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STOCKHOLMSARENAN TAR FORM
FÖRRE CONSULTECPROFILEN ROGER HANSSON HAVATORS SPINDEL I NÄTET

Stockholmsarenan blir ett posi-
tivt lyft på många sätt för vår hu-
vudstad. Både vad gäller sport och  
nöjesevenemang. Med 20 000 be-
tongelement som ska monteras 
krävs full koll på alla moment. Det 
har Roger Hansson. 

Med sina 30 000 sittplatser finns det 
stora visioner för vilka möjligheter den 
nya Stockholmsarenan skapar. Förut-
om att fungera som ny hemmaplan för 
minst ett av Stockholms fotbollslag, ska 
den även göra Stockholm till en evene-
mangsstad i världsklass. Placerad ett 
välriktat inkast söder om Globen ska den 
nya arenan stå värd för allt ifrån stora 
konserter och mässor, till internationell 
fotboll, hästsport och motorsport. 

TaR Hjälp av planCon 
oCH SiTeCon 
För montaget av Stockholmsarenans 
betongstomme ansvarar Havator Mon-
tage, i ett projekt som är företagets 
största någonsin. Uppdragsgivare är 
stomkonstruktören Betongmästarna i 
Sverige och arenan ska stå klar till fot-

bollen drar igång våren 2013. De 20 000 
betongelementen som ska monteras 
kräver naturligtvis minutiös planering 
och uppföljning, ett arbete där Havator 
tar hjälp av Consultecs programvara 
PlanCon och SiteCon. 

”SoM eTT SToRT guBBlego”
Och kopplingen till Consultec slutar inte 
där. Det är nämligen den förre Consul-
tecprofilen Roger Hansson som har 
huvudansvaret för montagets projekt-
planering och uppföljning. 

– På Havator finns ju riktiga experter 
på montagearbetet. Min roll är att sköta 
kontakten med vår beställare samt att 
styra planering och dokumentering av 
projektet. Man kan säga att det är som 
att bygga ett stort gubblego, där vi på 
Havator är först på banan i projektet. 

Roger Hanson kom till Havator från 
Consultec förra året och tog därmed 
steget tillbaka till den bransch där han 
ursprungligen började sin karriär.

äTa-HanTeRing i SiTeCon
– Den kanske största förmånen man 
har som byggare är att vi kan åka för-

bi byggnader som kanske byggdes för  
15 år sedan, med en positiv känsla av att 
ha varit med och skapat något bra. 

Som gammal kundcoach på Consul-
tec har Roger naturligtvis bra koll på 
programvaran sedan tidigare. 

– Programmen fungerar klockrent 
för oss. All planering görs i PlanCon och 
lika viktigt är den ekonomiska uppfölj-
ning som vi gör med ÄTA-hanteringen 
i SiteCon. I ett sådant här stort projekt 
är det självklart helt avgörande för 
ett lyckosamt projekt. För Havator är 
Stockholmsarenan ett pilotprojekt vad 
gäller PlanCon och SiteCon, där tanken 
är att så småningom använda program-
men även i resten av organisationen, 
berättar Roger Hansson.   

FAKTARUTA
Företag: Havator Montage 
(ingår i koncernen Havator Group) 
antal anställda: 70  
omsättning: 120 miljoner kronor 
verksamhet: Montagearbeten i stål 
och betong 
Consultecprogram som används:  
PlanCon och SiteCon
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RELEASE AV AKTUELLA 
PROGRAMUPPDATERINGAR

StairCon har sedan flera år en 
stark marknadsutveckling i Be-
nelux-länderna. Med det nya av-
delningskontoret i Belgiska gent 
förstärks satsningen ytterligare. 

– Vi har redan en bred kundbas som 
använder StairCon här i regionen och 
vi ser flera olika möjligheter att växa 
på marknaden, säger Sytse Leenders 
på StairCon Benelux.

Consultec har sålt trapprogrammet 
StairCon i Benelux-länderna via distri-
butörer sedan 2004, men har sedan 
en tid en egen affärsenhet med två 
anställda baserade i Belgiska Gent. 

MaRknaD väRD aTT SaTSa på
Tomas Sundström på Consultec Sys-
tem AB i Skellefteå berättar:

– Vi ser Benelux-länderna som 
en marknad värd att satsa på för 
StairCon. Vi är etablerade där sedan 
flera år och produkten har visat sig 
framgångsrik. Med egen personal på 
plats kan vi ge både befintliga och 
nya kunder utbildning och support på 
ett effektivare sätt. Dessutom kan vi 
snabbt vara på plats och sköta allt på 
ett språk de garanterat behärskar. 

SuppoRT på RäTT SpRåk  
avgöRanDe
Just språket menar även Sytse Le-

enders är en viktig faktor för fortsatt 
framgång för StairCon i Benelux- 
länderna. 

– Produkten har visat sig vara bra 
för våra nuvarande användare. Men 
att kunna ge stöd och support på 
deras eget språk är en nödvändighet 
för de kunder som inte pratar engel-
ska, menar han. 

Enligt Sytse Leenders finns det 
flera olika möjligheter för StairCon 
att fortsätta ta marknadsandelar i 
Benelux-länderna:

– Vi har en bra relation med flera 
partners i branschen, som hjälper oss 
att främja programvaran.  

poSiTiva eRFaRenHeTeR 
av DiSTRiBuTöReR
Förutom i Benelux säljs StairCon 
även i länder som Finland, Polen, 
England och USA, men då handlar 
det om externa distributörer. Tomas 
Sundström menar att det finns förde-
lar med att ha egen personal på plats, 
men att det inte är en nödvändighet 
för ett framgångsrikt försäljnings-
arbete internationellt. 

– Vi kan komma att öppna egna 
affärsenheter i fler länder, men har 
samtidigt väldigt positiva erfarenhe-
ter av att arbeta med lokala distribu-
törer i de respektive länderna, säger 
Tomas Sundström.

Det sker en ständig utveckling och för-
bättring av våra programvaror. Nedan 
ser du de senaste versionerna. Dessa 
finns tillgängliga för dig som kund att 
hämta via vår hemsida där du även kan 
läsa om nyheterna i respektive program. 

SiTeCon 2.84

BiDCon el 1.50

lexCon/BiDCon 6.85

TenWin kalkyl 6.40 Sp1

luBekalk 1.8.3.0

luBe äTa 2.0.2.0

planCon 6.40

FeBDok 5.2.02

TenWin oRDeR/FakTuRa/pRiS 

6.20 Sp1

STaTCon STRuCTuRe 2011.3 Sp1

STaiRCon 2011.2

DDS CaD 6.5

TIPS & TRIX I SITECON

Bifoga dagboksbilder och dokument

Det är redan möjligt att lägga till bilder 
och dokument i ett dagboksblad. Nu kan 
de även bifogas när dagboken skickas 
som e-post från ”Rapporter & Utskrif-
ter”, genom att klicka på den inringade 
e-postknappen. Valda dagboksdagar 
skapas då som pdf-filer. Därefter kom-
mer dialogen för e-post upp och du kan 
för de filer som ska bifogas.

Spara e-post med drag & drop

Nu är det möjligt att dra e-post från 
Outlook och släppa i en mapp i SiteCon 
Projektdokument. Beroende på i vilken 
mapp meddelandena släpps kommer 
namnet på filen att bli olika för att sor-
teringen skall fungera. Det går även att 
flytta in filer till SiteCon Projektdoku-
ment genom att dem från meddelandet 
till rätt mapp.

STAIRCON TRAPPAR 
UPP I BENELUX
ÖPPNAR NYTT KONTOR I BELGIEN 

t

SKELLEFTEÅ

BELGIEN
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Det finns företag som kan BidCon 
el lika väl som Consultec själva. Ta 
till exempel ee kalkyl i eskilstuna. 
Företaget har funnits med ända se-
dan tiden med BidCons föregångare 
och gör runt 300 kalkyler varje år i 
programmet.

Med sina 18 år i branschen har Ee Kalkyl 
AB definitivt en gedigen erfarenhet inom 
elkalkyler. Från början var de flesta kun-
derna mindre elinstallatörer, men med 
åren har både uppdragen och kunderna 
vuxit i storlek. Idag har företaget Stor-
stockholm och Mälardalen som främsta 
marknad och kunderna är oftast riktigt 
stora projektledningsföretag. Dessutom 
har man genom åren gjort elkalkyler för 
allt ifrån Malmö högskola och busstatio-
nen i Jokkmokk, till svenska ambassaden 
i Thailand och en ölfabrik i Kazakstan.   

SjälvgåenDe MaRknaDSFöRing
När vd:n Arne Törnblom blir ombedd att 
ge sin syn på styrkan hos Ee Kalkyl ger 
han en väldigt okomplicerad förklaring 
till företagets framgångar:

– Kunderna får vad de vill ha och när 
de är nöjda med produkten kommer de 

tillbaka. Eftersom vi gör så många sto-
ra uppdrag varje år har vi självklart en 
enorm erfarenhet inom företaget och 
kan snabbt leverera en bra kalkyl. Faktum 
är att vi inte lägger någonting på mark-
nadsföring, utan har fördelen av att vårt 
rykte sprids från mun till mun. 

BiDCon SkapaR TRanSpaRenS
Ee Kalkyl startades i sin nuvarande form 
1993 av Arnes far Lennart Törnblom, 
som en filial till företaget Elanalys i 
Göteborg. Det företaget hade ända se-
dan 1980-talet varit användare av den 
dosbaserade föregångaren ElKalk och 
senare också ElWind. Arne Törnblom 
berättar:

– Vi har verkligen varit med på hela 
resan för BidCon och dess föregångare, 
både som användare och genom vår 
involvering i programmets utveckling. 
Idag tycker jag att den största fördelen 
med BidCon är att det skapar transpa-
rens. Det är tydligt och lätt att över-
skåda vad man har gjort i en kalkyl.  
Arne Törnblom menar dessutom att Ee 
Kalkyl hela tiden har en givande dialog 
kring förbättringar och anpassningar 
av BidCon.

BRa Dialog kRing  
uTveCklingSpunkTeR
– Vi gör ju ungefär 300 kalkyler varje 
år i BidCon och kan naturligtvis den 
programmiljön vid det här laget. Därför 
är det naturligt för oss att komma med 
förbättringsförslag och jag tycker att 
Consultec är bra på att ta till sig av det. 
Sedan vi gick över till BidCon har vi kom-
mit med runt 70 utvecklingspunkter för 
programmet och jag tror att Consultec 
har tagit med 50 av dem. Det måste ses 
som ett bra tecken på att de lyssnar på 
oss som användare och kund, säger Arne 
Törnblom.
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VETERANER INOM BIDCON 
EE KALKYL HAR VARIT MED PÅ HELA RESAN

FAKTARUTA
Företag: Ee Konsult AB

antal anställda: 5

omsättning: 4 miljoner kr

verksamhet: Kalkyler inom el

Consultecprogram som används: 
BidCon EL och SiteCon
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noRDBygg  
20-23 MaRS 
Träffa oss i monter  
A 18:01 och C05:32. 
I montern visar vi  
hur våra program 
kan hjälpa dig med projekthantering, 
kalkylering och projektplanering.

MaSkinexpo  
24-26 Maj 2012 
I monter 812 berättar 
vi om hur våra pro-
gramvaror utvecklats 
för att ytterligare 
underlätta din vardag.
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NOTISER

Verktyget som hjälper dig att hålla 
ordning på alla typer av projekt.

Verktyget för VS-branschen som 
tillgodoser både montörens, 
kundens, leverantörens och 
företagets rapportkrav.

Hantera samfakturering och 
á contofakturering av många ordrar.

PROJEKTHANTERING

Projektplaneringsprogrammet som 
skapar överblick över alla resurser.

Ett komplett CAD-verktyg för 
projektering samt styrning av pro- 
duktionen för industriella byggare.

Konstruktionsprogrammet 
för de som arbetar med bärande 
konstruktioner i trä, limträ och 
stål.

PROJEKTPLANERING

KONSTRUKTION/ PRODUKTION

Hjälper dig att skriva 
korrekta avtal.

Verktyget för dimensionering av 
kablar och skydd.

ÖVRIGA

Prislistor för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Kataloger för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Verktyg för trapptillverkare med 3D 
visualisering, priskalkylering, 
dimensionering och produktions-
styrning. 

Kalkylverktyget för alla bygg- och 
anläggningsföretag.

VS-branschens system för 
kalkylering, fakturering och 
ekonomisk uppföljning av projekt.

Nya generationens kalkylverktyg för 
dig i elbranschen.

KALKYLERING

Kalkylverktyget för dig i elbranschen.

Kalkylprogram för ventilations-
branschen utvecklat av 
ventilationskalkylatorer.

Program för prissättning av 
ÄTA-arbeten enligt ventilations-
branschens à-prislistemall.

®

TenWin Order LexCon / BidCon

TenWin Faktura TenWin Kalkyl

ElWind

LubeKalk

LubeÄTA

FebDok

ETT KOMPLETT PRODUKTPROGRAM

Verktyget som hjälper dig att hålla 
ordning på alla typer av projekt.

Verktyget för VS-branschen som 
tillgodoser både montörens, 
kundens, leverantörens och 
företagets rapportkrav.

Hantera samfakturering och 
á contofakturering av många ordrar.

PROJEKTHANTERING

Projektplaneringsprogrammet som 
skapar överblick över alla resurser.

Ett komplett CAD-verktyg för 
projektering samt styrning av pro- 
duktionen för industriella byggare.

Konstruktionsprogrammet 
för de som arbetar med bärande 
konstruktioner i trä, limträ och 
stål.

PROJEKTPLANERING

KONSTRUKTION/ PRODUKTION

Hjälper dig att skriva 
korrekta avtal.

Verktyget för dimensionering av 
kablar och skydd.

ÖVRIGA

Prislistor för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Kataloger för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Verktyg för trapptillverkare med 3D 
visualisering, priskalkylering, 
dimensionering och produktions-
styrning. 

Kalkylverktyget för alla bygg- och 
anläggningsföretag.

VS-branschens system för 
kalkylering, fakturering och 
ekonomisk uppföljning av projekt.

Nya generationens kalkylverktyg för 
dig i elbranschen.

KALKYLERING

Kalkylverktyget för dig i elbranschen.

Kalkylprogram för ventilations-
branschen utvecklat av 
ventilationskalkylatorer.

Program för prissättning av 
ÄTA-arbeten enligt ventilations-
branschens à-prislistemall.

®

TenWin Order LexCon / BidCon

TenWin Faktura TenWin Kalkyl

ElWind

LubeKalk

LubeÄTA

FebDok

MÄSSOR

BeijeR TaR Hjälp av BiDCon 

Byggrådgivarna på Beijers 63 bygg-
varuhus runt om i landet är som bekant 
den man vänder sig när man vill fråga 
nån som vet. Nu får de snart ännu 
större möjlighet att ge sina kunder bra 
rådgivning. Beijer har nämligen inlett ett 
samarbete med Consultec Byggprogram, 
som ska resultera i att kalkylprogram-
met BidCon anpassas till Beijers speci-
fika behov. Beijers byggrådgivare hjälper 
såväl proffsbyggare som privatpersoner 
och med hjälp av BidCon kommer de 
att kunna erbjuda både materialspecifi-
kationer och kalkyler. Consultecs Mats 
Abrahamsson berättar:

   – Vi ser det här som en intressant 
utveckling och jag är övertygad om att 
vi ska kunna leverera en produkt som 
de kommer att vara mer än nöjda med. 
När vi har anpassat programmet kom-
mer Beijers kunna utgå från sina egna 
artiklar och prislistor, samtidigt som de 
slipper ta fram materialspecifikationer 
och kalkyler för hand. Det sparar ju både 
jobb och gör att de kan ta fram väldigt 
exakta specifikationer till sina kunder.
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CONSULTEC ARKITEKTER  
FÖRSTÄRKER TEAMET

Ovan de nya personerna från Nilsson & Sahlin Arkitekter som nu ingår i Consultecs nya arkitektteam. Fr. v: Moa Öst, Arkitekt, 
Lars Löfstedt, Byggnadsingenjör, Ove Nilsson, Arkitekt, Bo Hägglund, Byggnadsingenjör, Anneli Söderström, Administration.

Sammanslagningen av Consultec 
arkitekter & konstruktörer och 
nilsson & Sahlin arkitekter skapar 
ett arkitektkontor med unika förut-
sättningar. i det nya "dreamteamet" 
förenas högteknologiskt industriellt 
byggande med unik kompetens inom 
modern träarkitektur. 

Den nya konstellationen projekterar 
allt ifrån affärslokaler och bostäder, 
till industrier och offentliga lokaler. 
Ove Nilsson blir chef för affärsområ-
det Consultec Arkitekter. I Consultec 
Arkitekter&Konstruktörer AB ingår 
dessutom affärsområdena Consultec 
Konstruktörer och Consultec DDS CAD.

– Vi kommer att ha några av norra 
Sveriges kunnigaste arkitekter och 
byggnadsingenjörer. Förutom att vi 
redan är två av de större arkitektkon-
toren i Skellefteå, matchar vi varandra 
perfekt. Vi med vår position inom arki-
tektlösningar inriktade på industriellt 
byggande och de med sin spetskom-

petens inom träarkitektur. Dessutom 
är det unikt för branschen att vi även 
har konstruktionssidan i samma bolag 
och den naturliga kopplingen till våra 
branschledande system och IT-verktyg, 
säger Allan Forslund, VD i bolaget.

en HelHeTSSyn inoM  
aRkiTekTuRen
Ove Nilsson berättar att han redan 
märkt stort intresse för den nya kon-
stellationen, bland annat hos företa-
gets befintliga kunder. 

– När två rutinerade och kompe-
tenta arkitektkontor går samman 
leder det till att vi kan bredda och 
fördjupa våra tjänster. En av ambitio-
nerna nu blir naturligtvis att blicka 
utåt och komma ut ännu mer i lan-
det. Tillsammans har vi ännu större 
kraft att lyckas med den ambitionen.  
Enligt Ove Nilsson ger sammanslag-
ningen perfekta möjligheter att fort-
sätta arbetet inom hållbart byggande 
i framför allt trä. 

 – Vi vill ju stå för en helhetssyn 
inom arkitekturen, med fokus på både 
energi och miljö. 

nya SpännanDe  
FöRuTSäTTningaR
Sammanslagningen av de två arkitekt-
kontoren medför att arkitekterna får 
nya kollegor att både bolla idéer och 
dela erfarenheter med. Arkitekten Moa 
Öst, som kommer från Nilsson & Sahlin, 
ser fram emot de nya möjligheterna. 

– Consultec är ju ett stort och res-
pekterat kontor som står för genuin 
kvalitet. Tillsammans blir vi nu något 
helt nytt och det ska bli spännande att 
samarbeta med människorna på Con-
sultec, säger hon.  

Även Consultecs Robert Lundholm 
ser stor potential i den nya konstella-
tionen:

– För mig har Nilsson & Sahlin alltid 
stått för en gedigen kunskap och det 
känns som att vi kommer att kunna ta 
in en hel del intressanta jobb framöver.   
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CONSULTEC ARKITEKTER  
FÖRSTÄRKER TEAMET

Consultec Byggprogram genomför 
en omorganisation för att effektiva-
re kunna möta en allt större efter-
frågan både på den svenska mark-
naden och internationellt.  

– vi vill fortsätta växa och skapar 
genom omorganisationen en stabil 
grund att bygga vidare på, säger 
Helena Markgren, vd för Consultec 
Byggprogram aB.

Den ökade efterfrågan på Consultecs 
produkter har bland annat resulterat i 
en personalökning med nästan 20 %. 
För att befästa sin ledande position och 
även ta upp kampen internationellt or-
ganiseras nu företaget om.

STöD Till inTeRnaTionella  
åTeRFöRSäljaRe
Omorganisationen innebär bland annat 
att ett helt nytt affärsområde bildas – AO 
Internationellt. Consultec ByggProgram 
har redan viss försäljning utomlands, 
med återförsäljare ibland annat England, 
Tyskland och Australien. Men eftersom 
potentialen bedöms som enorm på den 
internationella marknaden tas nu alltså 
nästa steg. Det nya affärsområdet ska 
arbeta direkt mot återförsäljarna med 
support, utbildning och säljstöd.

– Vår kortsiktiga ambition är att öka 
försäljningen utomlands från i princip 
noll till 10 % genom att höja kompeten-
sen hos våra återförsäljare och ge dem 
bättre förutsättningar att sälja våra pro-

gramvaror, säger Tomas Marklund, chef 
för AO Internationellt. 

SaTSning även naTionellT
Samtidigt förstärks arbetet mot den 
svenska marknaden, genom att bilda ett 
gemensamt affärsområde för försälj-
ning mot hela byggbranschen. Tidigare 
har det funnits separata grupper mot 
installation och bygg/anläggning.

– Genom att skapa ett gemensamt 
affärsområde för försäljning kommer vi 
effektivare kunna dra nytta av de kun-
skaper som finns inom företaget och 
satsa tillsammans mot gemensamma 
mål, säger Lars-Erik Einarsson, chef för 
AO Försäljning Sverige.

INTERNATIONELL SATSNING 
NYTT AFFÄRSOMRÅDE MOT UTLÄNDSKA MARKNADER

CONSULTECGRUPPEN
Consultecgruppen har växt stadigt under de senaste 
åren. 2009 hade vi 69 anställda, idag sysselsätter 
verksamheten 90 personer i Skellefteå, Umeå, Stock-
holm, Växjö, Linköping, Örebro, Göteborg, Helsing-
borg och Kristianstad. I koncernen ingår Consultec 
ByggProgram, Consultec Arkitekter&Konstruktörer 
samt Consultec System. Consultecgruppen ägs av 
den brittiska koncernen Eleco plc. Organisations-
schemat visar hur gruppen ser ut och hur varje bolag 
är organiserat efter verksamheten. 

konstruktörerarkitekter DDS CaD

ConSulTeC
arkitekter & 

konstruktörer aB
ConSulTeC

System aB

ConSulTeC
System aB

internationellt TjänsterFörsäljning produktutv.Marknad

ConSulTeC
Byggprogram aB

ConSulTeC
gRoup aB

StairConStatCon



när man skall skriva några rader om framtiden, så är en bra utgångs-
punkt att konstatera att om framtiden vet vi inte något. Man kan 
säga som en svensk expert på konjunkturbedömning lär ha sagt: Det 
vänder. och jag har alltid fått rätt. För jag har aldrig sagt när.

Det vi vet är att förutsättningarna för oss som driver företag ändras. Till 
det bättre och till det sämre. Den stora svårigheten är då att vara förberedd 
för att kunna hantera båda alternativen. Kraven på många av oss är nämligen 
att om det är bra tider så skall kurvorna peka allt brantare uppåt, och om 
tiderna är sämre så får kurvorna inte peka neråt. Det vi också vet är att det 
inte alltid går så.

En förändring som skett under senare tid är att vi påverkas allt mer av hän-
delser som sker långt ifrån oss. Både på ett ekonomiskt plan men även käns-
lomässigt. Världen har blivit mindre i det avseendet. Samma stund som en 
olycka händer på andra sidan av vårt klot så vet vi om det. Ekonomin är också 
mer global – vi påverkas på olika sätt av den omvärldsinformation som vi får. 
Ekonomisk kris i t.ex. Grekland och USA (!). Och med den knackiga ekonomi 
som dessa, och andra, stater verkar ha så känns framtidens utveckling oviss.

I Consultec-världen försöker vi parera den förändrade verkligheten och 
aktivt påverka vår utveckling som företag.  Detta sker bl.a. genom att på fler 
områden än tidigare erbjuda tjänster i samband med de produkter som vi säl-
jer. Vi lägger dessutom ner en hel del resurser på produktutveckling av våra 
programvaror för att förbättra för befintliga kunder och nå nya.  Vi har en 
uttalad ambition att växa och att vara ett attraktivt företag för våra anställda 
och för dej som kund.  Expansionen når vi både genom nyanställningar och 
genom att förvärva verksamheter som passar oss.

Med vår erfarenhet, tydliga målsättning och engagerade personal känner 
jag stor tillförsikt i att vi kan uppnå våra ambitioner. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förändringar kommer. Utma-
ningen är att kunna hantera dem på bästa sätt.

SVERIGE

PORTO	BETALT

Box 709  931 27 Skellefteå, 0910-878 00  
info@consultec.se  www.consultec.se

Om vi angivit fel kontaktperson, vänligen meddela rätt namn, tack.
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ATT TA TILLVARA FÖRÄNDRING
KRÖNIKA:

TOMAS	ÅSTRÖM
CONTROLLER CONSULTECGRUPPEN

ANDREAS FORSFjÄLL
Consultec ByggProgram AB, 

Skellefteå, Projektledare extern 
programvaruutveckling

ÅKE OLOFSSON
Consultec ByggProgram AB, 
Skellefteå, Byggingenjör

OVE NILSSON  
Consultec Arkitekter  & Konstruktörer AB, 
Skellefteå, Arkitekt

MOA ÖST  
Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB, 
Skellefteå, Arkitekt

LARS LÖFSTEDT  
Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB, 
Skellefteå, Byggnadsingenjör

BO HÄGGLUND  
Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB, 
Skellefteå, Byggnadsingenjör

ANNELI SÖDERSTRÖM  
Consultec Group AB, Skellefteå, 
Administration

KIM ÖSTRÖM 
Consultec ByggProgram AB, 

Skellefteå, Besöksbokare

ROGER jOHANSSON 
Consultec ByggProgram AB, 
Skellefteå, Besöksbokare

GÖRAN NORBERG 
Consultec ByggProgram AB, 

Skellefteå, Kundcoach Bygg/Anl

MARCUS ÅSTRÖM 
Consultec ByggProgram AB, 
Skellefteå, Kalkylator EL

NILS WENDEL 
Consultec ByggProgram AB, 

Stockholm, Systemutvecklare

jAN THEORIN 
Consultec ByggProgram AB, 
Stockholm, Kalkylator Vent

PEDER LUNDBERG
Consultec ByggProgram AB, 
Skellefteå, Kundcoach Bygg/Anl

STEFAN LUNDBERG
Consultec ByggProgram AB, 
Skellefteå, Datatekniker

STEFAN VIKBERG  
Consultec ByggProgram AB, 
Stockholm, Kalkylator Vent

NYANSTÄLLDA


