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Första BoMini
Livskvalité i
invigt Hunnebostrand
I september var det högtidlig invigning. Första
BoMini är uppfört av
JSB inom ramavtalet för
SABO Kombohus. Huset
innebär också Sotenäsbostäders första trygghetsboende.
På Skolgatan 7 i Hunnebostrand var det fest den 14:e
september. Dryck och snittar
serverades och kommunstyrelsens ordförande klippte
det blågula bandet, följt av

rundvandring och visning av
några lägenheter i det nya
huset.
– Det är en stor fördel att vi till
en rimlig peng kan bygga den
typ av boende som just nu är
den mest efterfrågade. Yteffektiva, gedigna och förvaltarvänliga. Det är ett boende som
skapar förutsättningar för ett
aktivt liv också på äldre dagar,
säger Mattias Jakobsson, VD
för Sotenäsbostäder.
BoMini är våra minsta lägenheter inom JSB Bostad, med

genomgående hög kvalitet,
fräscha ytskikt och väl tilltagna
balkonger. Det nya huset
har 16 lägenheter varav en
kommer att användas som gemensamhetslokal. Inflyttning
påbörjades den 1 oktober.
– Vi tycker att samarbetet med
JSB har fungerat utomordentligt bra för oss som beställare
hela vägen från avrop till färdigställande. Om allt går som
planerat med bygglov kan vi
snart bygga ytterligare tre hus
inom konceptet BoMini, säger
Mattias Jakobsson.

Länsförsäkringar på
plats i nya
lokaler
LÄS MER PÅ SID 6
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JSB växer och
utvecklas
Den goda utvecklingen inom byggindustrin fortsätter. Såväl
ny- som ombyggnadsinvesteringarna går starkt och ökar.
JSB:s omsättning var under 2015 nära 1,3 mdr kronor, en
tillväxt på 30 procent jämfört med 2014. Vår prognos för
2016 är en omsättning om 1,5 mdr. Vår målsättning är att
på fem års sikt nå en fyrdubbling av omsättningen med
Sverige som marknad.
”Tillväxtsprånget” skall vi nå genom fortsatt satsning på
bostadsproduktionen i kombination med etablering i
Mälardalen. Enbart Stockholm står för cirka 40 procent av
den svenska byggmarknaden och hela Mälardalsområdet
utgör runt 50 procent. En nyckelutmaning för oss i likhet
med hela branschen är kompetensförsörjningen, vilket vi
lyfter särskilt i det här numret av JSB Info.
JSB:s expansion inom bostäder är starkt positiv. Från och
med den 1 juni koncentrerar och organiserar vi våra varumärken för bostadsbyggande i det nya affärsområdet
JSB Bostad. Med detta får vi en ökad tydlighet och ett ökat
fokus på de olika bostadskoncepten. Vår orderstock per
sista september var ca 2,7 mdr varav JSB Bostad svarade
för ca 1,7 mdr.
Också inom JSB:s geografiska marknadsområde Södra
Sverige för Entreprenader och Byggservice var byggkonjunkturen under 2015 stark. Lönsamheten var god och vi ser
en fortsatt mycket god utveckling under 2016 och framåt.
Såväl omsättning och resultat följer vår affärsplan med en
omsättning per sista augusti om cirka 900 mkr.
JSB har som byggföretag ett viktigt samhällsansvar och
i vår affärsidé lyfter vi fram orden Hållbarhet, Mångfald
och Positiva upplevelser som centrala i vårt dagliga arbete.
Säkerheten är prio ett på våra arbetsplatser och vi bedriver
ett kontinuerligt arbete för att uppfylla våra högt ställda
ambitioner.
Att vi vill fortsätta vara föregångare när det gäller god
arbetsmiljö, schyssta villkor och rena affärer märks också
i vårt arbete kring bland annat ID06 och dess utvecklingsmöjligheter. Vår tredjepartscertifiering inom kvalitet, miljö
och arbetsmiljö är ett annat bevis på att vi menar allvar
med all vår strävan och faktiskt också gör som vi säger.

JSB öppnar i

Stockholm
Uppstarten av JSB:s nya
kontor i Stockholm är i
full gång.

Kontoret ska möta upp den
växande mellansvenska marknaden inom JSB Bostad och
Entreprenader. Mälardalsregionen står idag för närmare
50 procent av den svenska byggmarknaden, enbart Stockholm
svarar för närmare 40 procent
och potentialen för tillväxt är
fortsatt stor.
– Med kontoret på plats finns vi
mitt i en kraftigt växande marknad. Det förväntas också underlätta kompetensförsörjningen
till våra projekt i regionen, säger
JSB:s VD Pether Fredholm.
– Det nya kontoret ska täcka
upp ett arbetsområde från
Södertälje till Gävle.
Målsättningen är att ha anställt

Kronoberg
+ Blekinge

Redo för fortsatt tillväxt

På vår värdegrund och starka orderstock fortsätter JSB att
växa och bygga livsmiljö åt allt fler. Jag ser fram emot att
tillsammans med mina medarbetare fortsätta utveckla våra
innovativa och hållbara lösningar för byggande och boende.

Inom Entreprenader och
Byggservice har de båda
arbetschefsområdena
Kronoberg och Blekinge
fått gemensam arbetschef, Anders Johansson.

Pether Fredholm, VD

– I Kronoberg är målet att
vi ska bli dubbelt så stora på
två år, vi har en mycket bra
utveckling i området. Med
den nya organisationen blir
vi mer flexibla och på så sätt
bättre rustade för tillväxt och
för att kunna flytta resurser
till projekt, säger Anders
Johansson.
Närmast under arbetschefen arbetar sedan i augusti
Magnus Olsson som entreprenadchef i Kronoberg.
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en arbetschef och starta verksamheten i januari 2017. Från
januari och framåt skall vi skala
upp organisationen till komplett
arbetschefsorganisation med
personal som projektledare,
platschefer och kalkylator.

Med den nya organisationen
blir vi mer ﬂexibla, säger
Anders Johansson.

Utbildning, mångfald
– så jobbar JSB med
och dialog kompetensförsörjningen

Att besöka skolor och högre utbildningar är ett sätt att peka på
framtidsmöjligheterna i byggbranschen, säger Jan Johansson.

Med en fortsatt positiv
utveckling är kompetensoch arbetskraftsförsörjningen en stor utmaning
– kanske JSB:s och hela
branschens största just nu.

På en expansiv marknad ökar
konkurrensen om personal.
Samtidigt blir byggnader och
installationer alltmer komplexa,
vilket höjer kompetensbehovet
ytterligare. Behovet är brett och
gäller projektledning, arbetsledning, yrkesarbetare med flera.

– Man måste jobba på många
fronter samtidigt och vara öppen för nytänkande, säger Jan
Johansson, personalchef.

SÖK PÅ BREDDEN
– Det är fortfarande viktigt
med traditionella kanaler som
print, vår webb och att samar-

beta med Arbetsförmedlingen.
Men också sociala medier blir
allt viktigare idag, exempelvis
LinkedIn och Facebook, säger
Jan Johansson.

positiv helhetsbild av JSB. Även
vårt gedigna säkerhetsarbete
bidrar till att göra JSB till en
attraktiv arbetsgivare, säger Jan
Johansson.

TÄNK LÅNGSIKTIGT
Att besöka skolor och högre utbildningar är ett sätt att visa på
framtidsmöjligheterna i byggbranschen och väcka intresse
för företaget.

SATSA PÅ UTBILDNING I
JSB-SKOLAN
En satsning av stor betydelse är
företagets egna utbildningar i
JSB-skolan, där medarbetare får
vidareutbildning parallellt med
arbetet.
– Det är ett bra sätt att komplettera sina kunskaper och
skaffa helt nya, det gynnar
de anställdas kompetensutveckling såväl som företagets.
JSB-skolan är en satsning vi
hela tiden vidareutvecklar.

– Till exempel är vi aktiva på
den årliga Byggardagen på
Linnéuniversitet. Ett bra tillfälle
för arbetsgivare och studenter
att träffas och utbyta idéer
kring bland annat examensarbeten och traineejobb, som i
sin tur kan bli möjligheter till
en framtid hos oss, säger Jan
Johansson.
HA EN GOD FÖRETAGSKULTUR
– Vi har en mycket bra gemenskap och en organisation där vi
vill att varje individ ska bli sedd
och få göra sig hörd. Vi värnar
om mångfald och jämställdhet
på våra arbetsplatser. Att vi
gör oss kända för ett schysst
agerande medarbetare emellan
liksom i relationen med kunder
och leverantörer bidrar till en

PÅVERKA PÅ NATIONELL
NIVÅ
JSB tar också tillvara möjligheter att vara med och påverka
genom exempelvis engagemang i branschorganisationer.
Byggbranschen hjälper till
genom att i dialog med stat
och regering peka på förbättringsområden och upplyser
om var de största utbildningsbehoven finns.

Maria har stenkoll på ekonomin
Sedan i våras jobbar Maria
Bergdahl som controller
inom JSB-koncernen.
Hon följer upp företagets
ekonomi och stämmer av
projektekonomin inom
främst entreprenader
inom hela JSB.
Att Maria har stenkoll är ingen
överdrift. Innan hon kom till
JSB var hon ekonomiansvarig
på bergtäktföretaget Schweden
Splitt och tidigare skatterevisor
på skatteverket. I grunden är
Maria civilekonom.

VAD GÖR MAN SOM
CONTROLLER PÅ JSB?
– Vi har många projekt som ska
stämmas av runt om i landet.
Och allt fler och allt större
projekt blir det. Så man blir
lite som spindeln i nätet. Jag
ska också vara till hjälp med
ekonomifrågor internt genom
information och stöttning.
Tycker om att arbeta för en
ökad ekonomiförståelse så
jag hoppas på många frågor
framöver.
HUR FICK DU KONTAKT
MED JSB?
– Det var en före detta kollega
som tipsade mig om plats-

annonsen. Jag tyckte det lät intressant och efter anställningsintervjun kände jag starkt att
jag ville satsa på det här jobbet.
MOTSVARAR JOBBET DINA
FÖRVÄNTNINGAR?
– Ja, det är jätteroligt och extra
spännande att arbeta på ett så
expansivt företag med visioner.
Det känns att JSB är ett företag
som har framtiden för sig. Jag
trivs här, med bra gemenskap
och många trevliga kollegor.

Maria Bergdahl är
controller på JSB.
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Rena affärer vinner
i längden
– Ordning och reda
handlar om allt från
säkerhet till ekonomi
Allt hänger ihop. Korrekta
affärer, prioriterad säkerhet och
trivsel på jobbet ger kvalitet
också i slutleveransen.
– Konkurrens på schyssta villkor
är bäst för alla i längden, säger
JSB:s VD Pether Fredholm.
Säkerheten är prio ett. Att må
bra och känna sig trygg på sitt
arbete är en grundförutsättning för framgång för både
individen och företaget.
– För det första måste man ha
en ledning som driver frågorna, vilket JSB har. Det ger oss
förutsättningarna att jobba
målinriktat och ligga i framkant
inom arbetsmiljö, säger skyddsombud Mats Björnlund.
Mats har just återvänt från
Stockholm och utbildningsföretaget Teknologisk Institut där
han tillsammans med personalchef Jan Johansson bjudits in
att berätta för branschfolk om
JSB:s arbetsmiljöarbete.

SÄKERHET
– EN ATTITYDFRÅGA
Mats Björnlunds tjänst är till
100 procent ägnad arbetsmiljön. Han jobbar proaktivt och
systematiskt för en trygg och
säker arbetsmiljö. Målet är noll
olyckor och noll tillbud – ett
arbete som aldrig får stå stilla.
– Exempelvis under våra arbetsmiljöveckor tar vi pulsen på
verksamheten, sammanställer
och utvärderar läget. Vi ordnar
flera aktiviteter med olika teman. Säkra lyft är ett exempel
vi kommer att fokusera på i
år. Det är viktigt att komma
ihåg att säkerhetstänket måste
finnas hos alla i det dagliga
arbetet. Som ett extra stöd lät
vi förra året producera vår egen
bok Säker arbetsplats som delas ut till varje anställd, berättar
Mats Björnlund.
NY LAG FÖR I ÅR
Att göra som vi säger, följa
avtal och jobba med seriösa
underleverantörer – för JSB är
det mer än åligganden. Det är
framgångsfaktorer.
JSB välkomnar den för i år nya

Mats Björnlund jobbar proaktivt och systematiskt för en trygg och
säker arbetsmiljö.
lagen om elektronisk personalliggare kopplat till varje medarbetares identitetshandling. En
personalliggare ger tryggheten
att veta vilka som vistas på
byggarbetsplatsen, mellan vilka
tider och vilket företag de är
anställda av. Lagens syfte är att
underlätta Skatteverkets kontroller och motverka svartarbete – men det finns fler fördelar
och utvecklingsmöjligheter.
ID06 SKAPAR MÖJLIGHETER
Byggbranschen har sedan
tidigare på frivillig basis använt
systemet ID06 för kontroll och

redovisning av närvaron på en
arbetsplats.
– Ordning och reda, rutiner för
att säkerställa att företag och
anställda följer lagar och regler
och att vi har rätta och aktuella
utbildningar för olika arbetsmoment på arbetsplatsen, det
tycker vi på JSB är självklara
krav. ID06 systemet utvecklas
nu vidare till ett smidigt och
kraftfullt verktyg just för att säkerställa dessa krav i byggbranschen, säger Pether Fredholm.

JSB möts
via Skype
Tekniken hjälper oss på
vägen – men det handlar
också om nya sätt att
tänka och att ifrågasätta
gamla vanor. Maria Bergdahl ser möjligheterna.
– Genom att ersätta en del av
resorna med Skypemöten kan
man använda sin tid och energi
på ett bättre sätt. Man får mera
tid för projekt och kunder. Och
det gynnar säkerheten, med
minskad exponering för risker i
trafiken. Belastningen på miljön
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minskar också, säger Maria
Bergdahl.
Konferensutrustningen finns
nu installerad på alla kontor.
Med teknikens hjälp både ser
och hör man de andra mötesdeltagarna, alla kan se samma
presentation och jobba i delade
arbetsdokument. Dessutom
kan man delta i mötena från sin
egen dator, eller om man trots
allt befinner sig på resande fot
– från sin telefon.
Att mötas på distans ställer krav
på tydlighet så att alla följer

Skype är ett komplement och ett sätt att öka vår tillgänglighet.
med. Effektivare mötesstruktur
ger bättre resultat. Det är ett
tänk som bidrar till att göra
också ”vanliga” möten effektivare.

– Avsikten är förstås inte att
ersätta alla personliga möten,
säger Maria Bergdahl. Det är
ett komplement och ett sätt att
öka vår tillgänglighet.

Välkommen till JSB Bostad
Nytt namn visar vägen till din bostadslösning
JSB Bostad är sedan i
somras samlingsnamnet
på våra framgångsrika
typhus.
– Med detta får vi en ökad tydlighet och ett ökat fokus på de
olika bostadskoncepten, säger
JSB:s VD Pether Fredholm.
Sverige behöver fler bostäder
som vanliga hushåll har råd att
bo i. Bostadsbolagen behöver fler hus som är enkla att
beställa och där god kvalitet är
standard.
Lösningen med JSB:s prisbelönade typhus blir verklighet
för allt fler boende runt om i
landet. Enbart detta affärsområde har sedan 2012 vuxit i

volym från noll kronor till cirka
800 mkr med en inneliggande
ordervolym om cirka 2 000
lägenheter.
FORTSATT JÄTTEBEHOV
Enligt Boverket är det bostadsbrist i 240 kommuner och
behovet fram till år 2025 är
700 000 bostäder.
– JSB:s industriellt producerade
och standardiserade bostäder
för främst hyresrätten ligger
helt rätt i tid och mot marknad.
JSB skall fortsätta att växa inom
bostadssegmenten för hyresrätter och bostadsrätter, säger
Pether Fredholm.

har utvecklats till
att i dag omfatta
tre olika typhus
och varumärken
för bostäder. Från
och med den 1 juni
2016 koncentrerar
och organiserar
vi dessa i ett nytt
affärsområde
– JSB Bostad.

JSB Bostad är:
-Trygga Boendet:
Hyresrätter i två till fyra våningar med
lägenheter om 2 och 3 rum och kök.
Totalt fyra lägenheter per våningsplan.

-Bo Mini:
Hyresrätter i två till sex våningar, med
mindre lägenheter, 1 och 2 rum och kök.
Totalt åtta lägenheter per våningsplan.

-Care & Comfort Housing:
Hyresrätter som trygghetsboende.

JSB:s tre affärsområden är:
JSB Bostad • Byggservice • Entreprenader

JSB:s bostadskoncept som
tidigare hette Trygga Boendet,

Snart inﬂyttning i Umeå
– hittills största projektet inom JSB Bostad
Det enskilt största
projektet i Sverige inom
JSB Bostad närmar sig
färdigställande.
Kund är kommunala AB
Bostaden i Umeå.
Berndt Elstig är fastighetschef
på AB Bostaden. Han uppskattar konceptets fördelar, som
rikstäckande upphandling och
förtillverkade komponenter.

– Största fördelen med konceptet tycker jag är att man snabbt
kan komma igång och bygga,
säger Berndt Elstig.
Totalt blir det nio tre- och
fyravåningshus som inrymmer
totalt 180 hyreslägenheter,
jämnt fördelade i antal mellan
1:or, 2:or och 3:or. Boendestandarden är hög och materialen
hållbara med lång livslängd.
Husen är energieffektiva med
en energianvändning på cirka

65 kWh/år/kvm.
De får även
individuell mätning av el och
varmvatten.
I december 2016
börjar inflyttningen som planeras
ske i etapper
fram till december 2017.
– Produktionen har flutit på bra
och det första huset är snart

klart. Som uppskattning ska vi
hålla en taklagsfest som jag ser
fram emot, säger Berndt Elstig.

Äntligen nya hyresrätter i Malå
– JSB Bostad gör det möjligt
Expansionen fortsätter för
JSB Bostad när Kvarteret
Vargen i Malå får 24 nya
hyresrätter. Ytterligare
några få mil återstår upp
till polcirkeln.

Malåbostaden, de första på
närmare 25 år.

Sju mil söder om Arvidsjaur
ligger Malå. Kommunen har
haft brist på bostäder i flera år,
men nu är arbetet igång.

Det blir två nya trevånings
hyreshus från JSB Bostad med
tolv lägenheter i varje, tvåor
och treor som ska stå inflyttningsklara i augusti nästa år.

JSB uppför två nya hyreshus för
det kommunala bostadsbolaget

– Det känns hedrande att JSB
får stå för den första nyproduktionen av hyreshus här på så
lång tid, säger Johan Persson,
arbetschef JSB Bostad.

– I min värld utstrålar det här

framtid, säger Malåbostadens
ordförande Mikael Abrahamsson till tidningen Norran.
– Det är många som flyttar in
från byarna till tätorten. Sedan
har vi en generationsväxling
där de som är 55 plus vill sälja
sina hus för att bo i lägenhet.
Det behövs också för hemvändare och för företagens
utveckling, säger Karl-Bertil
Juting, VD för Malåbostaden,
till samma tidning.

Johan Persson, arbetschef
JSB Bostad
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Länsförsäkringar på
plats i nya lokaler

Leif Olsson och
Mats Svensson
från Länsförsäkringar, i nyrenoverade lokaler.

A-läge i Karlshamn,
ritning av arkitekt Anders
Törnqvist och JSB som
entreprenör. Tre framgångsfaktorer för Länsförsäkringar Karlshamn.
Kön till den guidade visningen
var lång utanför ”LF-huset” när
Länsförsäkringar invigde sina

nya lokaler i augusti. De helt
nyrenoverade 2 500 kvadratmeter betyder både ny inspiration i arbetet och utrymme för
tillväxt.
– Det här innebär en nystart
för oss, säger Mats Svensson,
Länsförsäkringar Blekinge.
Länsförsäkringar som också
är bank värderar tillgänglig-

heten för kundbesök i lokalen.
Samtidigt blir verksamheten väl
synlig i gatuplanet.

samarbetet med JSB fungerat bra och han är nöjd med
utförandet.

– På så vis kan vi exponera våra
budskap och göra synligt att vi
har mycket folk hos oss.
Vi är ju ett företag som satsar
på Blekinge där vi vill växa och
synas.

– JSB har varit lyhörda för våra
önskemål och jag vill passa på
att ge en särskild eloge till JSB:s
arbetschef Anders Johansson
som var med på slutet och fick
alla bitarna på plats, avslutar
Mats Svensson.

Mats Svensson tycker att

Ny Volvohall lysande landmärke i Karlskrona
Infarten till Karlskrona har blivit
ljusare. Den nya anläggningen
för Ahlberg Bil är en av de
första i Sverige enligt Volvos
nya varumärkeskoncept.
Bakom glasfasaden visas nya
bilar i upplysta glasboxar väl
synliga inifrån och utifrån.
I mitten finns en marknadsplats för utrustning och tillval
och ett ”vardagsrum” där
kunderna bekvämt kan koppla
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av med en kopp kaffe.
I anslutning till bilhallen finns
ny butik och verkstad.
– Jag kan med glädje rekommendera totalentreprenören
JSB till fler. Jag vill också ge ett
extra tack till JSB:s platschef
Kent Gustavsson som funnits
med i hela projektet och gjort
ett jättefint jobb, säger Johan
Ahlberg, VD och ägare av
Ahlberg Bil.

Från idé till
färdigt hus
JSB levererar hela vägen
När Riksbyggen presenterade sin idé om ett nytt
projekt i attraktiva Gyllins
Trädgård i Malmö, fick
JSB uppmaningen att
föreslå ett lämpligt hus på
platsen. Snart är bygget
igång av 34 lägenheter i
Brf Junibacken.
I samarbete med sin arkitektkontakt presenterade JSB
planlösningar och utförande.
Därifrån jobbade Riksbyggen
och JSB tillsammans fram ett
kontrakt.

– Det är jättesmickrande och
roligt få förtroendet att ta en
stor del i projektutvecklingen,
säger Robert Cardell, arbetschef JSB Syd.
Brf Junibacken erbjuder hållbara lösningar och hög
standard med toppmodern
utrustning. Stora fönsterpartier
och glasdörrar mot balkong
eller uteplats ger rummen ljus
och rymd. Ytskikten är fräscha
med ekparkett och badrum
med klinkergolv och helkaklade väggar. Egen tvättmaskin
och torktumlare, välplanerade
och fullutrustade kök är andra
kvaliteter.

Bild: jkab Arkitekter
Totalt blir det 34 lägenheter,
från ett till fyra rum och kök.
Försäljning, projektering,
planering och inköp är igång
och det blir byggstart efter
årsskiftet. Inflyttning planeras
till våren 2018.

– Riksbyggens initiativ och valet
av vår lösning är en bekräftelse på att man uppskattar vår
kompetens och vår förståelse
för kundens och de boendes
behov, säger Robert Cardell.

Skola får lyft i centrala Växjö
På Elin Wägnerskolan i
Växjö går cirka 500 elever
i årskurs 4-9. Nu börjar
JSB om- och tillbyggnad
av skolan, ett arbete i tre
etapper fram till 2018.
Avtalet om entreprenaden
skrevs i september mellan JSB

och Växjö Fastighetsförvaltning
AB (Vöfab).
– Det blir ett rejält lyft för skolan med exempelvis renovering
av ytskikt, nya ledningar och
hissar. En av förbättringarna
blir ett nytt tillagningskök med
matsal, berättar JSB:s entreprenadchef Magnus Olsson.

Etableringen är igång och
projektet som helhet utförs i
tre etapper fram till 2018. Det
ställer höga krav på samarbete eftersom en stor del av
momenten måste utföras under
pågående skolverksamhet.
– Det är hedrande med ett
så ansvarsfyllt uppdrag.

Med tanke på bland annat säkerhet och ljudnivåer är det ett
arbete som ställer höga krav på
hänsyn och dialog mellan skoloch byggverksamheterna. Det
här är också ett jobb där JSB
blir väl synliga i centrala Växjö
vilket är roligt, säger Magnus
Olsson.

Nyhet i hett område
JSB bygger på
Norra Station
Norra stationsområdet i Hässleholm är en dynamisk miljö för
företagande och utbildning.
Här bygger JSB en ny kontorsbyggnad för kunden Norra
Station AB, ett dotterbolag till
Hässleholm Industribyggnads
AB (HIBAB).
Byggnadens yta är cirka 2 500
kvm, i tre plan plus källarvåning. JSB:s Kristianstadskontor
gläds åt jobbet som beräknas
pågå till i november 2017.

– Norra Stationsområdet är
en knutpunkt där det arbetar
och rör sig mycket folk. Det är
jätteroligt att få vara med och
utveckla det vidare med ett
snyggt och modernt hus, säger
Ola Håkansson, arbetschef JSB
Kristianstad.
HIBAB är ett kommunägt bolag
som erbjuder mark och lokaler
med hög attraktionskraft – för
att utveckla Hässleholm när
det gäller såväl tillväxt som
livsmiljö.
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JSB engagerar många människor runt om i landet och
vi vill att du som på ett eller annat sätt berörs ska ha en
god inblick i vår verksamhet. Det gäller dig som anställd,
kund, leverantör, samarbetspartner, myndighet, med
flera. Med det här informationsbladet ger vi fortlöpande
exempel på aktuella projekt och mera som är på gång
hos oss. På så sätt vill vi bjuda in till ökad delaktighet så
att vi tillsammans ska nå det bästa resultatet.
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Snart är det dags för en
ny utbildning i JSB-skolan.
På det nya året startar
vidareutbildning för
diplomerade platschefer.
Utbildningen innehåller entreprenadjuridik, ekonomi, arbetsmiljö,
bygglagstiftning, installationssamordning och ledarskap.
– Vår utbildning i JSB-skolan
gynnar såväl de anställda som
företagets kompetensförsörjning.
Nu ökar vi satsningen ytterligare,
säger personalchef Jan Johansson.

Pontus trivs på jobbet
”Positiv anda och
gemenskap”

platschef

”Jättebra stöd från ledning och arbetskamrater”

Pontus Edlund är platschef vid
Entreprenader i Malmö. Han
har jobbat på JSB i cirka ett och
ett halvt år.

Peter Lindström började arbeta
som snickare på JSB år 2012.
Sedan ett och ett halvt år är
han platschef vid Entreprenader
i Malmö.

– Mitt jobb är att driva projekt
framåt i byggprocessen, till
färdig produkt i rätt tid till
nöjd kund. Att jobba på JSB
känns jättepositivt, det är en
god anda och gemenskap i
företaget. Jag uppskattar också
att beslutsvägarna är snabba,
säger Pontus Edlund.

– Jag trivs mycket bra på JSB.
Det är en utvecklande miljö och
man får vara med och påverka
beslut. I min utveckling har
jag fått ett jättebra stöd från
företaget. Det gäller både från

Magnus är entreprenadchef

i Kronoberg

ledningen och från arbetskamraterna. Alla hjälps åt, säger
Peter Lindström.

JSB lanserar ny hemsida
I december
lanserar JSB en ny
och lättillgänglig
webbplats i
modern design.

I augusti började Magnus
Olsson som ny entreprenadchef i Kronoberg.
Magnus har ett förflutet
inom byggvärlden sedan
1992.
– Det känns väldigt positivt att
börja jobba på JSB, ett företag
med unika koncept och som
hela tiden vill fortsätta utvecklas. Med den känslan och min
lokala kännedom om Växjöområdet tror jag att jag har goda
förutsättningar att bidra till

Peter gick från snickare till

JSB:s utveckling, säger
Magnus Olsson.

Hemsidan som är
baserad på en helt ny
plattform är i full gång.
På den nya hemsidan
förbättrar vi överblicken över vilka vi är och
vad vi erbjuder.
Det blir också lättare
att följa nyheter om
våra projekt och vår utveckling som företag.

