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Huddingeföretaget Bygg VVS El Stockholm AB  
är ett av regionens snabbast växande företag.
– Planen är att fördubbla omsättningen varje 
år, säger Rasul Mamedov, offertansvarig, när 
han tar emot i företagets nya huvudkontor på 
Månskärsvägen i Kungens kurva.

2007 startade byggnadsingenjören 
Ahad Bayramov enskilda firman 
VVS-Rörtjänst Stockholm. 2009 
ombildades företaget till aktiebolag 
och 2012 startades även Bygg VVS 
El Stockholm AB, med sju anställda, 
samtidigt som verksamheten bred-
dades. 

Nu har byggdelen 20 tillsvidare-
anställda och en rad underleveran-
törer. Verksamheten har växt ur de 

gamla lokalerna på Glömstavägen 
och delvis flyttats till Kungens 
kurva. 

Skyndar ”långsamt”
Framgångarna har inte gått obe-
märkt förbi. Företaget har bland 
annat uppmärksammats i Dagens 
Industris årliga gasellundersökning.

– Det handlar om att skynda lång-
samt. Ju större vi blir, desto större är 

Nästan var tionde 
anställd arbetar inom 
byggindustrin.
Det är bara detaljhandeln 
som är större sett till 
antalet arbetstillfällen. 
– Byggsektorn är väldigt viktig för 
kommunen, där startas många 
nya företag och där skapas flest 
nya jobb, säger Andreas Fogelqvist, 
näringslivsstrateg hos Huddinge 
kommun.

Byggindustrin i Huddinge 
kommun har cirka 4 200 anställda 
och kurvorna för antalet företag 
och arbetstillfällen pekar uppåt, 
enligt företaget Bisnode som är 
specialist på affärs-, kredit- och 
marknadsinformation.

– 85–90 procent av byggföretagen 
i Huddinge är underleverantörer till 
de stora byggaktörerna. Huddinge 
är en expansiv kommun där det 
byggs mycket och det gynnar 
förstås hela branschen, säger 
Andreas Fogelqvist och tillägger:

– En stark byggsektor gynnar 
även andra branscher, inte minst 
företag som levererar företags- 
och ekonomitjänster och annat. 
Tjänstesektorn har stor potential att 
växa i kommunen.

Stark och modern
Andreas Fogelqvist konstaterar att 
det rör sig om en stark och modern 
industri med duktiga företagare.

– Det är ingen gammal bransch 
om vi med gammal menar 
omodern. Det råder stark tillväxt 
och skapas många nya jobb. Och 
går det bra för en så underlättar det 
för andra, säger han.
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Byggkurvorna 
pekar uppåt

Andreas Fogelqvist, näringslivsstrateg.

Företaget håller 
bland annat på 
att renovera och 
bygga ut en villa 
i Segeltorp. Villan 
har också utökats 
med ett vånings-
plan.
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Rasul Mamedov, 
offertansvarig, och 
Ahad Bayramov, 
vd och grundare, 
tittar på byggrit-
ningar. De står i 
nya huvudkon-
torets entré på 
sjunde våningen 
på Månskärsvä-
gen.

Familjär anda bakom byggsaga

utmaningarna när det gäller bland 
annat inköp, planering och beman-
ning, säger Rasul mamedov.

Bygg VVS El Stockholm jobbar 
främst mot privatmarknaden i både 
Huddinge och övriga Stockholms-
regionen. Företaget har ständigt 
30–40 projekt i gång. Från renove-
ring av badrum jobbar företaget i 
dag med allt inom renovering och 
tillbyggnad. Snart ska företaget 

också bygga sitt första nyckelfärdiga 
hus och planen är att det ska bli 
mer av den varan.

– Vi är bra på det vi håller på med. 
men vi har också en nära relation 
med våra kunder. De kan i stort sett 
ringa om allt; vi är som en enda 
stor familj, säger Rasul mamedov 
när han ombeds förklara företagets 
framgång.
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