
Arbetsgång – 
ombyggnad
Min första kontakt
Till att börja med ringer du oss eller besöker oss i vårt showroom och går med oss igenom 
ditt projekt, möjligheter och budget. Ditt projekt kan gälla allt ifrån totalentreprenad av en 
tillbyggnad innehållande kök och badrum till design av en uteplats. 
Vi bokar direkt ett möte då vi startar projektet med att tillsammans gå igenom era behov och 
önskemål. 

Hur inleder vi samarbetet?
När du bestämt dig får du ett avtal att skriva under. Där har vi skrivit in vad projektet ska 
omfatta, betalningsvillkor och garantier. Vi beaktar dina önskemål angående projektledning, 
inköp och mellanlagring av material och produkter. Du får också all information du behöver om 
arbetsgång i ditt projekt, priser samt förslag på tidplan. 
Vi bokar in ev uppmätning och hembesök. Vi bokar också in ett återbesök för presentation av 
design, arkitektritningar och materialprover etc enligt projektets karaktär. 

Arkitekt och designarbete
Vi ritar nu på ditt projekt enligt din beställning och med underlag från vårt möte och beroende 
på hur ditt projekt ser ut. Vi har arkitekt och designer med högskoleutbildning och stor 
erfarenhet för de behov ditt projekt kräver. Om det ingår i projektet gör vi också research av 
material som kakel, golv, belysning, etc. och produkter som exempelvis badrumsinredning. Vi 
samlar in bildmaterial och materialprover så du kan ta beslut.

Handlingar
När vi ritat ditt kök, bad, tillbyggnad eller hus går vi igenom resultatet. 
Vi gör tillsammans en utvärdering och går igenom ev ändringar och tillägg 
och slutliga handlingar tas fram. Denna del beror på hur ditt projekt ser ut: 
Det kan vara presentationsskisser, bygglov eller beställningshandlingar. >



ARXI AB

CHAMOTTEVÄGEN 17

134 40 GUSTAVSBERG

TEL 08 400 156 70

WWW.ARXI.SE

SE5567222152

Material och produkter
Du kan välja att köpa in material och produkter helt eller delvis från oss och får genom oss 
RABATT på en stor del av de material och produkter du beställer. 
Vi har möjlighet att mellanlagra material och produkter så allt finns tillgängligt på rätt tid.

Byggstart
Nu är det dags att sätta planen i verket. Våra hantverkare är pålitliga och beprövade vilket 
gör att vi kan stå för att kvalitet och tidplan hålls. Vi inleder med ett byggmöte där vi, du 
och ibland en ansvarig hantverkare träffas och gå igenom projektet och ritningarna. Detta 
kan se olika ut beroende på projektets storlek. Vi har avtalat om hur projektledning och 
materialinköp ska skötas.

Hur betalar jag?
Vi fakturerar vanligtvis i delar under projektets gång. Läs mer om olika upplägg på vår 
information om ”Kostnadsberäkning och betalning”

Avslutning
Vi har naturligtvis kontakt och kontroll under hela byggtiden. Vi avslutar dock alltid 
projektet med ett uppföljningsmöte när allting är klart där vi går igenom projektets alla 
detaljer och ser till att utförandet motsvarar våra kvalitetskrav.

Välkommen med ert projekt!

Veronica Wallis, arkitekt SA & Terése Eldered, designer MFA
Grundare, ARXI


