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Assemblin sponsrar utmärkelsen Årets Bygge 
 
I slutet av mars är det dags för byggbranschens stora tävling Årets Bygge 
2017. Assemblin är stolt silversponsor till tävlingen och medverkar dessutom 
i tre av de nominerade projekten.  
 
Årets Bygge lyfter fram de bästa byggprojekten med tyngdpunkt på kvalitet, 
samarbete inom projekten, ekonomi och form.  
 
– Kriterierna för tävlingen stämmer väl in på Assemblins vision, förklarar Anne 
Veiksaar, varumärkes- och kommunikationschef på Assemblin. De är en viktig 
grund för trygg arbetsmiljö samt säkra och hållbara processer i samhällsbyggandet. 
Genom vår medverkan som sponsor bidrar vi både till att förbättra byggandet och 
stärka våra medarbetare i deras arbete.  
 
Att kriterierna för Årets Bygge är viktiga ur ett samhällsbyggnadsperspektiv 
understryks av Svensk Byggtjänst, en av arrangörerna bakom Årets Bygge.    
 
– Att förbättra samarbete och samverkan liksom säkerhet är avgörande för att 
uppnå bättre kvalitet i byggandet och därmed samhället. Det är precis det som 
Årets Bygge tar sikte på, berättar Petra Sörme på Svensk Byggtjänst. Stödet från 
Assemblin och andra sponsorer är därför viktigt i ett långsiktigt perspektiv. 
 
Varje år nomineras 20 projekt i Årets bygge. De tre nominerade bidrag som 
Assemblin medverkar i är HSB Living Lab i Göteborg, Munktellbadet i Eskilstuna 
och ombyggnationen av Kockums gamla ubåtshall i Malmö. 
 
– De nominerade projekten omfattar installationsuppdrag från våra tre 
huvudområden värme, sanitet, ventilation och el. Här finns allt från nya effektiva 
prefablösningar till speciallösningar på plats, där vi lyckats möta tuffa krav från 
beställarna, fortsätter Anne Veiksaar. Oavsett om något av projekten vinner eller 
inte är vi mycket stolta över vårt arbete och det ska bli spännande att följa de här 
projekten i framtiden. 
 
Årets bygge är ett samarbete mellan svensk Byggtjänst och tidningen 
Byggindustrin. Utmärkelsen delas ut den 27 mars på Cirkus i Stockholm.  
 
 
Om Assemblin: 
Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med 
verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller 
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tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, 
shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens 
styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8 
miljarder SEK och med fler än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns 
vi där du är. För dig. 

Vill du läsa mer? Gå in på: www.assemblin.se 
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