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SKÅNE - Helsingborg

Fredrik Hagebris vill framåt och han vill se 
sina medarbetare blomma ut under resans 
gång. Det är också möjligheterna som står i 
strålkastarljuset när Treano Bygg AB verkar 
inom hela spannet av byggtjänster.

– Återkommande kunder är det bästa bety-
get som vi kan få, säger den passionerade 
affärsområdeschefen.

När Erlandsson Bygg i Syd stöptes om 
till Treano Bygg AB 2020 hade Fredrik 
Hagebris redan varit på plats i två år. Han 

beskriver företaget som en allbyggare som är 
duktigast på ombyggnation. I grund och botten 
är man ett byggserviceföretag där personalens 
kunskap och trivsel bidrar till ett kvalitativt 
slutresultat samtidigt som resan dit blir agil.

– Det är kul att vinna kunder och göra affärer, men 
jag får min energi av att anställa folk och se dem 
blomma ut. Personalen bär upp företaget och 
skapar förutsättningarna för en inspirerande resa 
fram till ett färdigt projekt. Jag kallar mig själv för 
byggbranschens Gunde Svan eftersom jag anser 
att ingenting är omöjligt.

Byggbranschens Gunde Svan: 
”Inget är omöjligt”

SKÅNE - Helsingborg

På slottet
Under mottot ”Vi bygger hela Skåne” handlar det 
således inte bara om att bygga faktiska byggnader, 
utan även om relationer och sammanhang. Därför 
vill man även skapa långsiktighet med sina kunder.
Treano Bygg är indelat i tre ben: byggservice, 
entreprenad och bostad. Man jobbar upp till 
projekt om 150 miljoner och trivs extra bra i 
spannet om 40-50 miljoner. Kunderna är stat och 
kommun, privat aktörer samt även privatpersoner. 
Mot den sistnämnda gruppen arbetar man genom 
konceptet Sawi Exclusive Homes.
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– I dagsläget befinner vi oss i ett spännande 
samverkansprojekt på Sofiero Slott. Byggnaden 
ska anpassas för att kunna husera verksamheter 
och aktiviteter året om, vilket det just nu är för 
kallt för. Det är varken K- eller Q-märkt men man 
vill bevara det nuvarande intrycket. Vi har därför 
tagit in både en arkitekt och en slottsarkitekt i 
detta, berättar Fredrik Hagebris.

Miljömål
Han säger att mellan tummen och pekfingret är 
Treano Bygg involverade i omkring 50 projekt i 

Helsingborg. Man har flera ramavtal och bygger 
även åt fastighetsbolag i staden.
Treano erbjuder cirkuläritets- och klimattjänst 
utifrån klimatlöftet i Sveriges största klimatinitiativ 
LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 30). 

– Initiativets grundare och ordförande heter 
Andreas Holmgren och jag är glad över att kunna 
meddela att han numera är hållbarhetschef hos oss 
på Treano.  

David Boysen


