Kärlek är ett löfte om framtiden. Det du älskar
vill du se växa och utvecklas. Våra städer står
inför stora utmaningar. Vi på MVB väljer att
se dem som möjligheter till en hållbar, kreativ
och lönsam stadsutveckling. En möjlighet att
älska staden – för människornas, miljöns och
framtidens skull.
Är du med?

Sveriges städer växer så det knakar. Fram till
2030 beräknas en tredjedel av svenskarna
i arbetsför ålder ha flyttat från landsbygden till
staden. Behovet av ny infrastruktur och såväl
bostäder som arbetsplatser har därför aldrig
varit större. För att komma ikapp efterfrågan
måste vi hjälpas åt. Det behövs en gemensam

ansträngning från oss och våra medarbetare,
från våra partners och uppdragsgivare,
kollegor och konkurrenter. Bara då kan vi lösa
utmaningen att bygga miljömässigt, socialt och
ekonomiskt hållbara städer. Vi har bestämt oss
för att lyckas med det. För vi är övertygade
– det är våra städer som är framtiden.

KARIN ADALBERTH

Årets Framtidsbyggare 2015
Som aktör i byggbranschen är vi med och
utvecklar framtidens städer. Därför lägger vi
stor vikt vid att driva utvecklingen mot ett
hållbart samhälle. En del av detta arbete är vår
delaktighet i ett av Sveriges största priser inom
hållbart byggande – Årets Framtidsbyggare.
2015 tilldelades Karin Adalberth, doktor i byggfysik, priset i kategorin Årets Innovatör. Hon
var med villa Åkarp, den första i Sverige att
bygga ett plusenergihus. För henne handlar
framtidens byggnader om energieffektivitet
och långsiktighet.
Kan du berätta om villa Åkarp?
– År 2006 letade jag efter ett hus att flytta in
i men hittade inte något. Det var alltid något
byggtekniskt som inte var bra. Jag bestämde
mig för att själv bygga ett passivhus. En kollega
utmanade mig och sa: Ska du inte ha lite högre
ambition än så? Så började arbetet med villa
Åkarp, Sveriges första plusenergihus.

Varför är det viktigt att bygga hållbart?
– För allas vår skull. Vi måste ha en planet
som vi kan leva och överleva på. Därför måste
vi effektivisera, hushålla och producera energi
som inte påverkar vår jord negativt. Mitt bidrag
till vår planet är att göra sådant jag kan – att
bygga och driva energieffektiva byggnader.
Hur tror du att vi bor i framtiden?
– Med arkitektur som många gillar. Alltså
inga modenycker, utan saker som funkar på
lång sikt och därmed minskar resursslöseriet
som renoveringar och ombyggnader leder till.
Vi bor nog också på mindre yta per person
eftersom det blir ont om bostäder. Vi har
kanske en lokal butik där man kan låna prylar
man behöver istället för att köpa. Solceller
kommer också att bli vanligare och vackrare,
och även vindkraftsintegrerade hus kommer
att finnas.

Årets Bygge 2017
Vårt mål är att bli ett av de ledande byggföretagen i energieffektivt byggande. Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg,
vars energidesign togs fram med hjälp av Karin Adalberth,
är Sveriges största passiv- och plusenergihus. Det innebär att
byggnaden årligen kommer producera mer energi än vad den
årligen gör av med. Byggnaden på 12 700 kvm är certifierad
Miljöbyggnad Guld och unik för Sverige genom att vara
utrustad med solceller, solfångare, geobrunnar och även
ett eget vindkraftverk.
Byggnaden vann pris för Årets Bygge samt Årets Fasad 2017.

NEVENKA MESIC
TIDERSTRÖM

Nevenka Mesic Tiderström har under sina
45 år i byggbranschen hunnit axla många
jobbroller, bland annat som kalkylator, arbetschef och inte minst som vd. Men vägen in
i en mansdominerad bransch har inte alltid
varit en dans på rosor. När hon för många år
sedan hamnade på omslaget till tidningen
Byggindustrin fick hon höra kommentarer
från sina manliga kollegor om att hon gått
och blivit utvikningsbrud.
– Jag hade inte en siffra rätt när jag ville
in i byggbranschen. Jag var ung, tjej och
invandrare. Jag hade tur att rätt person gav
mig chansen. Min dåvarande chef såg att jag
brann för yrket.
Nevenkas passion ledde henne till MVB där hon
började som arbetschef 2002. Följande år var
hon med och vann utnämningen Årets byggare

med projektet Lernacken vid Öresundsbron.
2013 blev hon vd och har sedan dess varit
enormt viktig i företagets utveckling. Bland
annat har hon varit mån om att få in mer mångfald i branschen. 2016 ökade antalet kvinnliga
medarbetare i bolaget med 22 % jämfört med
föregående år.
– Jag är övertygad om att en organisation
behöver mångfalden. Det skapar ett bättre och
mer dynamiskt företagsklimat, berättar hon.
Nu väntar en ny spännande roll för Nevenka
som ledamot i styrelsen för MVB Holding.

ETT HUS ATT ÄLSKA
– på Morängatan
Vägen till ett hållbart samhälle kräver att vi
som bygger tar ansvar. Byggnader står för
40% av mänsklighetens energianvändning
och vi inom byggsektorn står för nästan en
tredjedel av utsläppen av växthusgaser. EU:s
klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % till 2020*. För att lyckas med
detta måste vi bygga ﬂer energieﬀektiva och
miljöcertifierade byggnader.
I området Bagaregården i Göteborg har MVB ihop
med fl era andra dotterbolag i Gullringsbokoncernen byggt ett passivhus med 37 lägenheter
för systerbolaget Svenska Hus. Förutom att huset
är byggt enligt passivhusstandarden, så är 10 av
bostäderna anpassade för boende med särskilda
behov, så kallade BmSS-lägenheter.
– Jag är stolt över att Gullringsbo skapar värdefulla byggnader för framtiden. Vi ägare älskar hus
och jag hoppas att vi kan föra vidare den kärleken
till kommande generationer, säger Erika Hellman,
vd Gullringsbo Egendomar.

Illustration: Krook & Tjäder, Arkitekter

* Jämfört med 1990 års nivåer.
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En grön idrottshall

MVB började tidigt att bygga miljöcertifierade
hus och var ett av de första byggbolagen som
byggde passivhus. Vi har idag lång erfarenhet
och bred kunskap av sådana projekt, vilket
gör att vi får många förfrågningar och uppdrag
inom området.
Ett av dem är Hjorthagshallen, ritad av AIX
arkitekter, som Stockholms stad gav MVB
uppdraget att uppföra på totalentreprenad.

Byggnaden kommer att certifieras som
Miljöbyggnad Guld. Det handlar om en multisporthall i två plan med läktare, cafeteria och
flera träningslokaler för fäktning.
På hallens tak kommer solpaneler installeras.
Dessutom anläggs ett grönområde av taksedum
för att ersätta marken byggnaden står på.

PÄR OTTOSSON

Pär Ottosson började som inredningssnickare
på H&M, där han upptäckte hur kul det var att
snickra. Han bestämde sig för att ta en treårig
lärlingsutbildning på MVB där han också
började arbeta 2006. Sedan dess har han
snickrat och dansat loss med sitt team på
Instagram under slogans som ”Fler kvinnor
i byggsvängen” och ”Refugees welcome”.
Kan du berätta om ditt jobb?
– Jag började 2006 på MVB som snickare.
För snart ett år sen blev jag personalansvarig.
Jag jobbar med att planera bemanningen för
olika projekt. Att få in snickare och murare.
Senast var jag lagbas för Rättspsykiatriskt
centrum i Trelleborg, som vann pris för
Årets Bygge 2017.
Vad är det bästa med jobbet?
– Man får en väldigt stor inblick i hur verksamheten fungerar, man är med i alla led och den
ena dagen är aldrig den andra lik. Det är kul
att få vara med killarna på bygget och skapa
den goda sammanhållningen vi har. Trivs man
på jobbet så går det bra och man når dit man vill.

Hur kommer det sig att ni började dansa?
– Det fanns ett fenomen på Instagram som
hette #officialdancefriday. Så jag tänkte att
det hade varit kul att få fram något vettigt
budskap med det. Vi gjorde flera dansvideos
och den om fler kvinnor i byggsvängen fick
260 000 visningar. Nästa vi gjorde var ”Stoppa
machokulturen”. Byggbranschen har ryktet
att det är mycket machomän som styr och
ställer. Vi kände att det inte passade in på oss.
Varför tror du att det är fler män i byggbranschen, hur ska man locka in fler kvinnor?
– Det är svårt att svara på. Vi vill ha mer mångfald, men kvinnor är svåra att få in. Vi har en av
200 kollektivanställda som är kvinna.
Det är inte många som väljer byggprogrammet
på gymnasiet, vilket är konstigt då det ger ett
väldigt bra jobb; det är ganska fritt, fasta tider,
mycket ledigt och bra lön. För två veckor sedan
anställde jag en kvinna, och då ska jag säga att
det är den första kvinnliga snickaren jag träffat
sen jag började jobba.

Hållbarhet kan handla om att vårda befintliga
byggnader och återbruka material.
25 april 1937 slog Folktandvården upp sina
portar på Eastmaninstitutet i Stockholm. En
ståtlig byggnad i funkis-stil, med stora väggmålningar och rymliga ljusa lokaler. Sedan
öppningen har Eastmaninstitutet i stort sett stått
oförändrat och blivit ett viktigt inslag i stadsbilden. Med tidens gång har den dock fått ett
behov av att moderniseras och skapa plats för
fler rum, därför fick MVB uppdraget att renovera
den K-märkta byggnaden.

I och med ombyggnaden kunde man samla
alla Folktandvårdens specialistmottagningar
under samma tak. Samtidigt blev behandlingsrummen fler, från 43 till 61 stycken. Dessutom
förbättrades den logistiska kapaciteten för att
hantera transporter av olika slag. I väntrummen
är fortfarande väggmålningarna kvar och mycket
av de ursprungliga möblerna och materialen
har återbrukats. Bland annat ett set färggranna
gunghästar från NK daterade 1936. För detta
arbete vann Eastmaninstitutet ombyggnadspriset ROT-priset.

JOHAN FROSTENSSON

Ett viktigt inslag i vårt arbete med att attrahera
rätt människor och kompetenser är vårt traineeprogram. Det pågår i ett och ett halvt år och ger
en inblick i alla delar av verksamheten. Det
består av fem delar: produktion, entreprenadingenjör, kalkyl, inköp samt ett avslutande
valfritt block. Under programmet följer våra
trainees olika kurser med samma inriktning
som blocken.
En som började som trainee hos oss är entreprenadingenjören Johan Frostensson. Efter en
gymnasieutbildning med bygginriktning och en
ingenjörsutbildning med inriktning hus/bygg
på Luleå tekniska universitet började han
som trainee på MVB i februari 2015. Under sin
traineetid arbetade han med det prisvinnande
projektet Eastmaninstitutet.
Vad är viktigt för dig på ett jobb?
– Först och främst är trivseln det absolut
viktigaste. Sen är det hur utmanade arbetet
är och hur delaktig man får vara.

Känner du att du får utvecklas på jobbet?
– Jag tycker jag utvecklas dagligen på jobbet.
Om jag inte tyckte det skulle jag nog inte arbeta
kvar. Det är utvecklingen och varierande arbetsuppgifter som stimulerar mig. Vad jag än ger
mig in i vill jag bli bättre, såväl på arbetet som
på fritiden.
Var ser du dig själv om 10 år?
– Då har jag troligtvis bildat familj och skaffat
barn. Jag arbetar kvar i byggbranschen med
lite andra arbetsuppgifter. Det kan till exempel
innebära att jag har mer personalansvar,
för det ser jag som både yrkesmässigt och
personligt utvecklande.
Vad är ditt drömprojekt?
– Att få bygga mitt egna hus från scratch.
Att själv få vara arkitekten och sedan genomföra byggprojektet.

MVB är ett av Sveriges största
privatägda byggbolag som utvecklar
och utför såväl små som riktigt stora
byggprojekt. Organisationen drivs av
entreprenörer, snabba beslutsvägar
och kreativa lösningar.

MVB SYD AB
E-post: skane@mvbab.se

•

Grundades på 60-talet i Munka Ljungby i Skåne.

•

Verksamma inom husbyggnad, mark-, väg- och
projektutveckling.

•

Koncernen består av bolagen MVB Syd AB,
MVB Öst AB och MVB Astor Bygg AB som tillsammans har nästan 500 anställda.

•

•

MVB är ett av de största privatägda byggbolagen
i Sverige – en nationell aktör som för att kunna arbeta
nära kunderna är lokalt förankrad i Skåne, Stockholm,
Göteborg och Västra Götaland.
Vi har genom en stark expansion ökat omsättningen
från 50 mnkr till över 1800 mnkr (2016) på 15 år.

Förutom att vi är Sveriges städers största supporter stödjer vi såväl
humanitära hjälporganisationer som lokala föreningar runt om i landet.
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