TRYGGT OCH PÅLITLIGT
– MED EGEN PERSONAL

EN TYDLIG NISCH INOM
ANLÄGGNINGSBETONG
Från Stan Byggnads AB är betongexperten som i år firar 20 år.
Sedan starten 2002 har vi arbetar varje dag, vecka och månad med
betongarbeten i Stockholmsområdet. Vi har under åren samlat på
oss ett unikt CV med väl utförda arbeten i tunnlar, broar och byggen. Ända sedan starten har vår mission varit tydlig; vi ska vara ett
föredöme i branschen. Att leverera med hög kvalitet, att hålla vad
vi lovar och att rätt alltid ska vara rätt är centrala ledord i vår verksamhet. Vi är otroligt stolta över vårt goda rykte i branschen och
vet att det är genom hårt arbete och stor kompetens vi har nått vår
position. Lika stolta är vi över vår personal. Att ha egen personal,
bosatta i Stockholmsområdet gör vårt erbjudande ännu bättre.
Personalen har i många fall arbetat på Från Stan sedan starten och
delar våra värderingar att vara seriösa, ärliga, kunniga och rättvisa.
Med oss får våra kunder en ifrågasättande partner som kommer
med förslag och råd för att göra ditt projekt ännu bättre. Vi levererar
ett arbete som är rätt utfört, till rätt pris och i rätt tid.
• Vi tillgodoser beställarens krav och önskemål genom att ha ett högt
tekniska kunnande om olika metoder och material för anläggningsbetong.
• Genom noggrann dokumentation och analys förändrar och förbättrar vi vår produktion.
• Vi kompetensutvecklar löpande våra medarbetare för att de ska
ha förutsättningar att utföra ett effektivt och kvalitativt arbete.

SVERIGES FÖRSTA KLIMATNEUTRALA BYGGHANDEL!
Fosforos ingår i Nordströms och är specialiserade mot mark
och anläggning. Allt från betongkomplement, armering, cellplast,
bruk och specialartiklar för hantering.
Nordströms är ett familjeföretag som sedan 1914 förser yrkeskunder
och storförbrukare med trävaror och byggmaterial. Vi har 12 anläggningar från Uppsala i norr till Linköping i söder samt Örebro. Vår kunniga och engagerade personal erbjuder tidspassning, väderskydd och
ett sortiment som omfattar mer än 35 000 artiklar. Ditt kundnummer
gäller på alla Nordströms anläggningar.
Sjöbodavägen 2, 145 53 Norsborg
Telefon: 08-534 70 970 E-post: info@fosforos.se
Öppettider: mån-fre 06.30 – 16.30

Hyperion Service erbjuder
en integrerad helhetslösning
inom städservice.
Med lång erfarenhet inom städbranschen erbjuder vi trygga, personliga
och miljövänliga tjänster runtom i hela Stockholm. Vi strävar efter att
utföra tjänster för verksamheter inom Stockholmsregionen. Med bred
kompetens, hög kvalitet och god service fokuseras vår konkurrenskraft
på kunnande, engagemang, resurser och priser.

08-585 49 600 | info@hyperionservice.se | www.hyperionservice.se

Vi är ISO-certifierade enligt
miljö 14001 och kvalitet 9001

20 ÅRS EFARENHET
AV BETONGARBETE
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ramirent.se
Din lokala
maskinuthyrare

Vi hjälper dig att
bygga en hållbar affär.

Från Stans resa började 2002 när Johan Engdahl och
David Lindquist, två egenföretagare, gick samman och
skapade ett företag med inriktning mot betong och
snickeri. Genom att nischa in sig på specifika delar av
byggprocessen skulle man bygga upp en unik kompetens som få andra aktörer på marknaden kunde
matcha. År 2006 anslöt Goran Ghafor, en entreprenör
med stort kunnande inom armering och gjutning, till
verksamheten och bidrog med en ännu större bredd
inom just betongarbeten. I dag, 20 år efter bildandet av
företaget, ägs Från Stan av tre delägare och fem minoritetsägare som samtliga är anställda inom bolaget.

RIKSTÄCKANDE ROSTSKYDDSMÅLNING,
BETONGREPARATIONER OCH
BELÄGGNINGAR

Från Stan bygger vår framgång på vår personal. Att
ha egen personal har varit avgörande för företagets
utveckling genom åren. Genom att skapa en arbetsplats att trivas på, uppmuntra till personlig och professionell utveckling och rekrytera rätt har vi skapat ett
team av betongexperter som kan ta sig an alla typer
av uppdrag. Vår låga personalomsättning gör att vi
hela tiden kan sikta högre, vi behöver inte ”börja om”
och lära på nytt. Vi behåller vår kompetens hos våra
90 medarbetare. Med egen personal i stället för inhyrd
kompetens ökar vår kontroll av kvaliteten på arbetet,
vilket också ger en större trygghet för våra kunder.

5

ConRegOnline

Mognadsmätaren för betong

CERTIFIERAD
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Ledningssystem för kvalitet,
miljö och arbetsmiljö

08-771 73 44
info@allblastring.se
www.conregsystem.com

Effektivare produktion med fullständig kontroll
över betongens hållfasthetstillväxt.

MED ERFARENHET
OCH EXPERTIS

Redan tidigt i Från Stans verksamhet
beslutade sig gundarna Johan och David
för att satsa på betongarbeten. Att arbeta inom betong är att ta på sig ett stort
ansvar i byggprojektet. Felaktigt utförda
betongarbeten kan bli oerhört kostsamma
för projekten och därför är det extra viktigt
att man anlitar en specialist för ett effektivt
genomförande och ett lyckat slutresultat.
Från Stan är den specialisten. Med 20 års
erfarenhet har vi byggt upp en solid kunskap om anläggningsbetong i företaget.
Vi har bland annat varit med och byggt
Citybanan, Kraftvärmeverk 8 i Värtan och
Sveriges största postterminal i Rosersberg.

I vår personalstyrka finns formsnickare,
armerare och betongarbetare som har kompetensen att ta sig an såväl små som stora
projekt. Utöver våra skickliga yrkesarbetare
så har vi erfarna arbetsledare, projektingenjörer och platschefer för att säkerställa att
produktionen löper enligt plan. Vår mångåriga erfarenhet stärker oss i arbetet med
offerter, budgetar och tidplaner.
Med nära samarbeten med leverantörer
och några få utvalda underentreprenörer
kan vi garantera ett lyckat slutresultat. Från
Stan utför betonggjutning, olika konstruktioner i armerad betong för fastigheter,
parkeringshus, broar, viadukter och tunnlar.

VI TUMMAR
ALDRIG PÅ
KVALITET
Med dedikerad och noggranna medarbetare utför vi
ditt betongarbete på bästa sätt. Vår personal har en
stor yrkesstolthet och har ett stort hjärta för arbetet
vi utför. Vi har sagt det förut, men det tål att sägas
igen – vi är otroligt stolta över vår personal. Att se
hur anställda kommer till företaget som lärling och
väljer att stanna kvar i över 15 år för att utvecklas
tillsammans med oss är ett av de finaste betyg vi kan
få som arbetsgivare. Och värdet det skapar för våra
kunder att vi kommer med vår egen seriösa personal
till arbetsplatsen är svårt att överträffa.

”VI SER ALLTID
INDIVIDERNA
I FÖRETAGET”
Goran Ghafor är platschef och delägare i Från Stan. Hans resa inom företaget började 2005 när han träffade vd:n
Johan Engdahl på ett mindre projekt. I
stället för att arbeta parallellt bestämde de sig för att gå ihop och se vad
samarbetet kunde leda till.
– Sedan har vår resa bara fortsatt.
Man har inte reflekterat över det
egentligen, men jag kan ju se hur vår
styrka i att vi är kompetenta och att vi
alltid ser individerna i företaget är tydliga framgångsfaktorer, säger Goran.
Att leverera av hög kvalitet är ytterligare en faktor som har gjort Från Stan
framgångsrika, menar han.

– Det är jätteviktigt med kvalitet och vi
är kända i branschen för att göra ett
bra och korrekt jobb. Det är vad våra
kunder förväntar sig när de anlitar oss,
så vårt mål är alltid att lämna en så
bra produkt som möjligt.
Hur gör ni för att garantera hög kvalitet?
– Genom att utbilda oss och följa utvecklingen i branschen. Självklart spelar vår erfarenhet stor roll här också,
vi har varit med i många år nu och vet
hur saker ska göras på bästa sätt.

TEMPERATUR- OCH
HÅLLFASTHETS
BERÄKNING
Betongens hållfasthet uppnås först efter 28
dygn, om det är 20 grader varmt. Den omgivande temperaturen kan alltså påverka om det går
fortare eller långsammare och det är inte alltid
så lätt att veta hur just ditt projekt kommer hålla
tidsramen. Därför erbjuder Från Stan temperaturoch hållfasthetsberäkningar så att våra kunder
kan nå maximal produktivitet. Vi kan bistå med
Klass 1-ansvariga som hjälper er med planering,
utförande och uppföljning av gjutningar. Efter
avslutad gjutning sammanställer vi dokumentation för egenkontroller – Från Stan är din partner
genom hela projektet.

Från Stan erbjuder också
•
•
•
•
•
•

Projekteringsstöd
Projektledning
Kalkyl och tidplan
Klass 1-kompetens
Undervattensgjutning
Provtagning av betong med egen provtagningsutrustning
• Kvastmaskin
• Blästring med egen utrustning

Vi är ett familjeföretag med lång erfarenhet
och goda referenser.
Vi skräddarsyr våra uppdrag efter kundens behov och tar oss
an både större och mindre uppdrag.
Vi utför håltagning • vajersågning • väggsågning
bergsborrning/spräckning m m.

www.flinksbetonghaltagning.se
Info@Flinksbetonghaltagning.se
• 0729-13 95 53 • 0704-68 31 51
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”VI ARBETAR
FÖR VARANDRA”
Robin Ranneskog kom till Från Stan redan 2007, när
han gick på gymnasiet. I dag är han 33 år gammal och
firar 15 år i företaget. På yrkesbeviset står det träarbetare, och han spenderar dagarna med att spika form,
armera och gjuta för att tillsammans med sitt team
bygga upp Värmeverket i Hjorthagen.
– Det var inte alls tänkt att jag skulle hålla på med betong över huvud taget, det bara blev så när jag började
här som praktikant. Jag trivdes direkt väldigt bra, man
har bra kamrater som man arbetar tillsammans med
och man är kompis med cheferna. Jag har aldrig sett
någon anledning att söka mig härifrån, berättar Robin.
Personalomsättningen är generellt låg bland Från
Stans 80-tal anställda. Robin tror att det beror på att
man har en god laganda och att det finns en stor förståelse genom alla led för hur arbetet går till.
– Det är bara att se på hur det såg ut där 2007. När jag
började här var många av de som nu är de högsta cheferna med och spikade och arbetade på bygget precis
som oss alla. Jag har ju gått direkt under mina högsta
chefer från början och de har lärt mig väldigt mycket.
Sedan är det ju det här med att arbeta tillsammans
med samma människor under många år. Det skapar en
speciell känsla där vi arbetar för varandra.
Hur skulle du beskriva Från Stan som arbetsgivare och
arbetsplats?
– Det är en arbetsplats att trivas på. Det är ett sammansvetsat gäng, men det är ändå lätt att komma in i
gemenskapen. Jag upplever att arbetsgivaren bryr sig
om alla anställda och har en bra bild av vad som krävs
i verksamheten. Men det är klart att det börjar bli stort
nu och det är lite svårare att ha koll på alla. Vi var väl
10-15 stycken när jag började och nu är vi över 80. Vi
blir bara större och större.

”TYCKER MAN SKA HA
ROLIGT PÅ JOBBET”
Sara Persson är arbetsledare på Från Stan och
leder just nu arbetet som företaget genomför vid
Slussen. Med ungefär två år på Från Stan har hon
bara goda erfarenheter.
– Jag är byggnadsingenjör i grunden och började
arbeta här i oktober 2020. Jag gjorde en praktik
under tiden som jag studerade och fick då höra från
en kollega att Från Stan är en väldigt bra arbetsgivare. Jag är otroligt glad över att jag hamnade här,
säger Sara.
Som 25 år gammal, arbetsledare och kvinna skiljer
hon sig lite från vad som är vanligt i branschen,
men i Från Stan har Sara hittat en arbetsgivare som
sätter kompetens i första rummet och arbetskamrater med ett modernt synsätt. Sara ansvarar för att
leda arbetet, planera arbetsmoment och kontrollera
så att allt utförs på rätt sätt.
– Det fungerar bra att vara både ung, kvinna och
arbetsledare på Från Stan. Generellt tycker folk att
det är jättekul och uppskattar att man är på plats.
Sedan måste man ha lite skinn på nästan för att
klara av det. Men jag upplever att alla mina kollegor
och alla som jag jobbar med är otroligt hjälpsamma
och väldigt roliga. Det tycker jag man ska ha på
jobbet – roligt!
Hur skulle du beskriva Från Stan som arbetsgivare?
– Det är en väldigt bra arbetsgivare. Det finns en familjär känsla här där man värnar om alla anställda.
Jag har tidigare arbetat på ett större företag där det
inte alls var samma sak. Här kan jag ringa vd:n på
företaget, och det spelar ingen roll vilken roll man
har, alla är lika viktiga. På Från Stan kan man prata
med alla om man har ett problem och man stöttar
varandra. Det tycker jag är väldigt viktigt.

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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SLUSSEN SN71
Omfattning: Slussanläggning med kajer
Beställare: Skanska
Arbetet påbörjades: 2021
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Goran Ghafor
Arbetsledare: Sara Persson, Glenn Johansson, Johan Ryd

15
BUSSTERMINAL SN91
Omfattning: SN91 Bussterminal i Katarinaberget
Beställare: Implenia
Arbetet påbörjades: 2019 och slutfördes 2021
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Platschef: Goran Ghafor
Projektingenjör: Ela Tagowska
Arbetsledare: Sara Persson, Glenn Johnasson, Jesper Brolin

16
NORVIK HAMN
Omfattning: En järnvägsbro, två inslagsvalv och kontreforer
Beställare: Veidekke Anläggning
Arbetet påbörjades: 2018–02 och pågick till 2019–01
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Platschef: Johan Ryd

17
BRO ROSLAGSBANAN
Omfattning: Järnvägsbro
Beställare: JM Entreprenad
Arbetet påbörjades: 2014
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: David Lindquist

Vill ni också ha
en professionell
broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Vattenbilning - Waterjet och Delete utgör tillsammans
en av Sveriges största vattenbilningsenheter, med lång
erfarenhet, bred kunskap och en omfattande maskinpark.
Vi erbjuder kundspeciﬁka och skräddarsydda lösningar
för varje uppdrag. Vi arbetar över hela Sverige och har
kunder inom både bygg och infrastruktur.

010-48 48 400 | info@delete.se
www.waterjetentreprenad.se
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VI SKA VARA
ETT FÖREDÖME
Ett strategiskt hållbarhetsarbete och att skapa ett hållbart företagande är en viktig del av vår verksamhet. Vi ser att vårt hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar i rekryterings- och i delar av försäljningsprocessen, då samhällets efterfrågningar på hållbara lösningar
och erbjudanden blir allt fler. Hållbart företagande innebär att skapa
långsiktiga värden som inte enbart fokuserar på ekonomiska faktorer utan även tar hänsyn till miljö, sociala och etiska aspekter.
Det handlar om att vara en seriös, kunnig, ärlig och rättvis entreprenör, en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner men även att
kunna bidra och ge tillbaka till det samhälle vi är en del av.
Alla påverkar och påverkas.
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Design & Konstruktion | Renovering & Rekonstruktion
Kontrakter | Säkerhetsinstallationer

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Följ oss på Linkedin!

MSV Entreprenad är
ledande total leverantör
av byggnadsställningar
i Norden med högsta
säkerhet och kvalité
Våran vision är att bidra till att bygga Sveriges säkraste
arbetsplatser, med hög arbetsplatssamverkan och
kommunikation. Genom att ge en gedigen service och
att alltid hitta rätt sätt att ge mervärde till våra kunder.
Läs mer på msventreprenad.se

Michael Olsson -Grundare
Info@msventreprenad.se | 070-299 80 07
Mikael Eriksson- Arbetschef
mikael.eriksson@msventreprenad.se | 073-153 44 28
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Från Stan Byggnads AB
Ranhammarsvägen 20 Bromma
Telefon: 08-26 36 20
E-mail: info@franstan.se

• 22445 • www.jssverige.se

www.franstan.se

www.swerock.se

