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Företagspresentation 
 
Devanto AB är ett renodlat projektledningsföretag grundat av Tommy Andersson. Sedan 2006 har vi verkat i centrala Malmö samt södra 
Sverige med omnejd. Företaget bedriver sin verksamhet inom de två huvudområdena Bygg och Telekom. Tjänster som vi bl.a. 
tillhandahåller inom byggsidan är: Byggherreombud, Projektchef, Projektledare, Projekteringsledare, Byggledare, Byggsmordnare och 
Kontrollansvarig enligt PBL.  
 
Vi jobbar även med Fastighetsutveckling där vi bl.a. hjälper bostadsrättsföreningar som vill exploatera sina råvindar, fastighetsägare som vill 
utveckla sina fastigheter och hyresgästanpassningar av olika slag. 
 
Förutom traditionella byggprojekt har vi även stor erfarenhet av projekt vid fiber- och mobiltelefoniutbyggnad.  
Den speciella ”milstone-definierade” verksamheten som bedrivs i ”rollout-format” kräver noggrann informationshantering på flera fronter. Vi 
designar därför vår verksamhet efter våra kunder så att kvalitet och hastighet på utbyggnad alltid vidmakthålls.  
För att klara detta har vi på telekomsidan flera medarbetare med spetskompetens inom telekommunikation och tillhandhåller då roller som 
Projektchef/Rollout Manager, Projektsupport/Program Manager, Byggledning/Civilwork Management, Projektering/Design och Anskaffning 
av avtal och myndighetssamordning/Site acquisition. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referensprojekt i urval 
 
• Ombyggnad till tandläkarklinik, Kv. Brahehus 1, Malmö 

Projektledning för projektering och produktion 
Stena Fastigheter AB 

 
• Ombyggnad banklokaler, Kv. Kronan 11, Malmö   

Byggledning och byggsamordning 
Vasakronan AB/SEB  

 
• Totalrenovering kontorslokaler och nya domstolssalar, 

Kv. Von Conow 54, Malmö 
Byggledare/byggsamordnare 
Vasakronan AB/Domstolsverket 

 
• Ombyggnad butikslokaler/bostäder inkl. omläggn. VA 

och EL, Kv. St. Jakob 4 och 13, Lund 
Projekt-, projekterings- och byggledning 
Possedo AB 

 
• Takomläggning, inkl. plåtarbete, flerbostadshus, Kv. 

Björken 3, 6, 7, 8 och Kv. Tallen 1, 2 och 3,  
Projekt- och projekteringsledning 
BRF Malmö Nya Egnahemsförening  

 
• Nyproduktion av 60 lägenheter, Oxie 

Byggledning 
Skandinavisk Fastighetsfond AB 

 
 

 
 
• Takomläggning med tillhörande plåtarbeten, Kv. 

Björken 4 och 5    
Projektledare och projekteringsledare 
Brf Vulkanen 

 
• Takomläggning och fasadrenovering, Kv. Asker 1, 

Malmö 
Projektledning och beställarombud 
Brf Mariedal 1916 

 
• Nybyggnation av två 6-vånings punkthus, Kv. Sågen 3, 

Malmö  
Produktionsledare och bistått vid entreprenadupphandling 
BRF Kryddfabriken/Skandinavisk Fastighetsfond AB 

 
• Ombyggnad av 9-våningshus från kontor till bostäder, 

Kv. Taxeringsrevisorn 2, Malmö  
Produktionsledare 
Skandinavisk Fastighetsfond AB 

 
• Totalrenovering, Kv. Tigern 7, Malmö 

Byggledare/byggsamordnare 
Vasakronan AB 

 
 

 
För hela referenslistan besök vår hemsida www.devanto.se
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Vi på Devanto: 
 

 
 
 
 
Henrik Ekstrand 

 VD/Projektchef Bygg 
 henrik.ekstrand@devanto.se  
 tfn +46 (0)701 73 99 19 
 
Henrik är utbildad arkitekt MSA vid Lunds Tekniska Högskola. 
Mot slutet av 2011 anställdes han av Devanto som fram till dess 
hade varit ett en persons företag. Syftet var att utveckla företaget 
och få det att växa. Henrik har tidigare varit handläggande 
arkitekt med stor erfarenhet av projektering och uppföljning 
genom hela byggfasen, vilket har givit honom många bra 
erfarenheter han senare använt under sin tid som projektledare. 
Han har även mycket erfarenhet av styrelsearbete vilket varit till 
god nytta vid samarbeten med bostadsrättsföreningar.  
 
Tidigare anställningar:  
Arkitekt Axel Carlsson AB (2007-2011) 
Wigot Konsult AB (2006-2007) 
Regionfastigheter (1999-2006) 
 
Utbildningar: 
Entreprenadjuridik, Devanto  
AMA-AF 12, Devanto 
BAS-U/P, Devanto 
PBL, Devanto 
Arkitektutbildningen, Lunds Tekniska Högskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramez Agha 
 Projektledare 
  ramez.agha@devanto.se  
 tfn +46 (0)739 72 56 43 
 
Ramez är utbildad byggnadsingenjör med inriktning på arkitektur.  
Vid avslutande av sin utbildning tilldelades Ramez stipendium för 
”Bästa byggstudent 2011”  
Jobbar framförallt med bygglovsansökningar, avtalsförhandlingar 
och tekniska lösningar vid utbyggandet av telekomanläggningar. 
Ramez stora intresse på fritiden är att umgås med vänner och 
familj samt klämma in ett och annat träningspass då och då. Har 
även ett stort teknikintresse.  
 
Tidigare anställningar:  
Nyexaminerad  
 
Utbildning: 
Lunds Tekniska Högskola, Helsingborg (2008-2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tommy Andersson 
 Ägare/Projektchef Telecom 
 tommy.andersson@devanto.se
 tfn +46 (0)708 38 38 35 
 
Tommy är utbildad civilingenjör SBR vid Lunds Tekniska 
Högskola. 
Han har arbetat som både projektledare och projektchef i 
komplicerade ombyggnadsprojekt med innevarande hyresgäster 
i både lokaler och bostäder. 
Inom Telecom har Tommy arbetat som regionchef i rollout-
projekt för Hi3G Access AB och Orange i Sverige AB. 
På fritiden umgås Tommy med familjen och ger sig gärna ut på 
Öresund för fiske eller bad. 
 
Tidigare anställningar:  
3G Infrastructure Services AB (3GIS) 
Orange i Sverige AB 
Driftbolaget 
EDS an HP company 
Hifab Byggprojekledaren 
Luleå Kommun Fastigheter 
Lunds Tekniska Högskola 
 
Utbildningar: 
Licentiatstudier (60 p) LOU vid Luleå Tekniska Universitet 1997-
1999. 
Civilingenjörsutbildning Lunds Tekniska Högskola med inriktning 
produktion. Examen 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 Peter Mattsson 
 Projektledare 
 peter.mattsson@devanto.se 
 tfn +46 (0)707 76 21 29 
 
Peter är utbildad byggnadsingenjör med inriktning på arkitektur 
och restaurering av äldre bebyggelse.  
Vid tidigare anställningar har han jobbat som 
handläggande/projekterande byggnadsingenjör med alltifrån 
skolor till stora sjukhusprojekt i utlandet.  
Peters stora intresse på fritiden är just att hålla på med äldre hus. 
För tillfället renoverar han sitt kulturmärkta hus från 1889, där 
han bor med sin fru och två barn.    
 
 
Tidigare anställningar:  
Link Arkitektur AB (2010-2013) 
Samark Arkitektur & Design AB (2007-2010)  
Barup & Edström Arkitektkontor AB (2006-2007) 
 
Utbildningar:  
Påbyggnadsår Arkitektur och stadsplanering, Malmö Högskola  
(2004-2005) 
Fristående kurser inom arkitektur, Lunds Tekniska Högskola 
(2003-2004)  
Högskoleingenjör med inriktning arkitektur, Malmö Högskola  
(2000-2003) 

  


