Stockholmsbyggaren
med högre service,
kortare ledtider och
snabbare beslutsvägar

En trygg
samarbetspartner

Christer Eriksson startade C. Eriksson Bygg AB 1988
och sedan början av 2021 driver jag, hans son Elias,
företaget vidare tillsammans med honom. Innan jag gick
in i företagsledningen 2015 hade jag arbetat i sex år på
beställarsidan som byggprojektledare, vilket gav mig en djup
förståelse för våra kunders perspektiv.
Vi är en etablerad byggare på Stockholms bygg- och
fastighetsmarknad som utför entreprenader och byggservice
åt företagskunder och fastighetsägare i Stockholmsområdet.
Genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och
servicekänsla arbetar vi med återkommande kunder. Nya
kunder når vi ofta genom rekommendationer, vilket är är
mycket stolta över.
Långa och seriösa samarbeten med entreprenörer, kunder
och leverantörer har gett oss ett stort och tryggt nätverk
som säkerställer vår verksamhet. Vi kan tryggt åta oss allt
från snabba byggserviceuppdrag till stora och komplexa
totalentreprenader med helhetsansvar. Ordning och reda är
våra värdeord som speglar hela vår verksamhet.
Välkommen att höra av er till oss med ert projekt!
/Elias Eriksson, VD

Familjeföretag med över
30 års erfarenhet

1988

22-årige Christer Eriksson
startar EBS-Eriksson Bygg
Service som ett enskilt
företag. Hög service är
ledordet. De första åren
går Christer inhyrd åt
byggföretaget Tre Masar AB.

Företaget köper sin första
industrifastighet, belägen i
Tumba.

2004

Efter många år med
ökade vinster och stor
utveckling av bolaget
kommer vårt första tuffa
år. Kundförluster och
färre uppdrag leder till
personalnedskärningar
där åtta snickare/vänner
blev fyra.

Christers andre son Elias
Eriksson kommer in i
byggverksamheten med
höga mål och ambitioner
efter att ha arbetat som
byggprojektledare på
beställarsidan.

2016

2002

2015

Mitt i fastighetskrisen
startar C Eriksson istället
ett aktiebolag och börjar
åta sig fler egna projekt.
Förste snickaren, Mats
Westrin, anställs – han är
fortfarande kvar i företaget.

Samarbetet med AP
Fastigheter utökas efter
4–5 års arbete i Hornsberg.
Vi bygger om lokaler om
4 000 kvm i Sundbyberg
åt SAS Callcenter/SAS
Radisson, samt Telias
och Manpowers lika stora
kontor i samma fastighet.

2008

2000–
2002

En ny snickare anställs,
ambitiöse 20-årige Daniel
Backelund. Daniel är kvar
och är idag en mycket
kompetent projektledare.

Vi säljer industrifastigheten
i Tumba och hyr in oss i ett
kontor på Polhemsgatan.

2014

Startar systerföretaget
Cejbe AB som drivs med
stor framgång av Christers
son Jesper Eriksson.

Flyttar in i nya kontor
på Kungsholmen. Vi får
prestigeuppdraget att på
totalentreprenad anpassa
ett flertal våningar i en av
Hötorgsskraporna.

Vi köper en industrifastighet på 1 200 kvm i
Jordbro industriområde,
varifrån vi kommer att driva
verksamheten och även ha
hyresgäster. Elias Eriksson
tillträder som VD för bolaget.

1992

2021

2017

Vi börjar mer och mer
utföra även projekteringen
av de lokaler och
fastigheter vi anpassar
och utvecklar.

Kontoret flyttas till Globen,
men covid-19-pandemin
pausar planerna på att
anställa och växa. Under
sommaren och hösten får
verksamheten styrfart igen.

2020

1996

Företaget börjar jobba
med kontorsanpassningar
åt AP Fastigheter, samt
utför försäkringsjobb för
Folksam, främst totalskador
(återbygga nedbrända
sommarhus/villor).

Lassie Galambos anställs
som snickare, och är
fortfarande kvar i bolaget.

2009

Bygger en rad
Länsförsäkringar Bankbutiker i Storstockholm
samt Bingo Live-hallar åt
Svenska Spel.

Börjar jobba med AMF
Fastigheter och efter några
år utan kontorsanpassningar
sätter vi full fart med det igen.

2018

Blir återigen ett
Gasell-företag.

1998

2011

Vi blir för första gången ett
Gasell-företag, vilket vi är
väldigt stolta över. Målet att
komma över 100 miljoner i
omsättning uppnås.

2019

Hållbarhet
är en självklarhet

Vi är certifierade enligt BF9K, vilket är ett tecken på hur stor vikt vi lägger vid vårt KMA-arbete. Vi ställer
oss också bakom FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Sommaren 2022 flyttar vi in i en egen
industrifastighet med lagerlokal, och till det har vi köpt in en egen lastbil. Det ger oss möjlighet att samköra
och optimera leveranserna – bra för både miljön och våra kunder! Att ha lager på samma ställe som vårt
kontor ger också snabbare leveranser till våra snickare ute på plats så att de kan arbeta mer effektivt och
minska antalet leveranser för miljön skull.
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

ID06

Våra tjänster

Entreprenad

Vår kärnverksamhet är ombyggnad av kommersiella lokaler på
entreprenad, med störst fokus och vikt på total- och generalentreprenader.
Vår organisation jobbar smidigt och hanterar entreprenader snabbt,
effektivt och resultatinriktat. Vi tar helhetsansvaret med planering,
utförande, samordning och överlämning och håller hela vägen samma
höga kvalitetsfokus i organisation, administration och hantverk. Vi sköter
vår kärnverksamhet, ni fokuserar på er!
Vi är certifierade enligt BF9K, medlem i branschorganisationerna
Byggföretagen, Svenskt Näringsliv och Stockholms Byggmästareförening.
Alla våra anställda har ID06 och vi innehar alla nödvändiga
entreprenadförsäkringar.

Våra tjänster

Byggservice

Vår byggservice ger mervärden i våra egna projekt samtidigt som det
ger oss möjligheten att snabbt och smidigt hjälpa våra kunder även
med mindre åtaganden.
Vi har en hög serviceanda som skapar starkt engagemang hos våra
medarbetare och leverantörer och borgar för högkvalitativa resultat i
era projekt.

Referensobjekt

Västermalmsgallerian,
imkanalen

I detta projekt var vi med som totalentreprenör från ett tidigt skede och tog fram bygglovshandlingar som
detaljprojekterades fram till produktionsstart. Till en ny restauranglokal på bottenplan krävdes nya fläktrum på
taket och imkanaler drogs under gallerian och upp genom innergården och utmed fasaden. Kanalerna kläddes med
fasadtegelsystem på en smidesstomme.
För bästa möjliga samordning och kommunikation gjordes projekteringen i 3D.

Se filmen om
Hötorgsskrapan

Referensobjekt

Stigbygeln /
Hötorgsskrapan

Sedan 2016 har vi gjort löpande kontorsrenoveringar på totalentreprenad i en av
Hötorgsskraporna. Vi har tagit oss an ett eller ett par plan i taget och arbetat utan att
störa omkringliggande verksamhet. Vi har många års erfarenhet av att jobba på stora
handelsplatser och vet hur man arbetar i pågående verksamheter.

Tack till våra leverantörer
och samarbetspartners
som har en viktig funktion i vår
verksamhet.
DIN SÄKERHETSLEVERANTÖR
MED KUNNIG,
MOTIVERAD OCH
SERVICEINRIKTAD PERSONAL
mysec.se

Välkommen till Cejbe AB
Elinstallationer

Välkommen att kontakta oss idag på 070-811 30 53 eller besök oss på www.cejbe.se

RFB RÖR AB
DIN VVS-PARTNER I STOCKHOLM
erik@rfb-ror.se| 070-517 41 24

r F B
R Ö R
a B
Shhhhhhh!

r F B
R Ö R
a B

Med ljudisolerade glasväggar får du inte bara
mer ljus och rymd, du kan också prata
hemligheter, ha möte utan att störa eller sjunga
med riktigt högt i favoritlåten. Så sluta viska och
ring oss!
Vi mäter och monterar på plats och ser till att
du får det exakt så som du önskar.
Vi är specialister på rymd, luft och ljus.
Och så är vi riktigt grymma på glasväggar.
MÄSTARE PÅ GLASETS MÖJLIGHETER
08-534 711 50 | stockholm@rydsglas.se | Rydsglas.se

www.k-bygg.se

Bernströmsvägen 2A
146 38 Tullinge

RIVNING OCH ASBESTSANERING
Joakim & Mika Entreprenad AB
070-77 99 270 • Bernströmsvägen 2, 146 38 Tullinge

Helhetsleverantör inom ventilation.
Från idé till färdigt projekt
PROJEKTERING
INSTALLATION
SERVICE
www.nordvalvet.se

Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster inom bygg- och
fastighetsbranschen. Vi utför i huvudsak rivningsarbeten
inför ombyggnationer. Men även underhållsservice av
hissar, håltagning, städning samt transporter och sophantering.

www.rens.se | 08-462 91 81

ISOTON
UNDERTAK

vafomaleri.se

Tillsammans hittar vi
den bästa lösningen
Vi utför helhetslösningar inom tätskikt, asfalt och markarbeten
Vi utför
tätskikt, asfalt
och markarbeten
med helhetslösningar
specialinriktninginom
på renovering
av gårdsbjälklag.
med specialinriktning på renovering av gårdsbjälklag.

GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB

Lillängsvägen
136 72 VENDELSÖ
GW Asfalt 24,
& Trädgårdsanläggningar
AB
Växel
08-447 3124,
30136
• www.gwasfalt.se
Lillängsvägen
72 VENDELSÖ

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
GW ASFALT &
TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR AB

556457-8663 | 2015-03-26
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
GW ASFALT &
TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR AB
556457-8663 | 2015-03-26

Persiennkompaniet är med er från idé
till färdig installation. Vi hjälper er att
hitta rätt lösning för ert projekt och
guidar er genom val av lösningar och
material ur vårt breda sortiment av
solskydd och textilier.
Läs mer på persiennkompaniet.se

Växel 08-447 31 30 • www.gwasfalt.se

MEDVERKA HÄR!
Den här platsen kan bli din
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

VI FÖRBÄTTRAR
DITT KLIMAT
Vår långa erfarenhet och breda kunskap gör att vi
kan serva kunder med olika behov och anpassa
lösningen efter kundens behov och budget.

www.strandsluft.se

www.malmstensmaleri.se
www.malmstensmaleri.se

Cementvägen 2, 136 50 Jordbro
Tel: 08-534 210 15
info@erikssonbygg.se

• 21748 • www.jssverige.se

www.erikssonbygg.se

