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GT bygg i Degerfors AB är ett företag inom byggbranschen med säte i
Degerfors. Företaget grundades 1977 av Göran Ericsson och Thommy
Lindqvist, Göran är fortfarande delägare i företaget tillsammans med sonen
Rikard Eriksson. Rikard har varit delägare sen 2009 och majoritetsägare sen
2014.
Företaget drivs av Rikard Eriksson idag med ca 15 anställda. I dagens läge
driver Rikard det mesta av det administrativa arbetet själv. Arbetsledare på de
större projekten samt mot avtalskunder är Jonas Greek. Jonas är boende i
Karlskoga med tidigare arbetsledarkunskap från ett flertal större projekt i
Örebrotrakten. Björn Eriksson är en arbetsledare gällande servicejobb åt
avtalskunder.
Ekonomisystemet som företaget har som även är projektstyrt för att underlätta
med uppföljningar rent ekonomiskt samt övriga fördelar med ett lätt åtkomligt
program gällande fakturering samt lev fakturahantering. Programmet som vi
använder heter Fortnox. Sedan 2017 sköts den dagliga projekthantering genom
en datamodul som heter Doxus. Detta program är kopplat mot en app som
killarna lägger in sin arbetad tid i mot rätt projekt så att vi ska ha en så korrekt
projekthantering som bara är möjligt, detta ser vi som en självklarhet för att ha
ett ärligt samarbete med våra kunder. En av de största fördelarna med detta
projektprogram är att du som kund får en inloggning till vårat program. Detta
gör att man kan följa projektkostnader i realtid, då även alla material och UE
fakturor blir möjliga att ses allt eftersom dom blivit bokförda av oss på rätt
projekt.
Kalkylprogrammet som vi använder oss av i vårt arbete med att ta fram priser är
Wikells Sektionsdata samt som ett mängdningsprogram som heter Bluebeam
Revu. Dessa program gör att vi känner oss trygga i kalkylframtagandet till våra
kunder, Kalkylrogrammet bygger på en svensk standard gällande utförande och
pris vilket gör att de offerter som vi lämnar ska följa en standard som är
framtagen i Sverige.
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Rikard Eriksson är även certifierad Kontroll Ansvarig enligt nya Pbl-lagen vilket
medför att företagsledningen ständigt är uppdaterad inom de senaste
byggreglerna som kommer ut.

Företagets inriktning är husbyggnation samt renoveringar och underhåll av
byggnader, till viss del håller vi även på med markentreprenader så som
dräneringar av grunder samt avloppsanläggningar.

GT Bygg har de sista åren försökt att skaffa en så bred kompetens som möjligt
för att klara framtidens behov av fastighetsunderhåll, de saker som vi har
specialutbildat oss i är:
•
•
•
•
•

Utvändig sanering av asbesthaltigt material
Dräneringscertifikat genom FuktSpärrTeknink AB
Vind och torpargrunds fuktproblems utbildning genom Trygghetsvakten
Brandtätningsutbildning genom Fireseal och Hiltis produkter.
Certifikat för mätning av RF nivå i betong

Dessa utbildningar samt den ordinarie utbildningen som snickarna har gör att vi
känner oss väl utbildade inför framtidens underhållsjobb som kommer att
komma.
Den personal som jobbar för GT bygg ska ha eller håller på att utbildas inom
följande

•
•
•
•
•

Liftutbildning
Ställningsutbildning >9meter
Heta Arbeten
Arbete med lina
HLR+Hjärtstarter
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GT bygg är även godkända genom byggkeramikrådet gällande kakel och
klinkersarbete i våtrum med en godkänd plattsättare som är anställd av oss.

I våra lokaler har vi även tillgång till ett snickeri och ett plåtslageri med de flesta
maskiner för att kunna tillverka det mesta inom de båda grenarna. Vi har börjat
att lagerhålla de vanligaste bänkskivorna för att snabbt kunna leverera dessa till
kund vid ev skador eller snabba renoveringar av lägenheter.

Vi försöker ha en så hög servicegrad som möjligt genom att på dagtid når
kunden våra servicebilar direkt genom mobiltelefonen eller direkt till kontoret
för vidare kontakt.

Företagsnumret är alltid tillgängligt vid akuta problem, vilket innebär att vi
försöker hålla en så hög jourverksamhet som är möjligt för oss.

Den maskin och materialpark som vi tillhandahåller för kund är:
• Ramställning och hakiställning ca 700m2
• Rullställningar samt övriga bockar
• Wacker Neuson 6,5ton grävmaskin med tillbehör som bilhammare och
grip förutom standardutrustning
• Valtra 6550 traktor inkl tipkärra och timmerkärra
• Byggstaket 200meter
• Regbox för elektronisk personalliggare
• Luftrenare, värmefläktar, arbetsbelysningar, avfuktare
• Fuktmätare för mättning av RF i betonggolv
• Fuktkvotsmätare för mättning av fuktnivåer i olika träslag
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