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BESKRIVNING
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.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Byggfirman i Gröndal AB Dockgatan 9, Oskarshamn - hitta.se
Byggföretaget Erik Larsson bygg AB i Limmared vill lyfta problemet med machokulturen. Efter att ha
jobbat med information internt bjuder de nu in allmänheten till ...

Byggfirman: Arbetsmiljöverket såg fel | Arbetarskydd
Adrian och Lena har haft svart arbetskraft från Baltikum inhyst i en husvagn på tomten under det senaste
året. Nu är deras hus färdigrenoverat och de vill inget ...

Byggfirman - Ljudbok - Staffan Nordstrand - Storytel
Ställningsbyggaren hade inte rätt utbildning, ansåg Arbetsmiljöverket. Förvaltningsrätten saknar bevis för
påståendet och avslår verkets begäran om ...
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