
Bra kommunikation 
ger lyckat resultat

När Christian Sonehed och Agåta Simo skulle 
uppgradera sin villa träffade de många byggare 
innan allt föll på plats. Tillsammans med Sjöberg 
bygg har de förvandlat sitt 1950-talshus till en 
modern storstadsvilla.  
- Det har varit ett väldigt roligt projekt med en 
magiskt trevlig kund, säger Claes.  

Claes Sjöberg driver Sjöberg bygg sedan 23 år 
tillbaka. Tillsammans med sina 17 medarbetare 
tar de sig an både små och stora byggprojekt i 
hela Göteborgstrakten. När Claes blev kontaktad 
av Christian Sonehed, för ett projekt som innebar 
totalrenovering och tillbyggnad av en villa i 
Mölndal, var det inget att tveka på. 

- En kund till oss hade rekommenderat Christian 
att ta kontakt. Vi träffades och diskuterade projek-
tet och drog upp riktlinjerna – sen var det bara att 
köra igång, berättar Claes. 

Christian Sonehed och Agåta Simo hade köpt en 
1950-talsvilla precis på gränsen mellan Mölndal 
och Göteborg. Efter sex år i huset var det dags 
för en rejäl uppgradering. I samråd med arkitekt 
och byggare hade de bestämt sig för att utöka 
boytan med 70 m2 och totalrenovera såväl 
utsida som insida. 

- Christian och Agåta hade också många önskemål 
kring allt från detaljer till helheten. Där har vi haft 
en rådgivande roll och bidragit med vår kunskap 
för att det ska bli både snyggt, tätt och rätt, 
berättar Claes. 

Bland annat var valen av fönster ett område där 
husägarna ville få rätt känsla. 
- De var ute efter fönster med minimal karm och 
hade tittat på en leverantör. Men vi tipsade om 
Westcoast Windows istället som har en rejälare 
konstruktion men ändå klarar kundens estetiska 
önskemål, berättar Claes. 

Något som också tilltalar Claes är Westcoast 
Windows konstruktion med en äkta utsida av 
aluminium. 

- Många andra fönstertillverkare har ju en alumini-
umklädd utsida. Men det blir ju mest dekoration. 

Med Westcoast Windows blir konstruktionen 
funktionell också, säger Claes. 

Ytterligare ett exempel på en lösning som togs 
fram specifikt till detta projekt är en plåtprofil som 
användes till knutar och fönsterfoder. 

- Kunden efterfrågade en lösning som blev diskret 
men fyllde rätt funktion. Så jag gick till plåtslaga-
ren och vi tog fram ett förslag som kunden gillade 
och jag måste säga att det blev både snyggt och 
väldigt funktionellt, berättar Claes. 

I januari 2020 drog bygget igång. Med lite 
kortare avbrott för semester, och ett inspel där 
ett attefallshus byggdes på tomten, så beräknas 
huset var klart för inflytt i november 2020. 

- Vi har haft kontinuerliga avstämningsmöten med 
kunden under hela byggtiden. Där diskuterar vi allt 
från ekonomi till vad de vill göra själva och hur vi 
kommer vidare. Det blir ju många beslut som ska 
fattas under ett så här stort byggprojekt och då är 
kommunikation mellan oss och kunden A och O, 
avslutar Claes. 

”


