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INSPIRATION, IDÉER OCH KUNSKAP 

BOA Magasin ger inspiration & 

information om skivor. Skivorna 

i artiklarna behöver av dessa 

skäl ej vara levererade av BOA.

LEDARE

2017 fyllde vårt företag, Bo Andrén AB, 75 år. Vårt varumärke  
är kanske mer känt än vårt företag: ”BOA – Skivor till bygget”.  
Vi startade 1942 med handel av trävaror och träbaserade 
skivor i vår anläggning i Stockholm. Under åren har vi haft kontor 
och lager på flera platser i Sverige, men idag har vi samlat allt  
i en stor, hypermodern logistikanläggning i Rosersberg strax norr 
om Stockholm. Företaget ägs fortfarande av familjen Andrén.  
Nu är det tredje generationen som driver det. 

BOA är en av de ledande leverantörerna av byggskivor till 
svenska byggen. Vi lagerför över 600 artiklar av skivor i vår 
logistikanläggning. 

Så här är det: Alla moment på ett bygge kräver olika skivtyper. 
Den stora variationen av material och konstruktionslösningar 
kräver helt olika skivor till olika jobb.

De senaste åren har försäljningen av en byggskiva förändrats 
radikalt. Vi säljer inte bara skivan, vi paketerar den med kunskap 
och mjuka värden: miljöhänsyn, monteringsfilmer, digital infor- 
mation och spårbarhet.

Vi på BOA är väldigt glada och stolta över hur bra vi lyckats med 
att driva den utvecklingen. 

Att värna om vår jord och se till att människor mår bra där våra 
skivor förekommer – från avverkning till återvinning – ger oss  
ett meningsfullt mål varje dag. 

Ett giftfritt, hälsosamt och hållbart byggande kräver schyssta 
skivor, och det tycker vi är en otroligt fin och viktig uppgift.

Den här inställningen får du på köpet när du handlar av BOA.

Jag hoppas det här magasinet ska ge dig inspiration, idéer och 
kunskap om vad man kan göra med byggskivor.

Trevlig läsning!

Jörgen Sågman 
VD Bo Andren AB
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BIOBASERADE HUSBÅTAR
I Sundsvalls hamn ligger en husbåt tillverkad 
med ett biobaserat byggsystem. Här finns t ex 
träskivor istället för gips eller plast. Och det är 
en prototyp för ett helt nytt bostadsområde som 
planeras på vattnet.

6

BÖRJA BYGGA  
SVANEN-MÄRKT!
Det är bättre för miljön och det ökar marknads-
värdet på ditt objekt. Dessutom kvalitetssäkrar 
du hela byggprocessen. Skälen är många att 
skaffa sig en Svanen-licens.
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SKOGSLANDET BRASILIEN
Brasilien är världens näst största skogsland, 
överträffat endast av Ryssland. Och större delen 
av virket kommer numera från odlade arealer. 
BOA köper brasiliansk plywood från certifierade 
och hållbara skogsbruk.

MISSIONEN ATT TA TILLVARA 
Matmissionen är en satsning för att ta tillvara 
på ätbar mat som annars skulle ha slängts. Det 
är ett projekt som drivs av Stadsmissionen och 
Axfood. BOA är ett vänföretag till Matmissionen.

GRÄV GULD I BADRUMMEN!
Sveriges fastighetsägare skulle tjäna flera 
miljarder på att välja Fibo väggskivor istället 
för kakel i badrum och kök. Montaget går fem 
gånger snabbare och resultatet är förvillande  
likt originalet. Och givetvis är det godkänt  
för våtrum.

44HAR DU ONDSKAN  
I VÄGGARNA?
Att bygga hållbart handlar inte bara om att välja 
material utan farliga kemikalier. I hållbarhet 
ingår även ett socialt ansvar, ansvar för miljön, 
och ansvar för framtiden.

18

15

22

5 BOA Magasin 



NYTT FLYT FÖR TRÄSKIVOR
I Sundsvalls hamn ligger ett trähus och flyter i bästa läge, precis 
nedanför Kulturmagasinet. Huset har en liten trädgård och är byggt  
på pontoner som är fästa i havsbottnen. Och det här är bara början.

TRÄSKIVOR
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Trähuset på 105 kvadratmeter är ett samarbete mellan 
Imorgon Innovation, SCA, Martinsons och Sundsvalls 
kommun. SCA och Martinsons har bidragit med material 
och kommunen har upplåtit plats i hamnen. Själva 
idén kommer från Imorgon Innovation.

 – Under ett år har studenter och företagsboende 
testat att bo i huset. Det har funkat mycket bra, inom- 
husklimatet är skönt och huset ger en speciell känsla. 
Man tycker det är mysigt att det rör sig lite, det ger en 
speciell känsla, säger Magnus Sandebree, VD på 
Imorgon Innovation.

BIOBASERAT BOENDE
Redan från början var målet ett biobaserat byggsystem 
med trä i väggarna istället för plast och gips. Grunden 
är träskivor, ett förnyelsebart och miljöanpassat material 
som ju dessutom råkar flyta. 

Kommunen har gett ett positivt planbesked för ett helt 
bostadsområde, så nu kommer Imorgon Innovation att 
tillsammans med kommunen upprätta en detaljplan 
för 20–40 hus. Husen kommer att ligga i hamnen, men 
byta läge lite närmare Sundsvalls gästhamn.

HÖG BEKVÄMLIGHET I SMARTA LÄGEN
Prototyphuset är uppkopplat till kommunalt V/A, och 
värmen alstras av fem små luftvärmepumpar med 
direktverkande el som extraresurs.

 – Vårt mål är att bygga hela marina stadsdelar.  
Många hamnmiljöer är extremt centrala, men 
sjöfarten har flyttat ut och en stor del av sjötransport- 
erna försvunnit. Så att anlägga nya, biobaserade 
boenden mitt i stan är en fantastisk ny möjlighet, 
säger Magnus.

FINANSIÄRER SÖKES
 – Det blir små kvarter med villor på vattnet, för 
familjer, studenter, företag och företagsboende.

För att visionen ska bli verklighet raggar företaget  
nu finansiärer. Och politikerna är positiva:

 – Det är en rolig idé. Jag tycker att det är bra att man 
hittar på sådana här projekt som kan utveckla bostads- 
marknaden, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S) till Sundsvalls Tidning.  \\\\\\

TRÄSKIVOR
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TRÄSKIVOR
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TRANSPORTERNA  
SOM TRÄDEN ÄLSKAR
På tio år har lastbilstrafiken ökat sina utsläpp av koldioxid med 30% i Sverige. Rena 

vansinnet om du bryr dig om hur dina transporter påverkar livet för andra människor. 

Och helt på tvärs mot regeringens mål om fossilfria transporter år 2030. Ett betydligt 

mer miljösmart sätt att frakta saker är i containrar med tåg och båt. Då behövs en 

effektiv kombiterminal för omlastning. Som den i Rosersberg utanför Stockholm.

y ilport 
stockholm nord

MILJÖSMARTA TRANSPORTER

Kombiterminalen Yilport Stockholm Nord är ett lyft  
för transporterna i Mälardalen. Härifrån går en snabb 
järnvägsförbindelse till den stora containerhamnen i 
Gävle – och vidare ut i världen via lastfartyg. Stockholm 
Nords läge är perfekt precis norr om Stockholm.

I kombiterminalen flyttas containrar, trailers och lastflak 
effektivt över från tåg till lastbil eller tvärtom. Stockholm 
Nord ligger tekniskt i framkant med eldrivna rälsbundna 
kranar och miljötruckar. Datorer ser till så att all last 
kommer exakt dit den ska.

 – Än så länge plockas allt manuellt, kranföraren 
sitter i en hytt 17 meter upp och styr med en joystick, 
berättar terminalchefen Britta Lundgren.

Stockholm Nord fungerar som en förlängd arm till  
hela världen. Givetvis kan godset komma med lastbil 
från t ex Tyskland för att här lastas om till tåg och 
vidare transport. 

Här jobbar man från 5 på morgonen till 20 på kvällen  
i två skift. Fyra personer per skift gör hela jobbet, och 
var och en av de två jättekranarna klarar 12 trailers 
eller 20 containers per timme. 

Containrar hyrs, det är t o m förseningsavgifter på dem 
– de ska helst användas hela tiden och lever ett kring- 
flackande liv över hela världen.
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Yilport är ett turkiskt familjeföretag som nu tagit över 
nästan hela Gävle Hamn. Yilport Gävle är ganska okänt 
för de flesta, men det här är ostkustens överlägset 
största containerhamn. Betydligt större än t ex Frihamnen 
i Stockholm. 

 – Man tänker inte så mycket på den här trafiken, 
men den måste ju funka. Sverige är extremt import- 
och exportberoende, och minsta störning i någon av 
de större hamnarna orsakar stora problem, säger 
Britta Lundgren.

Tågets stora fördelar är förstås kapaciteten, smidig- 
heten och miljön. Nackdelen mot rena lastbilstran- 
sporter är att tågtiderna är tabellstyrda – man kan  
inte bara köra iväg när man vill.

 – Det är kul att fler och fler väljer att köra åtminstone 
en stor del av transportsträckan med järnväg och båt. 
Transportjobbet blir väldigt effektivt, menar Britta.

LYCKA ÄR ETT LAGER 400 METER  
FRÅN TERMINALEN
Ett av företagen som använder Stockholm Nord är 
BOA, Sveriges ledande leverantör av byggskivor.  
För dem fyller Stockholm Nord en så central funktion 
att de byggde sitt nya lager och kontor bara 400 meter 
från kombiterminalen.

 – När man jobbar med trä som råvara, vore det  
ju väldigt dumt att göra det svårt för träd att överleva 
genom onödiga utsläpp av koldioxid. Så vi känner 
genuin glädje över detta. Det är helt i linje med vår 
helhetssyn på hållbarhet och dessutom oerhört effektivt, 
säger Jörgen Sågman, VD på BOA. 

På BOA är kontor och lager integrerade under ett tak. 
Företaget har byggt in fuktsäkring av skivorna genom 
två separata hallar – en för ankommande och en för 
avgående gods. 

När företaget byggde sitt logistikcenter i Rosersberg 
investerade BOA i ett nytt, heldatoriserat lagerstyrnings- 
system, Astro WMS. Systemet ger varje ny bunt med 
skivor som kommer in i huset en unik identitet – ett 
kollinummer. Sedan kan varje skiva spåras hela vägen 
från inleverans till utleverans. Lagerstyrningssytemet 
ger automatiskt ett platsförslag till operatören om vart 
produkterna placeras smartast i lagret, så att processen 
blir så effektiv som möjligt.

 – Jag är imponerad av hela BOAs lösning. Här kan 
de få in flera containers samtidigt, istället för att dela 

upp det på flera lastbilar. Och eftersom de bara ligger 
400 meter bort kan vi köra ut lasten med våra terminal- 
traktorer. Sedan packar de bara ur och returnerar 
contanern, säger Britta Lundberg på Stocholm Nord.

PLOCKLISTOR BYE BYE
BOA har två egna dockningsstationer med särskild 
containerutrustning. Och istället för komplicerade 
plocklistor är det datorer som dirigerar exakt var godset 
hamnar. Genom checksiffror minimeras antalet 
felplock. Felleveranser existerar nästan inte längre.

BOAs logistikassistent Tobias Mattsson: 
 – Vi har fått extrem kontroll över alla lagersaldon,  
så vi står sällan tomhänta. Inventeringen sker löpande 
och automatiskt. Det är först när lagret närmar sig  
noll som en människa måste användas för att verifiera.  
Vi sparar massor av tid på att datorerna sköter  
så mycket.

När en order är plockad och emballerad märks produkt- 
erna med transportetiketter. Truckens dator berättar 
vilken utlastningsyta det färdigpackade godset ska 
ställas på.

 – Och så fort godset lämnar oss får kunden ett 
automatiskt aviseringsmail som berättar att leveransen 
är på väg. Transportinformation och ett unikt sändnings- 
nummer gör det sedan enkelt att spåra leveransen  
när som helst.

ATTRAKTIVT FÖR ANDRA
Eftersom satsningen på den nya anläggningen blev  
så klockren, började BOA få förfrågningar om att sköta 
logistiken åt andra, så kallad tredjepartslogistik. 2016 
flyttade det danska byggföretaget Profile A/S upp sitt 
lager från Trelleborg, och sedan dess sköter BOA deras 
logistik i Sverige. Profile och BOA har många gemen- 
samma kunder, och genom att samlasta minskas antalet 
leveranser. Fyllnadsgraden på lastbilarna blir mycket 
bättre – bra för miljön! 

BOA har dessutom fått flera andra externa logistikupp- 
drag. Vem vet, på sikt kanske leverantören av byggskivor 
förvandlas till en operatör inom tredjepartslogistik.  
Allt för att företaget var smart nog att bygga nytt 400 
meter från en kombiterminal i direktförbindelse med 
östkustens största containerhamn.  \\\\\\

MILJÖSMARTA TRANSPORTER
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Vem har sagt att det inte går att använda byggskivor  
som inredning? Varför gömma det som är coolt och  
vackert inuti väggen? Här är ett par bra exempel på  
tuffa butiksinredningar med OSB-skivor.

Det är tydligt att det finns inredare som inte håller sig  
till konventionen, utan ser nya möjligheter där andra  
bara ser funktion. Och säkert finns det fler snygga 
byggskivor som skulle göra sig som inredningselement  
om de bara fick chansen.  \\\\\\

INSIDAN UT!

INSPIRATION
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EN SUPERMARKET
FÖR SOCIAL  
HÅLLBARHET!
Det flesta i Sverige tar för givet att ha mat på bordet 
varje dag. Men tyvärr finns det många som av olika 
anledningar inte alltid har råd att äta sig mätta. 
Samtidigt kasseras och slängs dagligen hundratals ton 
ätbar mat. Ganska galet sett ur hållbarhetsperspektiv 
– både socialt och miljömässigt. Och det var därför 
idén om Matmissionen föddes. 

MATMISSIONEN
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Matmissionen är en gemensam satsning av 
Stadsmissionen och Axfood, där man tar vara 
på mat från vanliga livsmedelsbutiker och 
säljer den till särskilt lågt pris i Matmissionens 
två egna butiker. Det kan handla om varor 
som har ett kort utgångsdatum eller som 
butiken eller tillverkaren har ett överskott 
av. Men det handlar aldrig om dåliga eller 
otjänliga varor.

BOA hjälpte efter branden
Den första butiken öppnades i december 2015 
i Rågsved i södra Stockholm. Den blev genast 
mycket populär hos målgruppen. Men redan 
efter något halvår eldhärjades butiken och 
fick lov att stänga ned.

 – Det var väldigt sorgligt, berättar Johan 
Rindevall, verksamhetschef på Stadsmis- 
sionens Matcentral. Han fortsätter:

 – Vi visste inte hur vi skulle gå vidare 
efter branden, men ett av våra vänföretag, 
BOA, gick in med grundplåten till en ny butik 
så att vi kunde återuppta verksamheten. 

Den nya butiken öppnades i Willys gigantiska 
lokaler i Veddesta, Järfälla. Willys hade ett 
rivningskontrakt, men flyttade ut långt innan 
kontraktet löpte ut och lät Matmissionen ta 
över lokalerna. Redan i september 2016, 
knappt ett halvår efter branden, kunde den 
nya butiken invigas. 

Tove Anderson är verksamhetsledare för Matmissionen i Veddesta. 
Hon trivs bra på jobbet.

Det känns fantastiskt att erbjuda bra och varierad mat till människor 
som har det svårt. Vi får se så mycket glädje hos våra kunder och 
många är ju här nästan varje dag, berättar Tove. 

Alla är välkomna
Matmissionens butiker är öppna för vem som helst, men de flesta 
kunder är medlemmar. För att bli medlem krävs att man uppfyller 
Stadsmissionens krav på ekonomisk utsatthet. Lever man till exempel 
på försörjningsstöd eller etableringsersättning är man automatiskt 
kvalificerad. Medlemskapet betyder att man handlar till ännu lägre 
pris på Matmissionen. Även de som lever på Migrationsverkets dags- 
ersättning har rätt till medlemskap.

 – På senare tid har ju många som lever i flykt kommit till Sverige, 
vilket också syns på vår kundkrets. Men också i vår personalstyrka, 
säger Tove.

Ett annat mål med Matmissionen är nämligen att ge människor som 
har svårt att komma in på arbetsmarknaden en chans att arbetsträna 
och få arbetslivserfarenhet.

 – Det är ofta människor som har haft problem med missbruk eller 
psykisk ohälsa, som behöver få en chans att arbetsträna på egna 
villkor. Men det kan också handla om nyanlända som har svårt  
att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden på grund av språk- 
barriären och brist på relevant utbildning.

Ett första jobb
I butiken i Veddesta har Tove fått nya kolleger från olika orosområden 
i världen, bland annat från Syrien och Afghanistan.  

MATMISSIONEN
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På Matmissionen får de prova livsmedelsbranschens olika delar, 
samtidigt som de lär sig svenska och lär känna nya människor.  
En syriansk man som tidigare arbetstränat i butiken har precis 
börjat gå på timme och tjänar nu sina egna pengar.

 – Han är så glad över att ha fått chansen och det känns kul att se 
hur människor växer och får tillbaka sin stolthet i arbetslivet.

Förutom i Veddesta finns även en butik i Hägersten, som även den 
får sina varor från det stora lagret i Veddesta. Hägerstensbutiken 
har ett permanent hyreskontrakt och förhoppningen är nu att även 
Veddesta ska hitta nya permanenta lokaler i norr- eller västerort.

 – Vår verksamhet är så viktig för så 
många och konceptet är så fantastiskt bra 
för både samhället och miljön att det vore 
väldigt tråkigt om vi inte kunde fortsätta.

Arbetet med att hitta nya lokaler är igång, 
och med samarbetsparters som Axfood och 
vänföretag som BOA så är förutsättningarna 
trots allt ganska goda för att Matmissionen 
kan leva vidare även på sikt.  \\\\\\

MATMISSIONEN
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DU HAR VÄL INTE 
ONDSKAN I VÄGGARNA?
Hållbarhet har blivit ett av 2010-talets verkliga buzzwords. 
Men många talar om hållbarhet när de menar miljö. Hållbarhet 
är ju egentligen så mycket mer: det handlar även om social 
och ekonomisk hållbarhet. Om hur varje val du gör påverkar 
omgivningen i flera led, på både kort och lång sikt. 

HÅLLBARHET

BOA Magasin 19



Få saker är hetare just nu än att försöka leva lite mer 
hälsosamt med regelbunden träning, grön och ekologisk 
kost och ett genomtänkt vardagsbeteende. Många av 
oss tycker att vi lever lite extra hållbart när vi sopsorterar 
och cyklar till jobbet. Men begreppet är större än så.

SKÄNK BORT MAT 
OCH PLASTBANTA
Ett hållbart liv omfattar också den fysiska miljö du lever i. 
Överbliven mat kan via t ex Matmissionen skänkas 
till behövande istället för att slängas (läs artikeln på 
sid 15). Och du kan själv undvika kemikalier och plast  
till vardags. 

Människor vill verkligen göra skillnad och hjälpa till, och 
därför har det dykt upp gott om företag som kallar sina 
produkter hållbara. Hållbarhet har blivit kommersiellt 
och säljbart. Ändå kommer med jämna mellanrum larm 
från Kemikalieinspektionen om vardagsprodukter som 
innehåller otillåtna mängder kemikalier. Det kan handla 
om kläder, elektronik, hudvård och till och med bygg- 
material. När du slår ihop allt utsätts du för en kraftfull 
och delvis okänd kemikaliecocktail varje dag. I och med 
vårt alltmer utbredda prisjagande via internet, kan våra 
”jättesmarta val” leda till följder vi aldrig kunde förutse 
ens i våra värsta mardrömmar. Vet du t ex vad din bebis 

får i sig om hen slickar upp några smulor av en kaka 
från köksgolvet? Har du en aning om vad som döljer 
sig i väggarna 24 timmar om dygnet och hur du kan 
påverkas av det? 

ONDSKAN 
KAN SITTA I VÄGGARNA
I byggbranschen används tusentals byggvaror med 
olika kemiska ämnen. År 2016 påbörjades byggnation 
av 60 000 lägenheter i Sverige. Materialet till de här 
lägenheterna kommer i kontakt med tusentals människor 
under produktionen, byggnationen och själva boendet. 
Därför är det viktigt att använda hälsosamma och håll- 
bara byggmaterial. De ska vara noga granskade och 
dokumenterade. Och ofta finns det fullgoda och schyssta 
alternativ. Det gäller bara att verkligen bry sig.

HUR ÄR TRÄET PRODUCERAT?
Trä är ett av våra allra vanligaste byggmaterial. Och när 
det gäller trä är det inte bara kemikaliefrågan som är 
viktig. Det är också viktigt att träet är producerat på 
ett hållbart sätt i ett hållbart skogsbruk. Rätt hanterat 
är trä rena trolleriet: Ett helt förnyelsebart material som 
gör gott i många led – både träden där de står och 
materialet i ditt hem. Men trä kan också vara ohållbart 

HÅLLBARHET
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och ett hot mot ekonomiska, sociala och miljömässiga 
värden. Skogen måste brukas och hanteras på ett bra 
sätt, på lång sikt.

Det finns bara ett sätt att säkerställa att ditt trä är 
schysst. Det är att välja trä med tredjepartsgranskad 
skogsbruks- och spårbarhetscertifiering.

Kom ihåg att du som konsument eller köpare alltid kan 
ta ansvar genom att ställa krav på säljaren. Hur är det 
med träets kvalitet, hur har det producerats med tanke 
på säkerhet, mänskliga rättigheter och mänsklig hälsa? 
Dina val kan göra stor skillnad!

KONSUMENTER 
SKÖRDAR FRUKTERNA
Företaget BOA levererar byggskivor och vill verka för  
en hållbar, hälsosam och giftfri byggbransch. Därför 
arbetar man aktivt med sina byggskivor i miljödatabasen 
BASTA. Alla produkter som tas upp i BOAs sortiment 
klarar BASTAs kemikaliekrav. På så vis garanterar BOA 
hälsosamma byggskivor. Företaget använder sig också 
av SundaHus och Byggvarubedömningen. Och i slutänden 
är det konsumenten som skördar frukterna genom att 
undvika sjukdomar.

EN FRÅGA OM ANSVAR
För att säkerställa att träråvaran i BOAs skivor kommer 
från hållbara skogsbruk var företaget bland de första i 
branschen att spårbarhetscertifiera sina produkter enligt 
FSC® och PEFC™. BOA ser hållbarhet som en ansvarsfråga. 
Genom hårda prioriteringar har bolaget blivit en av de 
mest hållbara aktörerna i byggbranschen.  

– Våra kunder vill förstås inte bli sjuka, det här är en 
helt avgörande fråga för dem. Därför har ett vidare 
perspektiv blivit ett inslag i allt vi gör. För oss är håll- 
barhet både lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engage- 
mang. Alla delar måste finnas på plats. Och det är 
viktigt att inte slappna av – vi förstår ju att utvecklingen 
kräver ständig förbättring, säger BOAs hållbarhets- 
ansvarig Therese Björklund.  \\\\\\

HÅLLBARHET

BOA Magasin 21



REPORTAGE

22 BOA Magasin 



Det är nog få som vet det, men Brasilien 

är en riktig jätte inom den globala skogs- 

industrin. Och skogen gör mycket gott 

för landets miljö, ekonomi och sociala 

struktur. Många byggskivor i Sverige 

levereras av brasilianska Sudati.

BRASILIEN   
 TVÅA I VÄRLDEN PÅ SKOG

REPORTAGE

23 BOA Magasin 



SVERIGE LÅNGT FRÅN TOPPEN
På toppen bland världens skogsländer är Ryssland med 
20% av världens skog, följt av Brasilien med 12% och 
Kanada med 9%. Brasilien är alltså ett stort skogsland 
– 58% av ytan är täckt av skog, bland annat av Amazonas 
regnskog. Om du undrar hur Sveriges skogar står sig  
så är vi långt från topplistorna – vi är ett mycket litet 
skogsland i jämförelse.

9 400 HEKTAR ODLAD TALL
BOAs brasilianska partner Sudati hämtar sin råvara 
främst från odlad tall. Sudatis egna plantager täcker 
9400 hektar i södra Brasilien. Även de sex skivfabrik- 
erna ligger i söder. 

Sudati var bland de första i Brasilien som började 
tillverka plywood av tall. Idag har företaget en kapacitet 
på 400 000 m3/år för plywood. Det gör Sudati till en av 
världens största producenter. Sudati står ensamt för 
25% av Brasiliens export av plywood. Exporten går till 
hela världen. 

CERTIFIERAT ÄR BÄST
Större delen av träråvaran till den brasilianska trä- 
industrin kommer från odlad skog, som är navet i 
industrin. De vanligaste träslagen är eucalyptus (72%) 
och tall (20%), med gummiträd och acaciaträd långt 
efter. Trots att dessa planterade träd bara upptar 1,6% 
av landets skogar, stod de för 91% av Brasiliens expor- 
terade skogsråvara 2015.

Sudati är certifierade enligt de internationella standard- 
erna FSC® och PEFC™, som står för hållbara och ansvars- 
fulla skogsbruk.

Illegal avverkning av skog är ett utbrett problem  
i Brasilien och flera andra länder. Därför är det viktigt  
att säkerställa att regnskog eller annan illegalt 
avverkad skog inte används i produktion av skivmaterial 
eller andra produkter. Denna kontroll görs av Sudati 
genom etablerade rutiner och även genom de tredje- 
partsgranskade certifieringarna FSC och PEFC. All 
plywood Sudati levererar till BOA är certifierad för 
hållbara skogsbruk.

Det finns ungefär 4 miljarder hektar skog i världen. Faktum är att 90% av  
allt liv på land existerar i skogarna. Och till största delen är skogen vild.

REPORTAGE
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Planterad skog (där skogsindustrin hämtar sin mesta råvara) 
utgör bara 7% av den totala skogsytan.

REPORTAGE
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Skogen är viktig för Brasilien. Inte bara för ekonomin, 
utan för djur, natur och det sociala livet. Genom att ta 
hänsyn till ekosystemet när man har certifierad skog 
för hållbara skogsbruk, är skogsindustrin en drivande 
miljökraft. Skogen sköts om på ett ansvarsfullt sätt, 
eftersom den har ett ekonomiskt värde. 

Skogen skapar välstånd, arbetstillfällen och skatteintäkter. 
Dessutom har skogen sina inbyggda miljökvaliteter. 
Visste du att skog reglerar klimatet och minskar inten- 
siteten i stormar och översvämningar? Den neutraliserar 
också växthusgaser och förbättrar luftkvaliteten. 
Skogen hjälper till med att binda vatten, näringssätta 
jorden och minska erosionen. Dessutom mår ju både 
djur och människor bra i skogen.

Tänk att så många svenskar har en förnyelsebar råvara 
i sina väggar som redan gjort mycket gott under sin 
uppväxt. Och nu fortsätter att göra gott här och få dig 
att må bra!  \\\\\\

SKOGEN GÖR GOTT

REPORTAGE
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SKIVA: Konstruktionsplywood Sudati y tkvalité C+

REPORTAGE
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Ska du inreda med öppen spis, kakelugn eller kamin? I så fall behöver 
du inte längre mura upp en tegelvägg bakom den. Nu räcker det med 
att du klär väggen med skivan Promasil® 1000L. Den skyddar inte mot 
dataintrång och virus, men är ett fullt godkänt alternativ till 100 mm 
tegelmur.  \\\\\\

BRANDVÄGGEN SOM INTE  
SKYDDAR MOT DATAINTRÅNG

Huntonit är vår serie färdigmålade väggar och innertak. Det är skivor  
av hårdpressad träfiber som penselmålats hela fem gånger för att ge  
en lyxig känsla av platsmålat. För dig betyder det massor av inbesparad 
arbetstid och givetvis betydligt lägre kostnader. Huntonit-serien finns  
i en rad olika utseenden, strukturer och färger. Skivorna har not och 
fjäder för dold skruvning och enklare montage. Om du vill så kan  
de också kapas för att få en vacker färdigmålad bröstpanel  
med klassiskt pärlspontutseende.  \\\\\\

DET HÄR GILLAR  
INTE MÅLARNA!

EN-MANS-SKIVAN  
FIXAR VÄGGEN!
ERGO-Board heter underlagsskivan som är så enkel att jobba med att en enda 
person grejar monteringen. Den smarta konstruktionen med falsade kanter 
tillåter både vertikal och horisontal montering med ett minimalt antal skruvar. 
Resultatet blir ett stabilt och plant underlag för gipsskivorna som kan monteras 
direkt i skivan, utan hänsyn till var reglarna går. Tillsammans bildar de en stabil 
vägg som håller för att skruva upp tavlor och skåp på.  \\\\\\
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BRANDVÄGGEN SOM INTE  
SKYDDAR MOT DATAINTRÅNG

SNYGGARE SOCKEL SNABBT!
Behöver du snygga till husgrunden så är Cembrit Rock den 
ideala skivan för dig. Det är en fiberarmerad cementskiva med 
en yta av krossad natursten som döljer en ful och tråkig grund. 
Den är dessutom enkel att montera med färre fästpunkter 
och kan monteras ända ner i jorden utan att du behöver 
kapa den. Cembrit Rock finns i tre vackra kulörer.  \\\\\\

Vi har ju så himla gott kranvatten hos oss, så varför köpa dyrt buteljerat som 
bara förbrukar onödiga resurser? Vi laddar upp vår vattenkyl och kan erbjuda 
våra besökare både stilla och bubbel, dessutom spetsat med lime, citron och 
ett rent samvete. Så sparar vi in transporter, resurser och avfall.  \\\\\\

VI SERVERAR KRANMÄRKT!
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Mats ”Bygglovs-Matte” Carlsson är ju känd för att vara både uppfinningsrik och en duktig snickare.  

Hemma i villan har han valt en riktigt innovativ trapplösning, byggd på massiva bänkskivor från BOA.

INTERVJU
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BYGGLOVS- 
MATTE Det började med att Mats skulle välja trappor till sitt 

nya hus. Tre stycken skulle det bli. Men han hittade 
inget riktigt snyggt, och alla lösningar som kändes bra 
var ruggigt dyra.

 – Jag bestämde mig för att göra en egen lösning.  
En stålkonstruktion som täcks med BOAs Massiv 
Bänkskiva i Valnöt.

Mattes trappor ser ut att sväva lite, en smart lösning 
som är noga beräknad. 

 – Jag började med att bygga en prototyp i trä för att 
hitta rätt mått på allt. Sedan fick en duktig smed fixa 
stålkonstruktionen och svetsa ihop den.

AVANCERAD KONSTRUKTION
Det är ganska mycket pill med att bygga en trappa. 
Vinklar och beslag måste hamna exakt rätt. Varje 
plansteg måste ha precis rätt höjd och djup.

 –  Om du snubblar i en trappa kan du nästan 
garanterat gå tillbaka, mäta och konstatera att ett 
plansteg skiljer sig i höjd. Och det vill man ju undvika. 
Samtidigt måste trappan klara av en fastställd höjd- 
skillnad, så det blir alltid en kompromiss.

Mats är särskilt nöjd med att han fick utseendet på 
innertrapporna att fungera ihop med utomhustrallen.

 – Det blev väldigt bra. Ett snickeri fick kapa BOA- 
skivorna i rätt format. För mig var det bara att slipa, 
lägga på färg och lack. Men har man en sänksåg och 
en girsåg för att kapa, så kan man klara det här själv 
även om det tar lite tid.

Det är bara att konstatera: ännu en smart lösning från 
Bygglovs-Matte!  \\\\\\

BYGGDE TRAPPOR  
AV BÄNKSKIVOR!

INTERVJU
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Vill du börja bygga 
Svanen-märkt?
Svanen-märkningen blir alltmer etablerad i byggbranschen. Har du själv 
funderat på vad som gäller för att Svanen-märka ett byggprojekt så får du 
besked här. Elinor Holén från Svanen ger svar på några vanliga frågor.

MILJÖMÄRKNING
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Varför ska man  
bygga Svanen-märkta hus?
 – Utöver ett ökat marknadsvärde är det självklara 
skälet att bidra till en bättre framtid och driva miljö- 
arbetet framåt mot mer hållbara produktioner, betonar 
Elinor. Med Svanen-märkningen kommunicerar man  
att huset uppfyller höga miljökrav och att man säkrar 
en god boendemiljö. Dessutom är märkningen ett sätt 
att kvalitetssäkra hela byggprocessen med styrning och 
rutiner. Det är ett praktiskt och användbart verktyg  
för företag i deras miljöarbete 

Hur går det till  
att bygga Svanen-märkt?
 – Man kan få licens både för enskilda projekt och en 
så kallad grundlicens. Med en grundlicens har företaget 
visat att de kan uppfylla alla krav i de enskilda projekten, 
och får därför marknadsföra sig som ett bolag som kan 
utföra Svanen-märkta projekt. Processen för ett bygg- 
projekt går genom ett antal steg och det första är att 
skicka in en ansökan till oss. Då kontaktar en av våra 
handläggare dig. Alla inblandade i byggprojektet kan 
licensieras: beställaren, byggbolaget och entréprenörerna. 
Tumregeln är att den som är licenssökare ska kunna ta 
ansvar för att alla krav uppfylls. Efter att vi gått igenom 
ansökan samlar vi till ett startmöte där vi går igenom 
licensieringsprocessen och förutsättningarna för det 
specifika projektet. Licensieringen sker under hela bygg- 
processen, och dokumentation skickas in och granskas 
av oss kontinuerligt. Någon gång under projektets gång 
gör vi ett platsbesök. Det brukar vi göra mitt under 
bygget, när det invändiga arbetet startat. Då kontrol- 
lerar vi material, rutiner m m. Hela processen avslutas 
med en kontrolldragning som handläggaren har tillsam- 
mans med en kontrollör, då går vi igenom handlägg- 
ningen. Det är vårt sätt att kvalitetssäkra licensieringen 
genom att få en ”second opinion” och se till att handlägg- 
ningen sker på samma sätt.

Hitta rätt material i Svanens portal
 – Svanen-märkta hus kräver inte enbart Svanen- 
märkta produkter, fortsätter Elinor. I princip är det 
omöjligt att bygga sådana hus idag eftersom vi inte har 
kriterier för alla typer av produkter, som således inte 
kan Svanen-märkas. För Svanen-märkta hus krävs det 
dock att byggmaterialen ska uppfylla Svanens strikta 
materialkrav för exempelvis kemikalieinnehåll, råvaru- 
certifiering och kontroll av trädarter. 

MILJÖMÄRKNING
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Licenssökaren kan hitta godkända byggmaterial för sina 
Svanen-märkta projekt i Svanens egen portal för bygg- 
produkter. Där har alla produkter med status ”Listed” 
granskats av handläggare och kan då också användas i 
Svanen-projekt. Distributören BOA levererar byggskivor 
som klarar Svanens materialkrav och deras skivor finns 
listade i Svanens portal. De kan med andra ord användas 
i Svanen-märkta projekt.

Vilka krav ställer ni på byggmaterial?
 – När vi ställer krav utgår vi från ett livscykelper- 
spektiv, alltså från råvara till avfall, berättar Elinor. 
För byggmaterial innebär det att vi ställer krav på 
kemiskt innehåll som kan påverka människor eller 
natur både i produktionsfasen eller när det blir till 
avfall. Generellt sett utgår vi ifrån negativa listor, dvs 
vad som inte får ingå i produkterna av t ex farliga 
kemiska ämnen. För träbaserade byggskivor kräver vi 
också att träråvaran är spårbarhetscertifierad. Skivorna 
får inte baseras på förbjudna tropiska träslag eller 
olagligt avverkad skog. Nordisk miljömärknings lista 
över förbjudna träslag baseras på bl a IUCN:s rödlista.

Varför har Svanen-märkningen fått 
ett sånt uppsving just nu?
 – Svanens kriterier utvecklas tillsammans med 
branschen och intresseorganisationer, vilket gör att våra 
krav är stränga, men möjliga att uppnå för de allra bästa. 
Det är också därför Svanen är så eftertraktad och växer 
så fort i byggbranschen. Antalet färdigställda Svanen- 
projekt har ökat med över 50 % det senaste året! Svanen 
har vuxit mycket mer i Sverige än i de övriga nordiska 
länderna. Det finns säkert flera orsaker till det och en 
bidragande orsak är att vi är den enda konsumentmärk- 
ningen för bostäder. Svanen känns igen av 96 % av alla 
svenska konsumenter. När större företag blir Svanen- 
märkta så sprider det sig också som ringar på vattnet 
till andra aktörer. Företagen använder gärna Svanen  
i sin marknadsföring därför att den speglar deras 
ansvar och rimmar väl med deras egna miljöarbete.  
Att bygga Svanen-märkta projekt blir också allt vanlig- 
are i upphandlingar. 

Vad kostar Svanen-märkningen?
 – När det gäller byggprojekt har vi ett fast pris per 
ansökan och det är 28 tusen för den första och 14 tusen 
för följande ansökningar. Till det tillkommer en licens- 
avgift per m2 boyta.  \\\\\\

 

DETTA ÄR SVANEN
Svanen-märkningen introducerades 1998 av Nordiska 
Ministerrådet för att hjälpa konsumenter att göra bra 
val för miljön. Det började med papper, batterier och 
tvättmedel, men har nu växt till 10 000 varor och 
tjänster, inklusive restauranger och biltvättar. Svanen 
är idag ett av Sveriges mest kända varumärken.

Svanen är en s k typ 1-märkning vilket innebär att den 
granskas av en oberoende tredje part som också 
beslutar om deras kriterier för licensiering. Alla nya 
kriterier, reviderade kriterier och skärpta krav, beslutas 
av Nordiska Miljömärkningsnämnden, vilket är ett 
ständigt pågående arbete. Varje kriterium gås igenom 
vart 4–5:e år, men innan man fattar beslut för ändringar 
skickas förslagen ut på remiss till berörda organisa- 
tioner och företag. 

Kraven för en Svanen-märkning är generellt stränga, 
men fullt rimliga. Meningen är att de ska ligga på en 
nivå som gör dem fullt möjliga att uppnå med en viss 
ansträngning, men också vara så stränga att alla inte 
klarar av det. 

ELINOR HOLÉN 
Handläggare och produktspecialist  
på Svanen, vilket innebär att hon bistår  
i kriterieutvecklingsarbetet. Hon jobbar  
med den nya produktgruppen Renovering  
och är handläggare för Svanen-märkta  
hus. För tillfället är hon också samordnare  
för affärsområdet Hus och Renovering.
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LAMINAT SÅKLART!
Glöm gamla tiders laminatskivor. Idag kan du få en textur som 
gör skivan nästan omöjlig att skilja från naturmaterial. Det är 
avancerat fotograferi och högteknologisk 3D-bearbetning som 
är hemligheten. Fortfarande förstås med laminatets oändliga 
valfrihet. Underhållsfritt naturligtvis.

INSPIRATION
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Det finns massor av gamla fördomar kring laminat. 
Som att det är trist och ger ett lite plastigt intryck. 
Men laminat är inte ens plastbaserat, utan tillverkas 
av papper som pressats samman hårt under hög 
värme. Och det här lämnar fullt spelrum för din fantasi.

Du har total frihet vad gäller exakt färgnyans, grafik 
och textur. Du kan lägga in dina egna bilder i skivan, 
du kan skapa nästan vilken 3D-textur du vill. Och 
samtidigt är ytan helt underhållsfri. Du behöver aldrig 
slipa och olja, du behöver aldrig vara rädd för fläckar 
av citron eller rödvin.

De flesta väljer laminat för att det är helt bekymmers- 
fritt. Det är bara att lägga in och leva.

En ny produkt som aldrig funnits i Sverige tidigare  
är Zenith från Wilsonart. Skivan har ingen spånkärna, 
utan är i massivt laminat. Skivan har kunnat göras 
mycket tunn: 12,5 mm istället för standardtjockleken 
på 28 mm för en laminatskiva.

Det finns idag stränga normer inom EU som reglerar 
laminatskivors ytskikt. Resultatet är extremt motstånds- 
kraftigt mot både nötning och väta. Så du tar ingen 
risk med kvaliteten.

Wilsonart är en av Europas ledande tillverkare av lami- 
natbänkskivor. Och deras skivor är unikt lättjobbade. 
Med andra laminatskivor måste kunden själv limma 
fast sidolisterna med strykjärn, limpistol eller kontaktlim. 
Med Wilsonart följer en kantremsa med i samma 
material och textur som ovansidan. Remsan är perfekt  
i storlek, och du drar bara av skyddspappret och fäster 
den på kanten. Sedan är din laminatskiva redo för 
vardag och fest!  \\\\\\

Vänstra stapeln, uppifrån & ner: Walnut butcher block, Granite, Ebony star & Black slate.
Mittenstapeln, uppifrån & ner: Breccia, Coco bolo, Woodstone blanc & Mystic pine.
Högra stapeln, uppifrån & ner: Brasilia, Calcutta marble, 5th Avenue elm & Old mill oak.

INSPIRATION
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          För att försäkra oss om att regnskogen blir kvar 
prioriterar vi produkter från certifierade tillverkare och 
tillverkare som bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk. Vårt 
hållbarhetsarbete rymmer hela kedjan från avverkning 
och tillverkning till transporterna hit. Och lika viktigt är 
att arbetsmiljön och arbetsförhållandena är bra hos  
våra leverantörer.

HÅLLBARHET
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SKIVOR SOM SKYDDAR!
Visste du att smarta byggskivor med bundet vatten används för att skydda 

metallkonstruktioner som inte får ge vika vid en brand? Det kan handla om 

tunnlar och stora fastigheter, och skivorna underlättar bygget väsentligt.

BRANDSKYDD
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Joel Winér är Brandingenjör/Civilingenjör med inrikting 
på riskhantering på Bricon. Ett av de projekt där han 
ansvarat för brandskyddet är Knutpunkten, den stora 
ombyggnationen av Centralstationen i Helsingborg.

9 000 KVADRATMETER 
Här har en befintlig fastighet byggts på med sex våningar 
och 9 000 m2 moderna kontor. Hela fastigheten har 
byggts om och förstärkts för att klara de nya påfrest- 
ningarna. Det har krävt noggrann planering för att inte 
störa de 45 000 personer som varje dag passerar 
byggnaden för att åka vidare med färjor, Öresundståg, 
Pågatåg, stads- och regionbussar. Knutpunkten är helt 
enkelt en av Sveriges mest trafikerade kommunikations- 
fastigheter.

Utsikten från de nya kontoren är hänförande. Arkitekt- 
byrån Tengbom har vänt lokalerna ut över sundet med 
en fantastisk utsikt.

KONSTRUKTIONEN MÅSTE HÅLLA
För Joels del handlade jobbet bland annat om att skydda 
fastighetens nya, bärande stålkonstruktioner vid en brand. 
Byggnaden måste tåla otroligt mycket.

 – I ett sådant här sammanhang är BOAs brandskivor 
Promatect perfekta, säger Joel.

Knutpunktens läge är utsatt med ständig blåst och 
saltvattnet tätt inpå. Korrossion uppstår lätt, och brand- 
miljön kan bli mycket farlig.

 – Promatect-skivorna tål en aggressiv miljö, vi 
använder dem ofta i t ex tunnelbyggen för de klarar både 
avgaser och vatten.  

Arkitekterna på Tengbom var också nöjda med den 
snygga ytan och med att skivorna är relativt tunna trots 
det goda skyddet.

 – Som brandskyddsingenjör jobbar jag hela tiden 
tätt ihop med arkitekter och andra konsulter, och alla 
måste bli nöjda med lösningen. Den måste också bli 
ekonomiskt försvarbar. Och givetvis klara brandskydds- 
lagstiftningen.

TID ÄR PENGAR
Skivorna sparar tid också. För Knutpunktens stora 
garage var planen ursprungligen att måla och bearbeta 
befintliga ytor i nio omgångar. Det hade inneburit att 
hela garaget skulle stängas i ett halvår, med stora 
intäktsbortfall.

 – Med BOAs skivor gick jobbet mycket snabbare och 
det skapar bra totalekonomi. Och dessutom är arkitek- 
terna som sagt nöjda med ytan – den går också att 
efterbehandla. Efter två år ser garaget fortfarande 
väldigt fint ut. 

Hemligheten med Promatects egenskaper är kalcium- 
silikat. Det finns massor av bundet vatten i materialet, 
vatten som frigörs vid höga temperaturer och kyler ner, 
samtidigt som skivan är mycket stark. 

Skivan är hygroskopisk, den tar alltså även upp vatten 
och vattenånga från omgivningen vid behov – utan risk 
för mögel, röta eller skadedjur. Vattnet omvandlas och 
binds, för att senare kunna fällas ut vid behov.

 – Det bygger på kemi som verkligen funkar, sam- 
tidigt som materialet är ofarligt. En väldigt bra kombi- 
nation, sammanfattar Joel.  \\\\\\
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Foto: Felix Gerlach
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SVERIGES FASTIGHETSÄGARE SKULLE KUNNA SPARA  
FEM MILJARDER PER ÅR,  
BARA PÅ SINA BADRUMSRENOVERINGAR*

I Sverige renoverades 280 000 badrum i bostadshus förra året. 
Bara väggmaterialet till det kostade 3,5 miljarder! En svindlande 
stor summa och en tung del av underhållskostnaderna för fastig- 
hetsägarna. Men om de istället för kakel hade valt Fibo väggskivor 
skulle de ha sparat en stor del av den summan, utan att göra avkall 
på säkerheten eller det estetiska. Dessutom skulle monteringen  
gå så mycket snabbare att totalbesparingen skulle bli hela 5 miljar- 
der enligt en oberoende undersökning. 
 Och hade fastighetsägarna dessutom valt deras väggskivor även 
till kök, tvättstugor, och andra allmänna ytor i huset så skulle de ha 
sparat mycket mer än så. Det blir alltså lika snyggt och tätt med 
Fibo, men till ett helt annat pris.

Crescendo: Negro Grande, Gris Grande
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Marcato: Rough Wood
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Colour Högglans: New York 
Black, Denver White

Colour Högglans:
New York Black, Denver White

Kollektion: Colour kollektion
Design: 4115 London High Gloss

Designmönster: F01 60x40cm

Den största besparingen med Fibo väggskivor ligger i 
monteringen. Deras lösning monteras direkt på reglar 
eller befintliga väggar. Skivorna klickas ihop, ungefär 
som ett klickgolv. Resultatet är en 100% tät och 
godkänd våtrumsvägg utan varken ångspärr, gips eller 
kakelfogning. Det sparar in många arbetsmoment för 
hantverkaren och går hela fem gånger snabbare än 
vanligt kakel.

GODKÄNT FÖR VÅTRUM
Fibo är certifierat enligt Boverkets Byggregler och 
European Technical Assessment (enl Regulation (EU) 
No 305/2011) som bekräftar vattentätt ytskikt i alla 
zoner på vägg i våtrutrymmen. Alla stora försäkrings- 
bolag godkänner deras lösning och deras vattentäta 
väggsystem har dessutom en garanti på 15 år.

Det är en hållbar produkt, i dubbel bemärkelse. Den  
har dels en mycket lång livslängd, dels är den certi- 
fierad för hållbart skogsbruk enligt PEFC™, dessutom 
registrerad i miljödatabaserna BASTA och SundaHus. 
Märket är även listat i husproduktportalen och kan 
användas i Svanenmärkt byggande.

MINIMALT UNDERHÅLL
Väggskivorna är enkla att rengöra eftersom de inte har 
några vanliga fogar eller skarvar där smuts samlas.  
Det gör dem också mindre mottagliga för missfärgning. 
Skivorna är extremt motståndskraftiga och man 
använder helt vanligt rengöringsmedel. De behåller sin 
lyster och glans under många, många år.
 
Monteringen är så enkel att man snabbt lär sig den via 
deras monteringsguider och instruktionsfilmer som 
finns på hemsidan. Där går man igenom alla moment 
steg för steg.  
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Marcato: Cracked Cement
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Marcato: Cracked Cement

OÄNDLIGT URVAL
 – För den som väljer Fibo finns det inga gränser, 
berättar Marknadsdirektör Silja Vestad. Vårt sortiment 
med alla sina stilar och varianter är i det närmaste 
oändligt, vilket ger utrymme för egen kreativitet och 
känsla, vilken inredningsstil man än föredrar. Här finns 
mönster som inspirerats av naturliga former som trä, 
jord och sten, men även starka, klatschiga färger med 
olika strukturer. I vårt sortiment ingår också eleganta 
kollektioner med ett nytänkande inom skandinavisk 
design. De är förvillande lika t ex kakel, mosaik, skiffer 
och klinker. Vi har enkelt uttryckt ett urval som gör det 
lätt att inreda efter egen smak.

BETONG UPPÅT VÄGGARNA
 – En av de största trenderna just nu är en betong- 
look på väggarna, fortsätter Silja. Det ger en rå och 
minimalistisk stil som passar bra i badrummet.  
En trend är också större släta ytor, helst utan fogar. 

Det får du med vår moderna väggpanel och de hel- 
täckande skivorna. Den unika Aqualock-tekniken ger 
nästan osynliga fogar vid monteringen. I det stora 
sortimentet av paneler med naturtrogna mönster och 
strukturer är det lätt att hitta något som passar varje 
smak och stil. Och det till ett pris som gör det möjligt 
för alla att få ett trendigt badrum.

INSPIRERAS
Trots det enorma utbudet är det lätt gjort att hitta sina 
favoritskivor med det praktiska planeringsverktyget på 
fibo.se där hyresgästen själv kan prova sig fram bland 
naturliga nyanser inspirerade av trä, jord och sten eller 
starka, klatschiga färger i rött och grönt, släta ytor eller 
en mer rustik textur.  \\\\\\
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Marcato: Grey Sahara, Rhodos White
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 – Just nu bygger vi den nya akuten på Södersjukhuset här i Stock- 
holm, ett riktigt stort projekt uppdelat i flera etapper och med en 
totalbudget på 200 miljoner. Vi började 2016 och kommer hålla på 
ända fram till 2020. Det är vårt största jobb hittills, berättar en 
entusiastisk Erik Haugen på Tumba Byggtjänst.

Tumba Byggtjänst är ett medelstort byggbolag, etablerat i mitten på 
70-talet som alltid satt kvaliteten främst. De gör mycket LOU-jobb åt 
kommuner och landsting och deras skickliga snickare, arbetsledare 
och projektingenjörer säkrar att jobben alltid blir av högsta kvalitet. 
Och de ställer lika höga krav på sina leverantörer som på sig själva.

Erik och hans medarbetare har stor vana vid specialuppdrag inom 
bland annat sjukvården där byggarbetet ofta pågår samtidigt med 
vården. Det ställer förstås extra stora krav på planering och försiktighet. 
Det är noga med arbetstider, hänsyn och säkerhet. 

 – Här gäller det att veta vilka kablar som går vart och vilka som går 
till livsuppehållande maskiner, tillägger Erik. Vi jobbar också med 
andra specialbyggen som t ex fängelser, butiksbyggen och skolor.

 – I jobbet på Södersjukhuset ingår anpassningar av nya opera- 
tionsrum och kontorsrum. Och ett sjukhus är ju en väldigt speciell 
miljö som ställer stora krav på konstruktionen. För oss innebär det  

till exempel en mängd olika väggtyper, med olika lager, reglar och 
stommar. Totalt är det faktiskt 78 olika väggar i hela bygget, och ett och 
samma rum kan ha upp till fem olika typer!

Den stora bredden har även varit en utmaning för BOA som står för 
leveranserna av byggskivorna. På det här bygget använder Erik och 
hans kolleger t ex våtrumsskivor, fasadskivor, stenskivor, laminatskivor, 
plywoood och givetvis en mängd olika specialskivor som t ex blyskivor 
till röntgenrummen.

 – Det är oerhört viktigt att kvaliteten är hög och jämn på alla skivor, 
fortsätter Erik. Det måste vara exakta mått på allting, annars får vi 
problem, men det är också därför vi väljer skivor från BOA, och det 
funkar väldigt bra. De är lika noga med kvaliteten som vi. Vi köper allt 
vårt byggmaterial av XL-BYGG i Tullinge sedan många år och trivs 
väldigt bra med dem. Just nu har vi en fast leveransplan av byggvaror 
på tisdagar och torsdagar därifrån, med kranlyft, och det funkar 
alldeles utmärkt.  \\\\\\

78 OLIKA VÄGGTYPER I ETT 
OCH SAMMA BYGGE!
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WALLS
2PAINT

INSPIRATION
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ADJÖ, SPACKEL OCH DAMM!
Walls2Paint heter väggskivorna som är färdiga för 
målning. De monteras direkt på underlaget: reglar, 
OSB-skivor, konstruktionsplywood, gips etc. Och det  
gör inget om det är dåligt underlag med hål och skador. 
Skivorna döljer allting och gör ytan perfekt för målning. 
De blir dessutom så stabila och starka att man kan 
hänga tavlor direkt i dem utan någon skiva bakom.

KLART FÖR MÅLNING! (eller tapetsering)
 – Det spelar ingen roll vilken färgtyp man använder 
eller om man själv är målare eller inte, fortsätter 
Halvor. Resultatet blir alltid perfekt med Walls2Paint. 
Den består av en spånskiva med ytbeläggning av fiber- 
armerad duk. Skivan är impregnerad och bestruken för 

att skapa ett optimalt underlag för målning och tapet- 
sering. Den unika låsprofilen gör monteringen enkel och 
får skivorna att klicka i varandra. Då skapas också full- 
ständigt osynliga skarvar. 

KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERADE
Walls2Paint tillverkas i en av Europas största och mest 
moderna fabriker, Forestia i Norge. Tillverkningen  
är certifierad enligt ISO 9001 och ISO14001. Dessutom 
är skivorna PEFC™-märkta och registrerade i både 
BASTA och SundaHus. Givetvis är de också CE-märkta. 
Walls2Paint är godkänt för byggnadsklasserna BR2  
och BR3.  \\\\\\

25%  billigare  
innerväggar

 – Om man gör som man alltid har gjort så leder det sällan till någon utveckling och 
någon förbättring, betonar Halvor Coward Olsen, Export Sales Director för Byggma 
Group i Norge. Så varför krångla till det och fortsätta att renovera innerväggar genom  
att montera gipsskivor, spackla och slipa? Nu finns det ju ett så mycket enklare och 
billigare alternativ. Walls2Paint sparar in flera arbetsmoment och sänker totalkost- 
naderna med hela 25%. Och kvaliteten blir minst lika hög, om inte bättre.

Vill du se hur enkelt det är att montera Walls2Paint så går du in på www.boandren.se och tittar på de tydliga monteringsfilmerna.
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Schyssta skivor från skog till hem, så beskriver vi vårt 
hållbarhetsarbete. Det rymmer hela kedjan ifrån att våra 
produkter kommer från ansvarsfullt skötta skogsbruk. Och 
att arbetsmiljön och arbetsförhållandena är bra även hos 
våra leverantörer. Att våra produkter är giftfria och ofarliga, 
både att hantera och att ha i väggarna. Det är vårt sätt att 
bidra till en hållbar, hälsosam och giftfri byggbransch.


