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svevia varslar
ytterligare 165
n I mars förra året varslade Svevia
130 anställda om uppsägning, främst
tjänstemän, när företaget skulle specialisera sin verksamhet för att stärka lönsamheten. I oktober varslades
ytterligare 160 anställda på grund av
arbetsbrist och i slutet av förra året
var det dags igen.
Den 21 december lade Svevia ett
varsel till Arbetsförmedlingen om
uppsägning av 165 anställda. Det
omfattar medarbetare i hela landet,
både inom administration och produktion.
– Vi jobbar ständigt med att vara
konkurrenskraftiga. Det här beror
på att uppdrag slutförts och att vi
inte har något nytt arbete att erbjuda, säger kommunikationschef
Charlotte Sandström.
Det är ännu inte bestämt när varslet träder i kraft.

Koncept för förskola sparar tid
sweCo aRCHiteCts

satsar på eget
vindkraftverk

wäst-Bygg

n Wäst-Bygg har under flera år arbetat med att minska elanvändningen
på företagets arbetsplatser, bland
annat genom energieffektiva arbetsplatskontor, alternativa uppvärmningssystem och styrd belysning.
Nu har de tagit ett stort steg till
och investerat i ett eget vindkraftverk. Kraftverket, som ligger strax
utanför Falkenberg, har en produktionskapacitet på runt 1,2 GWh per
år. Det motsvarar cirka 90 procent av
företagets totala elförbrukning
– Vi kommer givetvis att försöka
minska elanvändningen ytterligare,
men besparingar är inte hela lösningen, vi kommer alltid att behöva
elektricitet. Vi väljer i stället att tänka
nytt och innovativt kring hela energifrågan. Med ett eget vindkraftverk tar vi ett större totalansvar för
miljön, eftersom vi kan försäkra oss
om att den el som vi använder och
faktiskt behöver i vår verksamhet
produceras på ett hållbart sätt, säger
Johan Warfvinge, affärsutvecklare på
Wäst-Bygg i ett pressmeddelande.

sisAB har tagit fram ett förskolekoncept som innebär att
både process- och byggtider kan
kortas.
– Med det här konceptet kan vi
snabbare få fram lösningar när vi
är i behov av nya förskolor, säger
ingmarie lindgren, avdelningschef för förskoleverksamhet i
hässelby-Vällingby som är först
ut med att bygga Framtidens
förskola.
Stockholm växer och med det behovet av fler förskolor. SISAB, vars uppdrag är att bygga och förvalta skolor
och förskolor åt Stockholm Stad,
har därför tagit fram en konceptförskola – Framtidens förskola.
– Mycket i en förskola ser likadant
ut, oavsett var man bygger den. Lokalerna ska uppfylla vissa lagar och reg-

ler, men det finns ingen anledning
att börja från början med projektering varje gång, säger Stig-Erik Öström, projektansvarig på SISAB. Med
ett färdigt koncept sparar beställaren både pengar och tid, projekttiden kan så mycket som halveras.
typbyggnad med vissa fasta mått där man ska kunna göra
mindre ändringar inomhus. Invändigt är den resultatet av mångårig erfarenhet av att bygga
pedagogiska och energisnåla lokaler och
ett lyckat samarbete
med
Stockholms
Stads pedagoger.
Framtidens förskola erbjuds i tre olistig-Erik
ka storlekar: fem, sex
öström.
eller åtta avdelningta n k e n ä r e n

ar. Samtliga är i två plan. Fasaden och
utomhusmiljön anpassas efter de lokala förutsättningarna för att förskolan ska smälta in i grannskapet.
f ö r sta u p p h a n D l i n g e n ingår
byggandet av fem konceptförskolor,
med option på ytterligare fem förskolor. Ett kontrakt som är värt 100
till 250 miljoner kronor. Det är Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
som är först ut. Deras första konceptförskola kommer att byggas i Råcksta. Byggstart planeras till 2013 och
färdigställande till 2014.
– För oss är Framtidens förskola
ett sätt att vinna tid, vi slipper fastna
i långa processer. Man behöver inte
börja om från början varje gång en
förskola ska upphandlas, säger Ingmarie Lindgren, avdelningschef för
förskoleverksamhet i Hässelby-Väli

lingby.
Hässelby-Vällingby är en stadsdel
som växer snabbt med många nya
bostäder – och invånare.
– Vi måste kunna få fram nya förskolor snabbt när vi har de behoven.
Med ett färdigt koncept, som utarbetats av både pedagoger och experter,
sparar vi tid samtidigt som vi vet att
vi får något som fungerar.
– Vi vill gärna själva bestämma
hur förskolorna ska se ut, men har
valt att ta hjälp av olika entreprenörer att bygga dem, säger Stig-Erik
Öström.
I det första projektet har kontrakt
skrivits med JM.
SISAB:s prognos är att 10-20 konceptförskolor kommer att beställas
och byggas innan 2020.
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ErFArEn ProJEkTLEdArE
TILL PITEÅ

Lindbäcks är Sveriges ledande företag inom rationellt
byggande. Med modern teknik utvecklar och bygger vi
sunda bostäder inomhus och monterar sedan snabbt,
säkert och kostnadseffektivt, direkt på plats.
Vi levererar till ledande fastighetsägare, såväl privata
som offentliga, och bygger även hyresrätter och
bostadsrätter i egen regi. Familjeföretaget startade
1924 i Piteå, där huvudkontor och produktion återfinns.
Vi har även kontor i Stockholm och totalt är vi ca 170
medarbetare som arbetar efter våra kärnvärden;
kunskap, engagemang och drivkraft.
www.lindbacks.se

Som Projektledare ansvarar du för att leda projekt från kontraktshandlingar till färdiga
bygghandlingar. Arbetet sker i nära samarbete med våra kunder vilket gör att vi söker en
utåtriktad person där din affärsmässiga sida kombineras med din byggtekniska.
Vi ser gärna att du är projektingenjör eller civilingenjör samt att du har flerårig erfarenhet
av liknande arbetsuppgifter.
Ansök och läs mer på experis.se via (annonsnr. 859180). För mer information kontakta
rekryteringskonsult Maria Josefsson på telefon 0920-24 70 65, 070-853 44 32 eller e-post:
maria.josefsson@se.experis.com. Urvalet kommer att ske löpande så vi vill ha din ansökan
så snart som möjligt, dock senast den 28 januari.

