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Anställningar
1981 – 1985

Kalkylator Rotab byggnads ab, Malmö
Arbetade med kalkylering av ROT-objekt främst hyresfastigheter. Fick
parallellt uppdraget att köpa in och vidareutveckla system för stöd av
entreprenadkalkylering och entreprenaduppföljning. Under åren 198285 så utvecklades systemen av Datalogic och mig. Efter att anställningen
tog slut så fortsatte jag att vidareutveckla systemen och underhålla dem
till millennieskiftet då systemen fasades ut p.g.a. hanteringen av datum.

1985 – 1987

Projektledare och systemutvecklare Alfa-Laval, Lund
Anställdes som projektledare för att utveckla ett integrerat system
innehållande CAD och administrativa rutiner för projekt som bestod i
att uppföra mejerier, juicefabriker och liknande i hela världen.

1987 – 1989

Konsult med inriktning IT mot bygg och fastighetsföretag Ericsson
Information Systems i Sverige AB, Malmö
Säljsupport och systemutveckling till Ericssons kunder i södra Sverige
(Nationellt vad gäller bygg och fastighet). Mycket direkt
verksamhetsrelaterad utveckling.

1989 – 1991

Projektledare och konsult med inriktning på bygg och fastighet, Enator
Syd AB Malmö (delvis nationellt)
Utvecklingsprojekt bygg och fastighet. Stort projekt åt Hallström &
Nisses i Sundsvall med inriktning på fastighet baserat på bl.a. Oracle.
Inriktning på databashantering.

1991-

Projektledare och konsult med inriktning på bygg och fastighet, ÅKEJ
AB Höör
Utveckling av IT-system med inriktning på bygg och fastighet i egen regi.
Blandade kunder Bonnier, Skanska, NCC, Landstinget i Jönköping,
Landstinget Halland. Var med i framtagandet av förutsättningar för
systeminförandet av PTS och RFP för landstingen. Har under de senaste
åren varit fokuserad på att ta fram och marknadsföra ett system för
beräkning av miljöbelastning tillsammans med IVL Svenska
Miljöinstitutet. Systemet som heter Anavitor körs på koncernnivå på
Skanska och NCC och blev utsedd till Årets Innovation av SBUF 2007.
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Medverkar i alla större projekt som drivs inom FI2 och är FI2s
nuvarande utvecklingsstrateg.

Utbildning
1973 – 1976 Gymnasieutbildning Naturvetenskaplig linje, Skara
1976 – 1977 Kadettskolan Luftvärnet LV6, Göteborg
1977 – 1981 Lunds Tekniska Högskola Väg och Vatten, Lund

Datorkunskaper
Har god eller mycket god kunskap inom följande applikationer
-

Microsoft Office
Fi2xml
Microsoft SQL-server 2000 tom 2008 R2
Microsoft IIS 6 & 7.5
Windows 2000 server tom Windows 2008 server
IFC
IFD

Utvecklingsverktyg
-

Microsoft Visual Basic
Microsoft Visual Studio 2010 (VB.NET)
XML
Asp

Breda kunskaper & specialist
Har arbetat med utveckling av applikationer med inriktning på administrativa rutiner inom bygg och
fastighet i 30 år. Anlitas som specialist i utredningar och projekt med fokus på bygg, fastighet och
miljö.
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