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B. Bodin Bygg & Byggledning AB
Inriktningen för B. Bodin Bygg & Byggledning är framförallt
om- och tillbyggnader av kontor och industri. Dessutom
utförs byggprojekt inom restauranger, butiker, lager och
olika aktivitetscenter. Kunderna återfinns bland fastighetsbolag och dess hyresgäster samt fastighetsförvaltare över
hela Storstockholm.
– Jag är oftast totalentreprenör i våra projekt och

arbetar då nära den elentreprenör som vi anlitar. För att
korta ned tiden så projekterar vi medan det byggs. Då
gäller det att samarbeta med företag man kan lita på.
Nyboda Elektriska är kunniga och bra på att hitta
lösningar som är skonsamma för plånboken samtidigt som
de aldrig tullar på kvaliteten, säger Bengt Bodin.

”Nyboda Elektriska är
kunniga och bra på att
hitta lösningar som är
skonsamma för plånboken
samtidigt som de aldrig
tullar på kvaliteten”
Bengt Bodin

Kitchen & Table, Kungsholmen
Kitchen & Table är ett nytt restaurangkoncept inom Clarion
Hotels. Bakom satsningen ligger bland annat den New
York-baserade svenske mästerkocken Marcus Samuelsson.
Kitchen & Table kommer att etableras på Clarion Hotels på
ett 20-tal orter i Sverige och Norge. B. Bodin Bygg & Byggledning hade uppdraget att bygga upp en Kitchen & Tablerestaurang i Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen.

– Det här var ett stort projekt som skulle utföras på
kort tid. Vi hade totalt 68 byggdagar på oss att riva det
gamla och bygga helt nytt. I ett sånt läge måste man ha
underentreprenörer som man kan lita på. Alla måste ställa
upp till hundra procent för att det ska fungera. Vi vet att vi
alltid kan lita på Nyboda Elektriska. De ställer upp och de
levererar varje gång. Så även i detta fall, vilket bidrog till
att vi hann färdigt inom tidsramarna, säger Bengt Bodin.
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