
Våra verksamheter



GBJ Bygg startades 1945 och är idag ett familjeägt modernt 
byggföretag med kunder från hela Sverige. Den små ländska 
entreprenörsandan har alltid varit en del av vår personlighet 
– vi vill inte krångla till det, samtidigt som vi tänker nytt och 
gör saker rätt och riktigt.

Enkelt uttryckt vill vi att våra kunder ska uppleva oss som 
en långsiktig samarbetspartner som är enkla att ha att göra 
med. Att vi har många återkommande kunder ser vi som ett 
bevis för att vi lyckats med detta. Vi tänker inte ändra ett vin-
nande koncept, så tanken är att i stort som smått fortsätta 
att leverera kvalitet på ett kostnads- och tids effektivt sätt. 
Med personligt engagemang och korta beslutsvägar kom-
mer man långt – det är vår erfarenhet!

Vi har för närvarande 100-talet anställda och tar oss an allt 
från mindre anpassningar till större totalentreprenader. Från 
markköp till inflyttning. Från idé till färdigt projekt. Och allt 
där emellan.

Långsiktiga relationer genom  
engagemang, kvalitet och flexibilitet

Laguppställning utanför ett teglat hus under uppbyggnaden, 1950-tal.

Allt fler anlitar oss efter rekommendation 
från andra nöjda kunder. Det tolkar jag 
som att vi lyckats med vår affärsidé 
– att alltid ge det där lilla extra och  
aldrig pruta på kvalitet eller ansvar.

Staffan Dahlström, vd, GBJ Bygg AB 



Personligt och kostnadseffektivt
GBJ Bygg producerar bostäder såväl på uppdrag från kom-
munala och privata fastighets  ägare, som egen utvecklade 
projekt. Oavsett vilket är vårt mål en nöjd bostadsrätts-
innehavare/hyresgäst samtidigt som hög kvalitet kombine-
ras med kostnadseffektivitet. Nyckeln tror vi är ett personligt 
engagemang och närhet till alla som medverkar i projektet.

Vi är alltid ett lag som bygger människors kanske viktigaste 
plats – vi bygger deras hem. Hem tycker vi ska vara personliga 
och utformade med känsla, ha väl genomtänkta funktioner, 
men också ha platser för att umgås eller bara trivas i. Därtill 
ska det hålla länge – det ska kännas bekymmersfritt att både 
bo i och äga en bostad byggd av GBJ.

Exempel på kunder som vi hjälpt med bostads byggnation är: 
Midroc (Vallen i Växjö, radhus och lägenheter i bostadsrätts-
form samt hyresrätter). Batten AB (Kv. Strandsnäckan, exklu-
siva bostadsrätter i massivträ konstruktion). Växjöbostäder 
(ombyggnad av äldre byggnad – Sigfridsområdet i Växjö – till 
hyresrätter). Vidingehem (Kv. Triton, nybyggnation av hyres-
rätter på Östra Lugnet i Växjö).

Under de senaste åren har vi färdigställt över 800 lägenheter 
på orter som Växjö, Värnamo, Kalmar, Halmstad, Falkenberg, 
Linköping, Älmhult, Kristianstad, Stockholm. »

gbj bygg – bostadsproduktion

Nybyggnation, i egen regi
Brf Farstun, Vikaholm i Växjö

Bostadsrätter, gemensamhetslokal,  
inomhuspool och övernattningslägenhet



Nybyggnation, i egen regi
Brf Kajan, Värnamo

Bostadsrätter med pool

Under uppbyggnaden av 
Brf Strandsnäckan 8, Växjö
Bostadsrätter

Nybyggnation, i egen regi
Brf Helgevärma Kvarn, Växjö
Bostadsrätter

Nybyggnation, i egen regi
Brf Helgevärma Kvarn, Växjö
Bostadsrätter

Nybyggnation, i egen regi
Brf Farstun 2, Vikaholm, Växjö 
Bostadsrätter

Totalrenovering 
Valhallagatan i Växjö
Privatvilla



Totalrenovering, i egen regi
Brf Argus 3, söder i Växjö

Bostadsrätter

Genom bolaget GBJ Bostadsutveckling utveck-
lar vi bostäder och bostadsområden på allt fler 
orter i södra och mellersta Sverige. Efter många 
år med olika typer av färdigställda bostadsprojekt 
kan vi stolt konstatera att genomförandekraft 
och långsiktighet har blivit ett signum för oss.  
Vi ser till att spaden kommer i jorden utan att 
för den sakens skull ge avkall på kostnads-
effektivitet, kvalitet och känsla i det vi utvecklar 
och bygger. Vår ambition är att utveckla bostä-
der, platser och områden som håller länge  
– människor ska kunna bo och trivas här under 
lång tid, samtidigt som det vi bygger ska vara 
miljömässigt och socialt hållbart.

Vår genomförandekraft förutsätter lång erfa-
renhet, korta beslutsvägar och förståelse för 
de olika intressen och beaktanden som finns 
vid såväl små som stora utvecklingsprojekt. 
Men inte minst handlar det om att hela vägen 
ha slutkunden i fokus – oavsett om det är en 
stor eller liten familj, yngre eller äldre. Vi tänker 
till tidigt för att erbjuda både hårda och mjuka 
boendekvaliteter som håller länge.

Med åren har vi fått ett gott rykte i samband 
med bostadsutveckling – ett rykte som vi ömt 
vårdar oavsett om det gäller bostadsrätter 
eller hyresrätter, flerbostadshus eller småhus. 
Kontakta oss gärna för idéer, tankar och förslag!

gbj bostadsutveckling

Genomförandekraft 
och långsiktighet

Nybyggnation, i egen regi
Brf Majavallen, Kalmar 
Bostadsrätter



Kundnytta och korta ledtider
gbj bygg – lokaler för kontor, industri, handel och skola/omsorg

Genom åren har vi färdigställt ett stort antal ny- och  
tillbyggnadsprojekt för en mängd olika verksamheter  
– handel, kontor, skola och omsorg, industri, lager med 
mera. Oavsett lokalernas ändamål har vi alltid kundens/
hyresgästens användning av lokalerna i fokus – de ska vara 
kostnadseffektiva, fungera väl, vara trevliga arbetsplatser 
etc. Att bygga med korta ledtider, flexibilitet och kvalitet är 
därför en förutsättning. Självklart ställer vi lika höga krav 
på hållbarhet vid byggnation av kommersiella byggnader 
som vi har på våra bostadsprojekt.

Bilderna visar några av de byggnader för olika verksam-
heter som vi har varit med att utveckla och bygga.

Exempel på kunder är IKEA, Ica, Växjö kommun, Holm-
grens bil, Micki Leksaker, Lerums kommun, Harald Nyborg, 
Netto, Max Hamburgare, ALT Hiss, Liljas Plast, Växjö 
Energi AB, VIDA AB, COOP, Troax, Vida Timber.

Nybyggnation
Gymanläggning, Växjö



Nybyggnation
Willysbutik på I11, Växjö

Nybyggnation
Holmgrens bil, Värnamo

Nybyggnation
Coopbutik, Värnamo

Nybyggnation
Wirtgren Group, Alvesta

Kontors- och industrilokaler

Totalrenovering och utbyggnad
GBJ Bygg, Värnamo
Kontorslokaler



Flexibilitet och problemfrihet
En byggnad lever med människorna som bor, arbetar,  
besöker eller på andra sätt vistas i och kring den. 
Verksamheter utvecklas, behov förändras och byggnader 
behöver som mycket annat en uppfräschning och anpass-
ning då och då.

Nyckelorden i sammanhanget är nästan alltid flexibilitet 
och problemfrihet – verksamheter ska kunna pågå ostört, 
skador ska snabbt bli åtgärdade och kreativa lösningar 
ska göra vardagen smidigare. Kanske handlar det om ett 
garage åt en bostadsrättsförening, en ändrad planlösning 

av ett kontor, en vattenskada eller kanske bara en liten 
tröskel som ska flyttas. Även det minsta uppdraget kan ha 
stor betydelse för någons vardag.

Bland våra kunder finns fastighetsägare som antingen 
hyr ut lokaler eller använder dem själva, bostadsrätts-
föreningar, hotelloperatörer och privatpersoner över hela 
landet. Vi lämnar gärna förslag på underhåll, ombyggna-
tioner och andra förändringar som hjälper din fastighet att 
möta morgondagens behov och förväntningar.

gbj bygg – renovering, ombyggnation och byggservice

Vår kunskap och erfarenhet ger 
stor trygghet i alla de olika bygg-
projekt vi ger oss in i.

GBJ Byggs byggserviceav-
delning har en mycket bred 
kompetens och vi klarar de 
allra flesta uppdragen med 
egen personal. 



Vi utför alla typer av mark arbeten, 
från den lilla sommarstugan till 
större byggnader med tuffa förut-
sättningar och krav avseende mark 
och grundläggning. Med egen 
maskin park och de skickligaste 
medarbetarna i branschen förbe-
reder vi grunden till byggnader, 
dränerar och tar hand om  kom-
pletta anläggningsarbeten.

gbj mark

Stora och små  
tag med finger
toppskänsla

Vi älskar det vi håller på med. 
Lyhördhet och flexibilitet är 

viktiga ledord i vår verksamhet.



Massivträ 
– för ett skönare boendeklimat
MASSIVTRÄ – FRAMTIDENS BYGGMATERIAL
Träbyggnation är vårt specialområde, och vi har med våra 
senaste projekt drivit det svenska bostadsbyggandet i trä ett 
stort steg framåt. I Växjö uppför vi kvarteret Strandsnäckan 
i sex våningar med 42 exklusiva lägenheter samt kvarteret 
Vallen i åtta våningar med 100 lägenheter. Allt byggs helt i 
massivträ, med ett beprövat koncept från Österrike som vi 
därmed introducerar i Sverige. 

Vi bygger också i kvarteret Geologen 85 hyresrätter, 58 
bostadsrätter samt en förskola och ett familje center. 
I Jönköping bygger vi bostadsrätter i nya stadsdelen 
Kungsängen i massivträ, med skiftande arkitektur och 
uttryck. I Alvesta har vi rest Sveriges första LSS-boende i 
massivträ åt Allbo Fastighets AB.

MASSIVTRÄ – VÅR HJÄRTEFRÅGA
Att bygga med en stomme av massivt trä ger en rad för-
delar för de boende. Massivträ är helt naturligt, förnybart 
och kan återvinnas till 100 procent. Bra för miljön och bra 
för hälsan! Massivträ är mycket tätt och därför mer brand-
säkert än de flesta andra byggmaterial. Tätheten gör också 
att husets stomme blir termiskt stabil. Det tar lång tid innan 
lägenheten kyls ut, och på sommaren isolerar träet effektivt 
mot för höga temperaturer. 

Fuktsvängningar utjämnas och ljudisoleringen blir optimal. 
Man får ett välbalanserat inomhusklimat som är fritt från 
skadliga ämnen i ett hus med en massiv trästomme. Därför 
ligger byggande med massivträ oss extra varmt om hjärtat.

ETT GRÖNARE BYGGANDE
Hus i massivträ är bra för klimatet på flera sätt. Dels 
går det åt mindre energi för att bygga, dels har träden 
tagit upp koldioxid som binds i träet så länge huset står 
kvar. Genom att bygga i massivträ kan vi därför bidra till 
att få bort växthusgaser från atmosfären. Massivträ är 
byggmaterialet med den överlägset bästa energi- och 
miljöbalansen. 

VI UTVECKLAR SVENSK TRÄBYGGNATION
Staffan Dahlström, vd på GBJ Bygg, är ledarmot i styrel-
sen för CBBT (Centrum för Byggande och Boende med 
Trä) – ett samverkansprojekt mellan träindustrin, bygg-
nadsbranschen och Linnéuniversitetet. Vi följer inte bara 
utvecklingen utan driver den aktivt framåt med våra egna 
innovativa projekt. Vi välkomnar att våra byggnationer 
knyts till forskningsprojekt och medverkar gärna med våra 
erfarenheter från träbyggnation och med vår vilja att hela 
tiden hitta nya vägar för ännu bättre och effektivare trähus 
i Sverige. 

Under uppbyggnaden  
av Vallen, 100 lägenheter  
i massivträ



Geologen,  
150 lägenheter  

i massivträ

Sveriges första  
LSS-boende  
i massivträ

Under uppbyggnaden  
av projektet Vallen

Under uppbyggnaden  
av projektet Vallen

Vi följer inte bara utvecklingen  
utan driver den aktivt framåt  
med våra egna innovativa projekt. 
Staffan Dahlström, vd, GBJ Bygg AB 



Miljö och kvalitet hand i hand
För oss på GBJ Bygg är det en självklarhet att hushålla med resurser och ta ansvar för miljö och omvärld. Därför 
konstruerar vi välisolerade hus och bygger energieffektivt. Faktum är att vi tar lika stor hänsyn till miljön som till 
ekonomiska och tekniska faktorer i våra projekt.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000, vilket säkerställer viktiga krav på kvalitet, miljö, kompetens-
försörjning, hälsa och säkerhet. Något vi heller aldrig gör avkall på är säkerhets tänkandet på arbetsplatsen,  
varken när det gäller våra medarbetare eller samarbetspartners. 

GBJ BYGG VÄST
Göteborgsvägen 3 
443 30 Lerum

Kontaktperson: 
Fredrik Dahlström, 0735-95 80 60
fredrik.dahlstrom@gbjbygg.se

GBJ BOSTADSUTVECKLING
Tyska Bryggaregården 
371 70 Karlskrona

Kontaktperson: 
Johan Sahlén, 0739-14 86 77
johan.sahlen@gbjbygg.se

GBJ BYGG VÄRNAMO
Ringvägen 65 
331 32 Värnamo
0370-161 61

Kontaktperson: 
Jonas Hallemyr, 0701-60 90 34
jonas.hallemyr@gbjbygg.se

GBJ BYGG JÖNKÖPING
Österängsvägen 2A    
554 63 Jönköping 

Kontaktperson: 
Jonas Hallemyr, 0701-60 90 34
jonas.hallemyr@gbjbygg.se

GBJ BYGG VÄXJÖ
Thelestads Herrgård 
352 55 Växjö
0470-74 88 50

Kontaktperson: 
Staffan Dahlström, 070-592 76 52
staffan.dahlstrom@gbjbygg.se

Läs mer om våra verksamheter och se fler referensobjekt på www.gbjbygg.se 
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• GBJ Bygg är ett familjeägt företag, grundat i Växjö 1945.

• Bolaget har över hundra anställda med kontor på fem orter och tar uppdrag i hela södra och mellersta Sverige. 

• Koncernen omsatte 2015 cirka 600 miljoner kronor och har en hög soliditet och högsta kredit värdighet.  
Detta borgar för en trygg affär och en långsiktig relation.

• Med personligt engagemang tar vi oss an allt från mindre anpassningar till större entreprenader.

• Vi driver egen bostadsutveckling med kostnadseffektivitet, kvalitet och känsla i det vi utvecklar.

• Vi är mer för handling än fina ord. Långsiktighet genom engagemang, kvalitet och flexibilitet – det är GBJ Bygg.


