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Byggfirman är en fängslande nyckelroman om korruption och människohandel i den svenska byggbranschen
där vi får följa sex familjer i deras vardag under en vecka i dramatik, med spänning, intriger, kriminalitet,
humor, handel med byggarbetare, sex och samlevnad.
»Fy fan vad skönt att äntligen få iväg dem i morgon! Jag har varit orolig länge för att polisen, facket eller
någon tidning skulle komma hit och få se hur de bor och jobbar. De har ju inget arbetstillstånd och varenda
krona har jag betalat dem svart. Skit luktar de också.« Adrian och Lena har haft svart arbetskraft från Baltikum
inhyst i en husvagn på tomten under det senaste året. Men nu är huset färdigbyggt och Adrian vill två sina
händer. Fast problemen är inte så lätta att lämna. Bokens Beata lyckas lämna prostitutionen och Sverige, men
för andra går det illa. Kalle och Mia blir omhändertagna av polisen vid hemkomsten från middagen i
berättelsen. Kalle döms till fängelse och Mia skiljer sig från honom. Iwona och Fredrik blir påkomna av
Skattemyndigheten vid en senare utredning och tvingas lämna ifrån sig allt efter en sköntaxering. Pelle och
Eva flyttar till Danmark efter husbranden som deras grannar misstänker är anlagd. Zen fortsätter att driva
byggbolag, fortfarande med svart arbetskraft. Adrian och Lena skiljer sig två år efter att huset står klart.
Byggfirman bygger på autentiska livsöden. Alla brott, transaktioner, dödsfall, platser och händelser har sin

motsvarighet i verkligheten, vilket inkluderar miljonrullningen vid byggnationerna i Stockholm kring Globen,
Södra stationsområdet, Berns, Vasaterminalen och Södersjukhuset.
P Lööf Fastighetsförvaltning Lööfs fastighetsförvaltning är ett företag med säte i Sollefteå med lägenheter
och lokaler till förfogande för såväl privat- som företagskunder. Jag har just själv haft erfarenheten att
totalrenovera en villa.
Ingick även 'övergolv'.
Byggfirman Byggorenovera AB i Stockholm hjälper dig med allt inom renovering och byggnad.
Välkommen till vår byggfirma. Mvh, Anders Böcker är bäst på pocket. På ett tid- och kostnadseffektivt sätt
utför vi allt från renoveringar, nybyggnatione. 1/29/2006 · Nån som lagt in nivellgolv och som kan berätta
vad det kostade. Köp Hus i Grekland. Välkomna till MG Bygg - Din lokala byggfirma i Lenhovda, Växjö,
Nybro och Kalmar. Fuktskador blir allt vanligare. Byggfirman Byggorenovera AB i Stockholm hjälper dig
med allt inom renovering och byggnad. Kontakta oss för kostnadsfri offert. Hitta återvinningsstation,
återvinningscentral, miljöstation eller kompostanläggning i Stockholm. Byggfirman med mer än tio års
branschvana och som har känsla för service och kvalité. Vi bygger på förtroende sedan 1928. Välkommen till
vår byggfirma. Byggfirman Byggorenovera AB i Stockholm hjälper dig med allt inom renovering och
byggnad. Parkett. Byggfirman med mer än tio års branschvana och som har känsla för service och kvalité. På
ett tid- och kostnadseffektivt sätt utför vi allt från renoveringar, nybyggnatione. Kontakta oss för ett gratis
hembesök. com OLLE TEGRÉUS Direktnr: 0485-58 64 34 Bygger hus Tillbyggnader, nybyggnationer
renovering och ombyggnader både till företag, fastighetsbolag och privatpersoner i Göteborg och Västra
Götaland DAFO Bygg AB är den lilla byggfirman med det stora engagemanget.

