


Sawi Exclusive Homes by Treano 
Sawi Exclusive Homes by Treano är ett koncept inom Treano Bygg AB som fokuserar på 
att bygga exklusiva och unika hem. Varje husköpare har sina egna drömmar och genom 
arkitektritade hus kan vi hjälpa er att förverkliga er önskan om ett unikt hem.

Vi arbetar strukturerat, öppet, engagerat och med fullt förtroende från början till slut. 
Med vår långa erfarenhet, gedigna kunskap och våra professionella medarbetare har 
vi allt som behövs för att skapa ditt drömboende. Varje projekt har sina utmaningar och 
möjligheter och vi är övertygade om att det bästa sättet att ta tillvara dessa är genom att 
arbeta nära varandra så tidigt som möjligt.

Våra medarbetare representerar en bred kunskap, från det gedigna, traditionella hantverket 
till det senaste inom byggdesign och inredningsdesign. Vi bygger specialdesignade och 
arkitektritade hus och har en extra passion för detaljer, våra kunder värdesätter vår 
diskretion. Det gör oss till ett heltäckande byggföretag som kan leva upp till högt ställda 
krav på kvalitet, hantverksskicklighet och miljöanpassning. Alla vi arbetar med är noga 
utvalda för att motsvara våra och i slutändan våra kunders förväntningar.

Vi brinner för att förverkliga drömmar och bygga hem till våra kunder. Hem som de 
kommer att älska att bo och leva i.

Tillsammans med er förverkligar vi ert drömboende!







◊ En part att kommunicera med genom hela projektet, där vi håller dig   
  uppdaterad och informerad

◊ En part som har ett komplett kontaktnät inom alla      
  underleverantörskedjorna 

◊ En part som har säkerställt hela underleverantörsledet enligt branschkraven  
  ID06, UE2015, UC m.fl. 

◊ En part som håller ihop helheten och gränsdragningarna samt    
  tidssamordningen med underleverantörerna

◊ En part att vända sig till under garantitiden 

Varför välja 
Sawi Exclusive Homes? 
- Vårt kunderbjudande





Arbetsgång 
1.   Inledande samtal
2.   Planering och framtagande av ritningar (ev. förmedling av arkitekt)
3.   Bygglov
4.   Offert
5.   Kontrakt
6.   Fastställande av platsorganisation
7.   Projektering och materialval 
8.   Tekniskt samråd hos kommunen 
9.   Byggstart
10. Löpande kontakt/möten under byggtiden
11.   Slutbesiktning, slutsamråd, slutbesked
12.   Inflyttning
13.   Serviceavtal (möjlighet till serviceavtal med snickare, ventilation, VS, El mm)
14.   Garantibesiktning
15.   Fem års garantitid

Våra erfarna projektchefer, drivna platschefer och arbetsledare samt noga utvalda hantverkare 
arbetar tillsammans som ett team och de har ett nära samarbete med arkitekten. De ger dig löpande 
uppdateringar och information om hur ditt nya hem sakta men säkert förverkligas. Alla våra 
medarbetare och handplockade samarbetspartners är utvalda specialister med ett öga för detaljer. 
De är vana vid att arbeta med exklusiva material som kräver precision och fingertoppskänsla. 



Våra Projektchefer
Den första kontakten har ni med med våra 
projektchefer. De är sedan med er hela vägen 
från början till slut. På sista uppslaget hittar ni våra 
projektchefers kontaktuppgifter. 

Våra platschefer/arbetsledare 
Till alla våra projekt har vi en utsedd platschef/
arbetsledare som blir inkopplad redan i ett tidigt 
stadie för att de ska vara insatta i just ditt projekt. 

Våra hantverkare 
Genom noggrannhet, erkänd skicklighet och vana 
vid att bygga hus där kraven är högt ställda, är våra 
hantverkare en av våra viktigaste resurser. Våra 
hantverkare som uppför villorna till Sawi Exclusive 
Homes kunder är personliga, de gör det lilla 
extra och känner yrkesstolthet, är engagerade och 
tar sin uppgift på allvar. De är även ansvarsfulla, 
håller vad de lovar och är väldigt flexibla i sitt 
sätt att lösa problem tillsammans med kunder 
och kollegor. De har även en hög grad laganda 
och visar stor respekt och hänsyn för andra och 
varandra. Personlig, ansvarsfull och laganda är 
grundorden i våra värderingar och innebörden av 
dessa passar verkligen in på våra hantverkare för 
Sawi Exclusive Homes. 

Erfarenhet
Vi har genom åren byggt flertalet exklusiva villor i sydvästra Skåne.

Med vår breda kompetens och med mer än 45 års erfarenhet i branschen 
kan ni känna er trygga med oss som helhetsleverantör. 

Vår styrka är teknisk kompetens, projektledning och byggsamordning 
där vi, förutom med vår egen organisation, jobbar med både större och 
mindre entreprenörer och underleverantörer. Alla vi samarbetar med är 
noga utvalda och kontrollerade, för att motsvara våra och i slutändan 
våra kunders förväntningar. Vi är er totalentreprenör och har såklart 
alla intyg och certifieringar som krävs och våra medarbetare har de 
utbildningar och utbildningsintyg som behövs.
 
Vi är certifierade enligt ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 
45001: 2018.



Historia
Sawi Exclusive Homes by Treano har sitt ursprung i bolaget SAWI Byggnads AB. Sawi 
Byggnads startades redan 1973 och var redan då ett byggföretag som byggde exklusiva 
villor, bostäder, lokaler och industrier samt renoverade och utförde underhållsarbeten. 

Hösten 2016 förvärvades Sawi Byggnads AB av Erlandsson Bygg i Syd AB. Sommaren 
2020 namnändrades Erlandsson Bygg i Syd till Treano Bygg AB och varumärket Sawi 
Exclusive Homes by Treano offentliggjordes.

Sawi Exclusive Homes by Treano är ett koncept inom Treano Bygg AB som fokuserar på 
att bygga exklusiva och unika hem. 

Staffan Persson, tidigare ägare av Sawi Byggnads AB, arbetar kvar som projektchef 
för Sawi Exclusive Homes. En nyckelperson, med stor kompetens och erfarenhet som 
vägleder våra kunder och medarbetare från början till slut.





För oss handlar CSR och hållbarhet om att 
låta affärer gå hand i hand med ett utökat 
ansvarstagande för både människa, miljö och 
samhälle. Vi tar ansvar för hur vi påverkar vår 
omgivning, ur ett såväl ekonomiskt, miljömässigt 
som socialt perspektiv. 
Därför har vi valt att dela upp vårt samhälls-
ansvar i dessa tre kategorier.

Corporate Social Responsibility
SOCIALT ANSVAR
Vi strävar efter en balans mellan olika kön, ålder 
och bakgrund.
Ingen grupp ska känna sig diskriminerad eller 
utestängd, alla ska trivas och känna sig trygga 
på våra arbetsplatser. Därför arbetar vi ständigt 
med säkerhet, jämställdhet, mångfald och trivsel.

Vill vara med och göra skillnad 
i samhället och därför har vi 
valt att engagera oss i barnens 
rätt till utbildning. Vi driver 
genom hjälporganisationen 
Barnsamariten
Mkebassaskolan i Etiopien. 
Utbildning ger människor en 
röst, en möjlighet att delta i 
samhällslivet och att kunna 
organisera sig och påverka. 
Därför arbetar vi aktivt för att 
barnen ska få möjlighet att gå 
i skolan och utveckla ett liv 
med god hälsa, inkomst och 
möjlighet att påverka.

MILJÖANSVAR
För oss gäller det att undvika de farliga ämnen 
i produktionen som har eller kan leda till 
negativa effekter för hälsa och miljö. Våra 
restprodukter tas omhand av någon av de stora 
avfallsentreprenörerna som också är 
ISO-certifierade.
Oavsett kundkrav kontrollerar vi alla 
byggprodukter och använder oss endast av 
godkända eller rekommenderade produkter. 
Vi deltar i LFM30 (Lokal Färdplan Malmö) som 
innebär att Malmö ska ha en klimatneutral 
bygg- och anläggningssektor samt uppnå en 
koldioxidneutralitet senast år 2030. 

Vår målsättning är dock att redan 2021 minska 
vår klimatpåverkan avseende egna fordon med 
25%.
Våra medarbetare har stor kompetens och 
erfarenhet gällande effektiva byggmetoder 
och uppvärmningssätt för att huset skall bli så 
energisnålt och effektivt som möjligt. 

EKONOMISKT ANSVAR
Ekonomiskt ansvarstagande handlar främst om 
företagets sätt att göra affärer.
Det handlar om att säkerställa att vi bedriver 
verksamheten på ett sätt som gör att den är 
lönsam och att vi därmed bidrar långsiktigt till att 
förbättra samhället. 
Vi har tydliga riktlinjer i samarbete med våra 
underleverantörer. Det kan röra sig om att de 
anställda har drägliga arbetsförhållanden eller 
att arbetsplatsen är säker.






