
Sizes och WAADE tecknar samarbetsavtal

Industriella flerbostadshustillverkaren Sizes har tecknat ett samarbetsavtal med 
projektledningsbolaget WAADE. I och med avtalet blir WAADE en långsiktig partner till Sizes och 
kommer att stötta med kompetens för industrialisering av de arbeten som utförs på den lokala 
byggarbetsplatsen.

Sizes ambition är att tillverka bostäder av hög kvalitet med stor variation – på kortare tid och till en 
lägre kostnad. Bolaget vill genom en industriell tillverkning arbeta med kortare och parallella processer 
från beslut till färdigställande. Sizes ser en potential att förbättra processerna i gränssnittet mellan de 
platsspecifika markarbetena och deras byggsystem. Därför önskar Sizes att WAADE ska vara långsiktig 
partner och ansvara för planering samt genomförande av markarbeten med målsättningen att utveckla 
en best practice för Sizes parallellt med utförandet av projektledningen.

- Det känns otroligt roligt att knyta WAADE:s kompetens till oss och att de vill göra denna resa med oss. 
Detta är ett tydligt steg mot våra långsiktiga ambitioner med att minska osäkerheten redan i samband 
med bygglov samt minska totalkostnaderna i projektet med bibehållen kvalitet. Jag älskar när affärer 
leder till win för alla inblandade! säger Niklas Andersson VD och Styrelseordförande i Sizes.

WAADE leder bygg-, anläggnings- och stadsutvecklingsprojekt där samarbete uppstår i möten mellan 
människor. Genom dialog kan vi utvecklas tillsammans och involvering engagerar alla i projektet. 
Framgångsrika projekt byggs av människor som samarbetar med fokus på kommunikation och process - 
så skapas kundvärde.

- Att på ett långsiktigt sätt vara med och bidra till industriellt och kostnadseffektivt bostadsbyggande i trä 
känns väldigt bra. Vi vill visa att det går att industrialisera arbetena på de lokala byggarbetsplatserna i 
nästan samma utsträckning som Sizes gör i sin fabrik, säger Rikard Dahlström, WAADE.

 

För mer information vänligen kontakta:

Rikard Dahlström, +46 704 884 415, rikard.dahlstrom@waade.se

Markus Tunlid, +46 709 387 480, markus.tunlid@waade.se

Niklas Andersson, +46 725 227 699, niklas@wearetomorrow.se

 

WAADE är ett konsultföretag inom projektledning som genom att skapa engagemang, så väl internt 
som externt, bidrar till effektivare samhällsbyggnad. Sedan starten 2015 har vi utvecklat metoder och 
arbetssätt där fokus ligger på att samverka i projekt. Vi tror på visionärt ledarskap för att uppfylla våra 
mål, där vi alla led, får utrymme att utvecklas och arbeta tillsammans. Läs mer om WAADE på: 
www.waade.se
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