
 

 

Tillväxt inom rivning, håltagning och sanering? 
 
Marknaden för nyproduktion har gått ner. Visserligen från en hög nivå, men nedgångar 
skapar alltid oro. Och som företagare är det naturligt att hålla koll på signalerna som kan 
påverka den egna verksamheten. Hur ser det ut för oss inom rivning, håltagning och sanering 
framöver? Ja det är givetvis svårt att spå in i framtiden och heller inget vi ska ge oss in på. 
Men det vi kan säga är att vi inom områdena vi samlar under namnet byggnadsberedning 
rimligen har goda möjligheter att ha en fortsatt bra utveckling framöver. Det som talar för 
oss är att vi verkar inom ett flertal delar av byggsektorn. Nyproduktion, ombyggnad, 
renovering av bostäder, kontor, industrianläggningar och offentliga byggnader är några 
exempel. Vidare har vi hela infrastruktur- och anläggningssektorn som just nu har flera 
jätteprojekt som pågår och ska startas upp. Självklart känner vi alla till det här, men det kan 
vara bra att påminna oss lite då och då vilken strålande marknad vi befinner oss på.  
 
Samtidigt vet vi alla att verkligheten inte ser så enkel ut och vi vet alla att det är en tuff 
konkurrens där ute. Och som regel är det ett lågt pris som vinner.  
Men vi ser också att det finns en stor efterfrågan på det vi inom BFB står för. Kunskap, 
kompetenta medarbetare och trygghet för kunden är några exempel på argument för att 
välja ett BFB-företag. Likaså vet många beställare att vi arbetar med miljöhänsyn och 
hållbarhet i fokus vilket blir allt viktigare i dagens samhälle. 
 
Det här är frågor vi arbetar målmedvetet och långsiktigt med inom vår branschorganisation. 
Motivet att vi gör det är tydligt: Det ger oss konkurrensfördelar och innebär att vi får en bra 
grund för att kunna driva en sund och förhoppningsvis lönsam verksamhet. Men det ställer 
samtligt krav på oss medlemmar att hänga med i de utvecklingssteg vi tillsammans tar. Det 
senaste året har vi pratat om vår arbetsmiljöutbildning, RAM, som vi valt att webbanpassa. 
Vi har tagit fram stöd för att kunna uppfylla kraven som Arbetsmiljöverket ställer på 
kvartsdamm. Eftersom arbetsmiljöfrågorna är så pass viktiga för vår verksamhet kommer vi 
under 2019 fortsätta arbetet så att vi kan ge er medlemmar ännu större nytta av ert 
medlemskap i föreningen.  
 
Glöm inte bort att titta in på vår hemsida, www.byggnadsberedning.se. Den 10 april är det 
årsmöte på Arlanda i Stockholm och samma dag går vår mässresa till München och Bauma. 
Boka in er via hemsidan och häng med till en av de största och roligaste byggmässorna i 
världen. 
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