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Om GB Bygg

Ett byggbolag för alla typer av projekt! Ett byggbolag för alla typer av projekt! 

Byggnads AB Gösta Bengtsson är ett familjeföretag från Eket i Örkelljunga Kommun. Jag som är Byggnads AB Gösta Bengtsson är ett familjeföretag från Eket i Örkelljunga Kommun. Jag som är 
VD idag heter Kristoffer Bengtsson och är barnbarn till Gösta Bengtsson. Sedan sommaren 2020 VD idag heter Kristoffer Bengtsson och är barnbarn till Gösta Bengtsson. Sedan sommaren 2020 
tog jag över efter min far och farbror. tog jag över efter min far och farbror. 

Vi har god erfarenhet av att driva, utveckla, bygga och förvalta hyresbostäder. Inom familjen har Vi har god erfarenhet av att driva, utveckla, bygga och förvalta hyresbostäder. Inom familjen har 
vi ett fastighetsbolag med 152 lägenheter i förvaltning och 24 lägenheter i produktion. Sedan den vi ett fastighetsbolag med 152 lägenheter i förvaltning och 24 lägenheter i produktion. Sedan den 
första fastigheten köptes på 70-talet så har vi fokuserat på att både hus och boende skall trivas första fastigheten köptes på 70-talet så har vi fokuserat på att både hus och boende skall trivas 
och må bra. och må bra. 

Verksamheten utgår från Örkelljunga kommun men har hela Skåne, Halland och Göteborg Verksamheten utgår från Örkelljunga kommun men har hela Skåne, Halland och Göteborg 
som arbetsplats. Vi har en årlig kapacitet om cirka 250 bostäder i produktion varav merparten som arbetsplats. Vi har en årlig kapacitet om cirka 250 bostäder i produktion varav merparten 
är till externa beställare. Vi utför entreprenader i alla skalor från radhusområden till större är till externa beställare. Vi utför entreprenader i alla skalor från radhusområden till större 
bostadsprojekt. bostadsprojekt. 

Ekonomiska Förutsättningar

Vårt bolag har under de senare åren kraftigt expanderat med en snabbare byggtakt, och vi har Vårt bolag har under de senare åren kraftigt expanderat med en snabbare byggtakt, och vi har 
också utfört entreprenader i större projekt. I samband med generationsskifte så tog vi in en ny också utfört entreprenader i större projekt. I samband med generationsskifte så tog vi in en ny 
huvudägare genom att Power Heat Holding (org nr 556628-4492) köpte en större del av Gösta huvudägare genom att Power Heat Holding (org nr 556628-4492) köpte en större del av Gösta 
Bengtsson Byggnads AB.Bengtsson Byggnads AB.

Vi har tidigare arbetat tillsammans då de också äger betongstommeproducenten som vi använder Vi har tidigare arbetat tillsammans då de också äger betongstommeproducenten som vi använder 
i våra projekt. Det har därför fallit sig väldigt naturligt att vi nu är tillsammans.i våra projekt. Det har därför fallit sig väldigt naturligt att vi nu är tillsammans.
Huvudägare Power Heat har en omsättning på 800 miljoner i koncernen och egenkapital på 70 Huvudägare Power Heat har en omsättning på 800 miljoner i koncernen och egenkapital på 70 
miljoner kronor. Gösta Bengtsson Byggnads AB omsätter ca 250 miljoner och har en orderstock miljoner kronor. Gösta Bengtsson Byggnads AB omsätter ca 250 miljoner och har en orderstock 
på 500 miljoner kr. på 500 miljoner kr. 

GB BYGG -  FÖRETAGSPRESENTATION    
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Kontaktuppgifter exploatör

Byggnadsaktiebolaget Gösta Bengtsson (556108-1869)Byggnadsaktiebolaget Gösta Bengtsson (556108-1869)
Fabriksvägen 2Fabriksvägen 2
286 95 Eket286 95 Eket
0435-532 330435-532 33
www.gbbygg.comwww.gbbygg.com

Kontaktperson:Kontaktperson:
Kristoffer BengtssonKristoffer Bengtsson
0709-3148380709-314838
kristoffer@gbbygg.comkristoffer@gbbygg.com

Kontaktuppgifter förvaltare

Gösta Bengtsson Fastighets AB (556765-2242)Gösta Bengtsson Fastighets AB (556765-2242)
Fabriksvägen 2Fabriksvägen 2
286 95 Eket286 95 Eket
0435-532 330435-532 33
www.gbbygg.comwww.gbbygg.com

Kontaktperson:Kontaktperson:
Lars-Göran Bengtsson
0709-356210
lg@gb-fastigheter.se

KONTAKTUPPGIFTER
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Anbudet avser delområde 3

VAL AV DELOMRÅDE & PRELIMINÄR TIDPLAN

Byggstart Våren 2022        Färdigt ca Höst 2023
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REFERENSPROJEKT -  GB BYGG

Perstorp

Ort: Perstorp
Beställare: Gösta Bengtsson 
Fastighets AB
Storlek: 40 lägenheter
Byggstart: mars 2020
Färdigställt: sommaren 2021
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REFERENSPROJEKT -  GB BYGG

Förslöv

Ort: Förslöv, Båstad kommun
Beställare: Gösta Bengtsson 
Fastighets AB
Storlek: 12 lägenheter
Byggstart: hösten 2020
Färdigställt: hösten 2021
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REFERENSPROJEKT -  GB BYGG

Östra Karup

Ort: Östra Karup, Båstad kommun
Beställare: Gösta Bengtsson 
Fastighets AB
Storlek: 32 lägenheter
Byggstart: augusti 2018
Färdigställt: mars 2020


