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”Vi lägger mycket tid och hjärta på 
 minsta detalj genom hela processen. 
 Gör man rätt från början minskar man 
 ju risken att behöva göra om sedan.” 

 PIERRE STRÖMBERG, PROJEKTLEDARE



När vi grundade Paradoumo Byggstyrning var det med en stark övertygelse 
om att det finns väldigt mycket i byggprocessen som kan bli bättre.

Efter många år i branschen hade vi sett tillräckligt med tidplaner som inte 
hölls, budgetar som sprack och slutresultat som helt enkelt inte höll måttet.

Det resulterade i missnöjda beställare och frustrerade byggledare. Men vi 
såg också att de flesta brister lätt skulle kunna lösas – helt enkelt genom att 
lägga mer tid och engagemang på förarbetet.

Det handlar om kalkyler som är förankrade i verkligheten, täta avstämningar, 
rätt person på rätt plats, och framförallt om kommunikation.

Vi vet vad som är viktigt för oss och för ett lyckat reslutat. Det som är 
viktigt för dig – är även det, viktigt för oss. Vad är viktigt för dig?

RECLAIM THE KVALITET 
I BYGGBRANSCHEN

K Ä R L E K  O C H 
K O M M U N I K AT I O N



FRÅN PROJEKTERING 
TILL PUNCHVERANDA
Har en projektering gjorts men bygget avstannat?

Ska industrilokalen göras om till kontor?

Måste punchverandan bli klar innan midsommar?

Paradoumo Byggstyrning är en del av Paradoumogruppen, sammanlagt 
fyra bolag vars verksamhetsområden täcker hela byggprocessen, från 
planeringsstadiet till dess nyckeln sätts i låset.

På Byggstyrning finns projektledare, byggledare, platsledare och arbetsledare. 
Vår styrka är att vi är små och flexibla – samtidigt som vi har hela 
koncernen i ryggen. När man anlitar oss får man alltså tillgång till hela 
gruppens samlade kompetens.

Det innebär att vi kan ta oss an projekt av alla storlekar – före, under och 
efter. Vi täcker hela processen, från planering till förvaltning av färdigt 
bostadsområde.

”Egentligen är inga uppdrag för små eller för stora 
 för oss. Vi matchar kunnig arbetskraft med varje 
 projekt, vare sig det handlar om att projektera ett 
 bostadsområde eller platsbygga en garderob.” 
 PIER R E STRÖMBERG, BYG GLEDA R E

K O N S T R U K T I O N 
O C H  PA S S I O N



Flexibilitet, teamkänsla och lyhördhet är sådant som inte syns i ett cv, men 
som ger den där perfekta finishen i ett byggprojekt. Hur projektet än ser ut 
är det viktigt att vara lösningsorienterad, att lyssna på kundens önskemål 
och samtidigt komma med egna idéer kring hur saker och ting kan lösas på 
bästa möjliga sätt, för alla.

När vi till exempel skulle bygga det nya laboratoriet i Bagarmossens 
djursjukhus, ett av landets största, var vi tvungna att ta största möjliga 
hänsyn till alla ljudkänsliga ”kunder” och verka utan att höras. Därför var 
det mycket viktigt att arbetet anpassades till verksamheten i minsta detalj.

”NEEJ, DET DÄR BLIR SVÅRT  
 ALLTSÅ” KOMMER DU ALDRIG 
 ATT HÖRA FRÅN OSS

”Jag tror att personkemin är vår styrka, 
 det är tydligt att kunderna värdesätter 
 lyhördhet och transparens. 
 PIER R E STRÖMBERG, BYG GLEDA R E

F L E X I B I L I T E T  O C H 
F I N G E R T O P P S K Ä N S L A



T R A N S PA R E N S 
O C H  N O G G R A N N H E T

VI MÅSTE VÅGA 
PRATA OM B-ORDET

”Vi är noggranna med att hålla våra budgetar och 
leverera det vi har lovat, och det uppskattas av våra 
kunder. Folk är helt enkelt trötta på leverantörer 
som ’räknat fel’ och sedan inte tar ansvar för det.”

A NDR E A S STRÖMBERG, BYG GLEDA R E

Det är inget att hymla om: att budgeten hålls är A & O. 

Problemet är bara att många entreprenörer hamnar i tidspress och plockar 
in utförare som saknar rätt kompetens. Och det – vet vi alla – kan bli dyrt.  

Vi brinner för konstruktion och produktion, och att lösa problemen innan 
de hinner uppstå. Vi kvalitetssäkrar från starten med rätt personal på rätt 
plats, och framförallt: inga glädjekalkyler.  Enligt vår erfarenhet är det 
världens bästa sätt att hålla kostnaderna nere och slippa överraskningar. 



T E A MWORK 
OCH  KOMPE T ENS

Till oss kan du vända dig när du behöver allt från totalentreprenad till 
förstärkning i en enskild yrkesroll, till exempel en montör. Om du söker en 
kompetens som vi inte själva har löser vi det genom vårt stora nätverk.

Bland våra medarbetare finns projektledare, byggledare, plats- och 
arbetsledare, montörer, plattsättare, snickare, VVS-installatörer, 
betongarbetare, rivare och många fler.

Var och en är handplockad, både utifrån sin kompetens och sin förmåga att 
fungera i ett team. Vi ser till att kontinuerligt utbilda vår personal enligt 
branschens krav..

FINNES: ETT HANDPLOCKAT 
DREAMTEAM

”Det är viktigt för oss att jobba långsiktigt och våra 
 samarbetspartners vill ha personlig kontakt, 
 därför är våra medarbetare valda utifrån 
 samarbetsförmåga och personliga egenskaper.” 
 SA RG ON K ER IMO, V D PA R A D OUMO GRUPPEN



Bland våra kunder finns allt från små till stora 
byggföretag, men också kommuner, bostadsrätts-
föreningar och privatpersoner. Här är ett axplock 
av vad vi kan stå till tjänst med.

I varje uppdrag kan vi ta på oss allt ifrån planering 
till leverans.P E R S O N K E M I 

O C H  E K O N O M I

VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG?

Vill du boka ett möte eller bara veta lite mer? Tveka inte att kontakta oss. 
Vi ser fram emot att höra av dig! 

Du kan även nå oss på 08-128 495 04 eller kundtjanst@paradoumo.se

Hyresgästanpassningar
Kontorsanpassningar
Stambyten
Markentreprenad
Nyproduktion
Totalrenoveringar
Tillbyggnader
Taklyft
Och mycket mer

Pierre Strömberg
pierre.stromberg@paradoumo.se 
08 128 49 551 

Andreas Strömberg
andreas.stromberg@paradoumo.se 
08 128 49 506 



paradoumo.se/byggstyrning

08 128 495 00  /  kundtjanst@paradoumo.se

Bergaholmsvägen 10, 152 42 Södertälje


