenjörsfirman M. Gustafsson har bygg-
ledningsuppdraget.

Mats Åberg

HANSA CITY – DJURÄNGEN 
GC-BRO ÖVER E22
Kalmar kommun utför gång- och cykelbro över E22 vid Hansa City.
Cykelvägen kommer att ansluta mot Djurängsvägen.

Sommar, sommar, sommar

Äntligen har sommaren kommit och vi ser fram emot ledighet, sol och bad
Vi på Ingenjörsfirman har medverkat i
många roliga och intressanta projekt
under våren 2011. 
Vi har fått svara för projektledningen med
att färdigställa Guldfågeln Arena där pre-
miärmatchen spelades den 11 april.

Vid Kalmar Slott har en hiss installerats
för att öka tillgängligheten för handikap-
pade. Det är stort steg i de gamla 1500-
talsvalven.
Personalstyrkan på företaget har utökats
och vi är nu 9 medarbetare på kontoret.

Vårt kontor är stängt under byggsemes-
tern v. 28-31. Vi önskar Er alla en trevlig
sommar och ser fram emot en ny spän-
nande höst!

Mikael Gustafsson VD
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INNEHÅLL
December 2011

• Residenset i Kalmar

• Berga Centrum

• Funkabovägen

• Nytt fågeltorn i Ottenby

• Nya Pingstkyrkan

• Ny cirkulationsplats i Kalmar

• Willys i Västervik

• Nya BBR

• RBK-mätningar i betong

RESIDENSET 
I KALMAR
Statens Fastighetsverk renoverar 
under 2011 och 2012 Residen-
set i Kalmar. Renoveringen avser 
både in- och utvändiga arbeten. 

Den invändiga renoveringen genomfördes un-
der vår och sommar av JSB i Kalmar. Entrepre-
nadformen var generalentreprenad. Samtliga 
rum i residensvåningen genomgick renovering 
och ommålades på väggar, tak och snickerier. 
Golven slipades varsamt och behandlades. I den 
privata delen återstår färdigmålning i väntan på 
ny Landshövding. Entreprenaden slutbesikta-
des under sommaren 2011.    

Utvändigt påbörjades renoveringen under 
hösten med AB Karlssons Fasadrenovering som 

generalentreprenör. Fasader och fönster mot 
västra Sjögatan och Ölandsgatan samt mot stora 
innergården kommer att renoveras och beräk-
nas vara klara våren 2012. Man låter även instal-
lera takvärme i hängrännor och stuprör.   

Samtliga arbeten utförs i samarbete med Kal-
mar Läns Museum för att bibehålla de antik-
variska värdena. Ingenjörsfirman är under pro-
jektet behjälplig med projekteringsledning och 
byggledning. 
                                                        Stefan Nilsson
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God Jul & Gott Nytt År!

Hösten har varit ovanligt varm och 
mild men tung för oss på Ingenjörs-
firman. 
Vår käre vän och medarbetare Yngve 
Tillback-Karlsson avled hastigt i sep-
tember, vi saknar honom oerhört.

I oktober gick Per Lofteskog i pension, 
vi tackar för en härlig tid tillsammans 
och önskar honom allt gott!

Det som gläder oss är att vi har 
många spännande projekt på gång och 

en del av dem berättar vi om här.
Vi önskar Er alla en skön jul- och 
nyårshelg och när midvintermörkret 
viker ser vi fram emot en ljusare vår!

Mikael Gustafsson VD
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Sommaren verkar tveka i starten men vi hop-
pas att den snart kommer igång på allvar.  
Våren har varit fylld av intressanta arbets- 
uppgifter i olika projekt men även en hel 
del förändringar i personalgruppen.
Thomas Nilsson som har arbetat hos oss 

sedan 2004 gick i pension 1 april. Tråkigt 
för oss men välförtjänt för Thomas. Vi 
tackar för en fantastisk tid tillsammans!
Vi välkomnar två nya medarbetare som 
börjat arbeta hos oss i år, Dan Svantesson 
och Peter Horndahl som presenterar sig 

närmare nedan. Där kan Ni se vilka tjäns- 
ter de kan erbjuda våra kunder.
Nu ser vi fram emot en stimulerande höst 
då Ingenjörsfirman även firar 20-årsjubi-
leum! Tills dess önskar vi Er alla en riktigt 
skön sommar!                 Mikael Gustafsson

I denna ljuva sommartid…

RÅGÖ 
Rågö naturreservat ger en representativ bild av Tjustskärgården med sin rikedom av öar och 
kobbar med omväxlande natur.

Till Rågö finns möjlighet att ta sig med båt för att 
lägga till i gästhamnen, det finns även skärgårds- 
turer och båttaxi för dem som saknar egen båt.

Länsstyrelsen i Kalmar län förvaltar reservatet 
och sköter underhållet av de byggnader som an-
vänds till vandrarhem och restaurangverksamhet 
på sommaren.
Under våren har byggnaden där restaurangen 
finns genomgått en utvändig översyn. Vandrar-
hemsverksamheten är inrymd i flera byggnader 
som bevarats i sitt ursprungliga utförande. Wil-
helmssonska huset har genomgått en invändig 
renovering med målning och tapetsering av flera 
rum. Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB har 
bistått med byggledning under genomförandet.

Åke Knutsson
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Ombyggnadsarbeten av hus 19 är nu i full gång efter det att hus 15 är fär-
digställt. Hus 19 består av totalt 5 plan inklusive källar- och vindsplan, alla 
planen i huset berörs mer eller mindre av 3 huvuddelar vilka är ombyggnad av 
operationsavdelningen, ombyggnad av akuten och stambyte.

Den första etappen på operations- 
avdelningen är nu färdigbyggd och 
innehåller bland annat 4 stycken nya 
moderna operationsrum. Etapp 2 som 
nu är i full gång med ombyggnadsar-
beten ska vara färdigställd för att kunna 
ta emot patienter i början på februari 
2013. Den nuvarande etappen är även 
den största och kommer i färdigställt 
skick innefatta bland annat 10 stycken 
nya operationsrum. Samtliga opera-
tionsrum är utrustade och anpassade 
med modern teknik och renrumsven-
tilation. Här utförs varje år ca 10 000 
operationer. 

Ombyggnaden av akutmottagning- 
ens lokaler är nu inne på etapp 5 som 

är den näst sista etappen och bland 
annat innefattar det viktiga akut- 
rummet. Akutens undersökningsrum 
utökas för att klara ta emot de 32 000 
patienter per år som besöker akut-
mottagningen. Deras lokaler ska vara 
helt färdigställda i mitten på januari 
2013.
Parallellt med övriga arbeten i huset 
sker även ett stambyte där vissa om-
råden måste planeras minutiöst för att 
inte störa den dagliga verksamheten 
i allt för stor utsträckning. Arbetena 
med stambytet följer övriga etappin-
delningar och kommer att vara klart 
till sommaren 2013.

Dan Svantesson

LÄNSSJUKHUSET 
I KALMAR

Innan entreprenörerna fick tillträde 
till vaxrummet där de nya robotarna 
skulle stå förbereddes så mycket som 
möjligt. När sedan produktionen 
bröts påbörjades rivning av be-
fintlig utrustning. Rivningsarbeten 

utfördes dels av mejeriets personal 
samt olika entreprenörer. Samtliga 
ytskikt på väggar och tak målades. 
Golvet slipades och ny golvmassa 
lades. Efter att golvmassan torkat 
kunde de nya el- rör- och vent-
installationerna monteras. Vaxro-
botarna ställdes sedan på plats och 
provkördes samt trimmades in före 
driftsättning.  
Ingenjörsfirman var under projektet 
behjälpliga med tidsplanering och 
byggprojektledning. 

Stefan Nilsson

NYA VAXROBOTAR HOS 
MEJERIET I KALMAR
Under ett driftstopp installerade 
mejeriet i Kalmar nya vaxrobotar. 
Projektet genomfördes under strikta 
hygien- och tidskrav. Till hjälp för 
planeringen av projektet upprättades 
detaljerade arbetsbeskrivningar för 
varje arbetspaket som skulle utföras. 

Under våren 2012 påbörjade Statens Fastighetsverk 
projekteringsarbetena för den hemligstämplande 
ön Grimskär. Fram till år 1988 fanns här en dold 
minstation som vaktade farlederna i Kalmarsund.  
I sundet fanns utplacerat åtta minor som innehöll  
200 kg trotyl vardera, redo att sänka närmande 
fiendefartyg. Förläggningen hade förnödenheter att 
kunna försörja 12 man i en månad.

GRIMSKÄR

De arbeten som ska utföras under sommar och höst 
på Grimskär är murverksreparationer. Detta innebär 
att man ska byta ut befintlig cementfog mot kalkfog, 
detta för att få ut kvarvarande fukt som finns inne i 
murarna. Ingenjörsfirman M. Gustafssons uppdrag 
för Grimskär är projektering och byggledning.

Richard Petersson 
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LÄNSSJUKHUSET 
I KALMAR

Under våren 2012 har arbete pågått med 
att fästa upp 1580-talsputsen. Injektioner 
har utförts med spruta. Genom att spruta 
in injektionsbruk bakom den bevarade 
1580-talsputsen har denna fästs i bakom-
liggande stenmaterial, resultatet av detta är 
att man kunnat bevara mycket putsen istäl-
let för att behöva ta ner den.  Ca 60-70 % 

av den södra fasaden består idag av 1580- 
tals puts. 
Även nya metoder har använts under reno-
veringarna, bl.a. har man utfört isblästring. 
Metoden består av att små iskristaller, 
koldioxid i fast form finfördelas i ett mun-
stycke och rengör ytan utan att lämna några 
restprodukter. Putsning, dekorationsmål- 

ning samt fönsterrenovering kommer även 
att utföras i entreprenaden. 
Arbetena med den södra fasaden ska vara 
färdigtställda i september 2012. Ingenjörs-
firman M. Gustafsson AB medverkar med 
projekt- och byggledning.  

Richard Petersson 

Efter Vasakungarnas ombyggnadsperiod av Kalmar Slott påbörjades år 1587 nyputsning och dekorationsmålning av den inre borg-
gården. Fasaderna putsades då med kalkbruk och inristningar av kvadermönster som skulle efterlikna en huggstensfasad konstruerades. 
Våren 2012 var det dags för renovering av den södra fasaden på inre borggården. 
Konservator Herman Andersson stod som entreprenör för projektet under ledning av Statens Fastighetsverk, slottsarkitekten Erik Wik-
erstål, Kalmar Läns museum, samt Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB. 

BORGGÅRDSFASADEN KALMAR SLOTT

NYA PINGSTKYRKAN

Under våren har olika bygghandlingar job-
bats fram och färdigprojekteringen är se-
dan januari avslutad. På plats pågår just nu 
bl.a. montage av takplåt och fasadmurning 
utvändigt. Murningen utförs med så kallat 
vilt förband. Invändigt monteras innerväg-

gar följt av el-, vs- och vent-installationer.      
Färdigställande är oktober 2012. Pingstför-
samlingen kommer själva att utföra vissa in-
stallationer mellan avslutad entreprenad och 
invigningen. Första gudstjänsten planeras 
till första advent 2012.

Ingenjörsfirman är under projektet behjälp-
liga med bygg- och projektledning samt 
kvalitetsansvarig enligt PBL.  
 

Stefan Nilsson

Den 25 maj höll Pingstförsamlingen i Kalmar taklagsfest vid nya Pingstkyrkan. Det bjöds på skaldjurssoppa och kaffe med tårta. 
Ett femtiotal personer både från församlingen och olika entreprenörer var inbjudna.  
Representanter från församlingen berättade både om vägen fram till den nya kyrkan och om Pingstförsamlingens verksamhet. 



NOTISER

Nyheter i GVK   

Golvbranschens våtrumskontroll fortsät-
ter arbetet med att höja kvalitén på våt-
rumsarbeten som utförs. Branschreglerna
gäller både vid nyproduktion och vid
renovering av våtrum.

Vid renoveringsarbeten är det vanligt att
det förekommer avvikelser i förutsätt-
ningarna mot det nuvarande regelverket,
för att klarlägga ansvarsfördelningen för
de avvikelser som förekommer finns ett
nytt kvalitetsdokument där de eventuella
avvikelser som förekommer noteras och
där även vem som är ansvarig för att avvi-
kelsen hanteras på rätt sätt noteras. 

I februari 2011 presenterade SP (Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut) en under-
sökning som genomförts på fem olika tät-
skikt av folietyp, avseende funktion och
täthet. Testen har utförts enligt ETAG
022 Annex A som ingår i ett nytt europe-
iskt prövningsförfarande som kommer att
gälla för systemgodkännande även i
Sverige från och med 2012. Metoden är
mer krävande än den metod som används
idag. De folietyper som ingår i testet har
tidigare testats och godkänts enligt BKR.

Resultaten visar oroande brister avseende
täthet i skarvar, anslutningar och genom-
föringar. En av slutsatserna från prov-
ningarna är att det krävs någon typ av här-
dande lim vid överlapp och anslutningar
av folier med hög täthet. För att säkerstäl-
la att material hanteras och monteras rätt
poängteras att följa nya rekommendatio-
ner och monteringsanvisningar som ges
ut av leverantörerna.

GVK har även publicerat en ny hemsida
som är uppbyggd så att olika aktörer
enkelt kan hitta de uppgifter som efter-
söks.

Åke Knutsson
Länskontrollant GVK

Återvinningsstationen kommer att utfö-
ras med en lång ramp utmed vilken samt-
liga containrar för avfallsinsamlingen
kommer att placeras. Uppe på rampen
kommer all besökande trafik att passera
vid avlämning av avfall och nedanför
rampen kommer den tunga trafiken som
utför bortforslingen att framföras.
Byggnationen påbörjas efter semestern
2011 och stationen kommer att vara fär-
digställd våren 2012. Till entreprenör är
Skanska Sverige AB utsedd. Vårt uppdrag
är att svara för byggledningen och kvali-
tetsansvar enligt PBL.

Mikael Gustafsson

NY ÅTERVINNINGS-
STATION I TORSÅS
Kalmarsundsregionens Renhållare
(KSRR) kommer att bygga en ny åter-
vinningsstation i Torsås. Den nya åter-
vinningsstationen har gestaltats och
utformats med hänsyn tagen till
omkringliggande natur. Byggnationen
skall ske med varsam hantering så att
så mycket orörd natur som möjligt
bevaras.

NY PLAN- OCH BYGG-
LAG PBL GÄLLER
FRÅN 2 MAJ 2011
Från den 2 maj gäller en ny plan-
och bygglag i Sverige. 

I den nya lagen finns det en del för-
ändringar kring bygglovsprocessen.
Lagen innebär bland annat att:

• Kommunens handläggningstid
snabbas upp.
Ärenden om lov och förhandsbesked
ska handläggas skyndsamt och beslut
ska meddelas inom tio veckor från det
att den fullständiga ansökningen
inkommit till byggnadsnämnden.
Tiden får förlängas en gång med högst
tio veckor.

• Krav på kontrollansvarig och kon-
trollplan införs.
Om ett arbete kräver bygganmälan
eller rivningsplan ska byggherren utse
en kvalitetsansvarig. Från och med 2
maj 2011 ersätts kvalitetsansvarig av
kontrollansvarig. Är en åtgärd lov-
eller anmälningspliktig är byggherren
också skyldig att se till att åtgärden
kontrolleras enligt den kontrollplan
som framgår av startbeskedet.

• Byggnadsnämnden gör arbetsplats-
besök på byggen.
Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
är ett nytt moment i lagstiftningen.
Vilka arbetsplatsbesök som ska göras
och när dessa ska ske ska framgå av
kontrollplanen. Arbetsplatsbesöket
ska protokollföras av byggnadsnämn-
den, den eller de nämnder som fullgör
kommunens uppgifter enligt Plan-
och bygglagen. (PBL), som också får
ta ut en avgift för sin kontroll. 

• Kommunens roll i byggprocessen
blir tydligare.
Vid handläggningen av en ansökan

om lov och förhandsbesked ska bygg-
nadsnämnden i vissa fall underrätta
kända sakägare och organisationer
som berörs av ansökan och ge dem
tillfälle att yttra sig.

Under våren har
Richard gjort praktik
på Ingenjörsfirman M.
Gustafsson AB och
från den 1 juni 2011
blivit anställd. Han har
tidigare arbetat som
snickare, men valde att
studera vidare till

Byggnadsingenjör på KY- utbildning i
Hässleholm.

Richard kommer i huvudsak att arbeta
med att utföra kontroll-, kvalitets-, bygg-
lednings-, projekt- och besiktningsupp-
drag, utföra byggnadskalkyler, utarbeta
administrativa föreskrifter och byggnads-
beskrivningar.

Richard Petersson har börjat arbeta
hos Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB. 

NYANSTÄLLNING
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Kalmar kommun har genomfört en om-
byggnad av korsningen Södra vägen och 
Stensbergsvägen till cirkulationsplats.

Cirkulationsplatsen har medfört avsevärt 
förbättrad framkomlighet för biltrafiken 
samt en säkrare
vägmiljö för de oskyddade trafikanterna.
Kommunalrådet Johan Persson tog det 
första spadtaget i slutet av maj och nu i 

slutet av november har han högtidligt in-
vigt cirkulationen med de anslutande cykel-
vägarna.
Ingenjörsfirman har svarat för byggledn-
ingsuppdraget.
                                                    Mats Åberg

CIRKULATIONSPLATS SÖDRA 
VÄGEN I KALMAR

Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB fick i 
uppdrag under våren 2010 att genomföra en 
ombyggnad och ändring av befintlig Willys 
butik i Västervik. Arbetena innebar omdis-
ponering av butikslokalen samt utökning av 
butiksytan, förbutik samt ny entré. 
Ombyggnaden genomfördes utan att bu-
tiken behövde stängas och resultatet blev 
mycket bra enligt butiksansvarig. 
Ingenjörsfirman har svarat för projekt- och 
byggledning för ombyggnaden.
                                           Richard Petersson  

WILLYS I VÄSTERVIK 

Syftet med systemet är att mätningarna ut-
förs enligt en fastställd metod som ger till-
förlitliga mätresultat. 
Ingenjörsfirman har tidigare haft denna 
kompetens som nu förs vidare av Åke.
RBK, Rådet för byggkompetens är en sam-
manslutning av intressenter som gemen-
samt arbetar för en hög kompetensnivå i 
byggandet.
Vid årsskiftet kommer nya AMA Hus 11. 
Ett antal viktiga förändringar är införda när 
det gäller fukt i betong. I kapitel E, avsnitt 
ESE står det nu att betongens samman-
sättning skall anpassas till krav på uttork-
ning av byggfukt.
I avsnittet, Kontroll av relativ fuktighet 
YSC.121 har text införts som reglerar 

provningar i betongplattor med golvvärme 
och justerad text om betong med lågt vct.
Enda sättet att avgöra om betongen är 
”torr” är att mäta fukten. Praxis är att mäta 
RF, Relativa fuktigheten. Detta är en kom-
plicerad mätning. Om mätningen utförs 
felaktigt så blir ofta resultatet ett för lågt 
värde. Det innebär att betongen bedöms 
vara torrare än vad den egentligen är vilket 
medför risk att fuktskador uppstår när yt-
beläggningen läggs på betongen.
Anlita därför någon som vet hur fuktmät-
ning i betong ska utföras. Anlita en RBK-
auktoriserad fuktkontrollant!

Kontakta Åke Knutsson för mer information 
på mobil 070-330 43 86 eller 0480-100 36

RBK-MÄTNINGAR I BETONG

NYA BYGGREGLER FR.O.M. 1 JANUARI  2012

Boverkets nya byggregler BBR 19 gäller 
fr.o.m. årsskiftet.
Under 2012 gäller dock övergångsbestäm-
melser och byggherren kan välja att tillämpa 
gamla eller nya regler. 
Man har också tagit fram allmänna råd om 
analytisk dimensionering av byggnaders 
brandskydd som heter BBRAD 1 och denna 
gäller fr.o.m. 1 januari 2012.

De för ändringar som kan noteras i BBR 19 
är följande:
• Reglerna om brandskydd är helt omarbetade
• Kraven på energihushållning och värme-
   isolering skärps för övriga byggnader
• Det blir möjligt att klassa byggnaders ener-
   gianvändning
• Vid ändring i byggnad dvs. även tillbyggnad 
   och ombyggnad, gäller samma krav som vid 
   nybyggnad, dock med viss anpassning

Vad det gäller brandskyddet har man ställt 
tydligare krav på:
• Sprinkler i sjukhus och i särskilda vård
   boenden för personer med vårdbehov
• Nya utrymningskrav för personer med ned
   satt orienterings- och rörelseförmåga
• Automatiskt brandlarm i visa publika lokaler
• Kraven på skydd mot brandspridning inom 
   byggnader förbättras 

Den 1 september fick Åke Knutsson sitt efterlängtade RBK-intyg i sin 
hand. Intyget innebär att Åke får utföra fuktmätning i betong inom 
systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant.
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Kalmarsundsregionens renhållare startade byggnationen av den nya Återvinningscentralen i Torsås efter semestern 2011. 

NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I TORSÅS
Hela anläggningen är på cirka 11 000 
kvadratmeter och ligger placerad på Västra 
Industrigatan i Torsås. Återvinningsstationen 
är uppbyggd i en lång ramp där ett femtontal 
containrar står uppradade. Uppe på rampen 
kommer besökare att köra medan nedanför 
rampen kommer den tunga trafiken med 
bortforsling att ske. Man byggde även en 
carport för lastaren samt mellanlagringsbyg-
gnad där b la farligt avfall hanteras. 

Skanska Sverige AB stod som entreprenör-
er för att anlägga en modern, smidig och 
säker återvinningscentral som stod klar och 
invigd våren 2012. 

I anslutning till den nya Återvinningscen-
tralen i Torsås byggdes även en Personal-
byggnad, en modern, arkitektonisk bygg- 
nad i KSRR:s gröna färg. Ritad av arkitekt 
Staffan Strindberg.

Personalbyggnaden består av kök, omkläd-
ningsrum, wc/dusch, kontor samt HWC 
som är tillgänglig för kunder. Upphan-
dlingen av entreprenaden blev klar hösten 
2011, Bele Byggnads AB stod som totalen-
treprenörer och byggnaden stod klar för 
invigning våren 2012. Vårt uppdrag var att 
stå för byggledning och kontrollansvarig 
enligt PBL. 

Richard Petersson

RENOVERINGSARBETEN I OTTENBY
Byggnaderna vid Ottenby fyrplats har under hösten 2011 och våren 2012 genomgått renoveringar. 

Byggnaden där Naturum inryms har genom-
gått en fasadmålning, både på de rödfärgade 
ytorna samt på de vitkalkade fasadytorna 
som är hårt belastade i det väderutsatta läget 
som råder på Ölands södra udde.
Lokalerna där restaurang Fågel blå bedriver 
sin verksamhet har genomgått en översyn 
för att stå klara inför turistsäsongen.
I det före detta skolhuset har lägenheten på 
övervåningen renoverats, även toaletterna 

har under våren genomgått en uppfräsch- 
ning. Flera av de andra byggnaderna på om-
rådet har genomgått renoveringar både in-
vändigt och utvändigt.
Byggnaderna ägs av Naturvårdsverket och 
driften sköts av Länsstyrelsen i Kalmar län, 
Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB har svarat 
för byggledningen under genomförandet.

Åke Knutsson

Peter Horndahl började hos oss 1 februari. Peter 

är högskoleingenjör i byggteknik med inriktning 

på tunga konstruktioner vid Tekniska Högskolan 

Uppsala Universitet. Han har tidigare arbetat 

inom offentliga sektorn, som konsult och entre-

prenör.

Peter kommer i huvudsak att arbeta med markre-

laterade uppdrag som bygg- och projektledare 

men även som kontrollant och besiktningsman.

NYANSTÄLLNING
I januari 2012 började Dan Svantesson arbeta hos 

oss. Dan har tidigare arbetat som produktionsle-

dare och entreprenadingenjör på NCC.  Hans hu-

vuduppgift en tid framöver kommer att vara byggle-

dare på Länssjukhuset i Kalmar där operations- och 

akutverksamheten byggs om.

Dan kommer att vara behjälplig med bygglednings-, 

kvalitetskontroll-, projekt- och besiktningsuppdrag 

samt utföra byggnadskalkyler.

NYANSTÄLLNING


