
Totallösningar med hög kvalitet 



LEDANDE LEVERANTÖR 
AV MASKIN- OCH 
TRANSPORTTJÄNSTER
M3 Schakt utför uppdrag inom bygg- och anläggningssektorn, som maskinför-
medling, transportförmedling, schaktförmedling samt underentreprenör.

Vårt geografiska arbetsområde är främst Stockholms län, men vi åtar oss även 
uppdrag utanför länet i hela landet.

Med engagerade, stolta medarbetare och leverantörer utför vi högkvalitativa 
proffesionella tjänster.

Växel 08-684 22 000 • Transporter 076-94 11 871 • Maskiner 076-94 11 809

Läs mer på m3schakt.se

TOTALENTREPRENADER INOM MARK OCH 
ANLÄGGNING
BMD Entreprenad AB grundades 2010 av de tre bröderna Bojan, Miroslav och Dusko Dukic. Då 
var vårt fokus stensättning, sedan dess har vi vuxit till att bli en totalentreprenör inom mark och 
anläggning. Genom vår höga kvalitet och goda samarbetsförmåga levererar vi helhetslösningar till 
våra kunder, som alltid kan lita på att vi har rätt kompetens. Vi är inte rädda för att ta ansvar och 
löser utmaningar med kreativitet och finess!



EN GENUIN ARBETSGLÄDJE
På BMD Entreprenad drivs vi inte av tanken att bli störst. Vi är i mark- och anläggningsbranschen 
för att vi verkligen trivs i den, till exempel älskar vi att skapa projekt som sätter avtryck. Hos oss 
går kvaliteten alltid först, både hos våra yrkesarbetare och hos kontorspersonalen.

Vi tror att nöjda medarbetare gör det bästa jobbet. Därför är det viktigt för oss att kunna erbjuda 
en riktigt bra arbetsmiljö, där alla mår bra och får chansen att utvecklas. 

För oss är det även självklart att stå bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling. Till exempel 
uppdaterar vi ständigt vår maskinpark med moderna maskiner, för att kunna göra ett så lågt mil-
jöavtryck som möjligt.

MIROSLAV DUKIC – ALLTID 
MED OSS
Idag är det Bojan och Dusko Dukic som driver BMD Entrepre-
nad. Miroslav Dukic, som var med och startade företaget, är 
inte längre i livet. Men hans minne och ande kommer alltid att 
leva kvar. På BMD Entreprenad kommer familjevärderingarna 
alltid att vara starka. 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION



TJÄNSTER
Tillsammans med oss får du en rutinerad partner som står för ett gott hantverk och långa kund- 
relationer. Vår leverans vilar på två ben: hantverket och arbetsprocessen. De både ger resultat 
som gör att kunder kommer tillbaka.  
 
För oss är lösningen och kvaliteten på det vi levererar det som driver oss. Det betyder att du kan 
få hjälp med alla slags markarbeten inför byggstartsprojekt, finarbeten och ytskiktsuppdrag, eller 
vägarbetsuppdrag inom gång-, cykel- och vägbana. Med ett öppet och transparent arbetssätt som 
tar hänsyn till alla faktorer i en byggprocess eller ett anläggningsuppdrag ser vi till att leverera 
enligt tidplan och projektbeskrivning, men ser också till att alla handlingar är korrekta och att vårt 
arbete inte påverkar någon av dina andra leverantörer.  



REFERENSPROJEKT
Nya Töjnaskolan, Sollentuna 
Beställare: Sollentuna kommun 
Mark och finplaneringsentreprenör:  
BMD Entreprenad AB 
 
Rivning av befintlig skola och förskola samt 
nybyggnation av förskola och skola med full-
stor idrottshall. 

Spannlandet 2, Täby 
Beställare: Brickhouse Bostäder AB 
Huvudentreprenör:  
Byggnads AB Tornstaden Öst 
Mark och finplaneringsentreprenör:  
BMD Entreprenad AB 
 
Nyproduktion av 161 lägenheter med underlig-
gande garage och källare, samt 1 komplement-
byggnad
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Transportvägen 9, 117 43 Stockholm • 08-559 314 00
info@gnestabergbyggare.se • www.gnestabergbyggare.se

Inget bergjobb är för litet, för stort, för svårt eller för lätt

Gnesta Bergbyggare AB har en bred kompetens inom bergsprängning och bergarbeten. Vi har utrust-
ning, medarbetare och engagemang för att utföra alla tjänster som du kan behöva hjälp med.

I år firar 
vi 25 år!

E-post 
info@bmdentreprenad.se

Hemsida 
www.bmdentreprenad.se

Bojan Dukic, kalkyl
076-623 37 70
bojan@bmdentreprenad.se

Dusko Dukic, arbetschef
076-623 37 68
dusan@bmdentreprenad.se

Bojana Dukic, ekonomi
070-880 6048
bojana@bmdentreprenad.se

BMD ENTREPRENAD AB
Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg


