
Med tre generationer som säkerhetslina
Finns det någon mer grundläggande önskan 
än att ha tak över huvudet? Ett tak som håller 
oss varma och skyddar mot väder och vind. Som 
fastighetsägare kan man oroa sig över att något 
ska hända taket och allt vad det innebär med 
att laga eller kanske behöva göra om helt och 
hållet. Det är ofta en rejäl investering och ett stort 
förtroende att lägga i händerna på en takläggare. 
Där till kommer inte minst risken för 
fall från hög höjd. Hur vågar de som 
jobbar på taket? 

Vanessa Frykman på DM TAK menar 
att nyckelordet är förtroende. 
Personalen måste kunna lita på 
varandra till hundra procent då de bokstavligen 
lägger sitt liv i varandras händer. 

DM TAK kan skryta med att vara tredje 
generationens takläggare ända sedan 1979. Först 
ut var Bo Frykman som lärde upp sin son David, 
sedan 2015 jobbar även sonsonen Martin i firman. 
David och Martin – DM TAK. Ett familjeföretag i tre 
generationer är stabilt och skapar just förtroende 
som sträcker sig både inåt till medarbetarna och 
utåt till kunderna. 

Vanessa Frykman säger att de relativt ofta möter 
en osäkerhet från fastighetsägare, oavsett om det 
är en villa eller hyresfastighet och att de förstår 
varför det kan vara så. 

– Det är klart att man kan vara skraj för att lägga
husets största och viktigaste del i någons händer.
Men där har vi en väldig fördel genom att vara ett
familjeföretag som hållit på länge. Jag upplever att
våra kunder fort märker att vi inte är ett bolag som
tar lätt på det här, vi har varit här länge just för att
vi tar ansvar.

DM TAK jobbar med tak, men grunden – och 
själva kärnan – handlar om hur man behandlar 
människor, kollegor, kunder, leverantörer och så 
vidare.

– Vi vill vara mänskliga! Både överlag och i
kontakten med kunder. Vi svarar till exempel
alltid i telefon! Och blir det problem, för det

“Vi vill vara mänskliga! 
Både överlag och i 
kontakten med kunder”

kan det ju ändå bli ibland, då arbetar vi 
tillsammans och löser det. Öppen och rak 
kommunikation är viktigt. 

En annan fördel är den låga 
personalomsättningen. 

– Det ena ger det andra, menar 
Vanessa. Riktig trygghet och
förtroende kommer av att du känner
de du jobbar med och det i sin tur
gör att du gärna jobbar med de igen.
Så även om vi växer som företag så
gör vi det ansvarsfullt, vi kommer
aldrig tumma på tryggheten.

DM TAK kan allt från 
tegelläggning och
plåtslagning till takmålning 
och snöröjning, inte 
undra på det med tre 
generationers erfarenhet.
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Stor helomläggning i Djursholm Brf Menglöd 2
Vi på DM TAK har precis avslutat en stor och rolig helomläggning av taken hos BRF Menglöd 
på Lillkalmarvägen i Djursholm. Vi lade om taken på hela 12 hus i det härliga och idylliska 
området och arbetet gick väldigt smidigt. Det var framförallt roligt eftersom de boende var 
så himla positiva och genuint nöjda under hela arbetet!

För att avsluta det här projektet och knyta ihop säcken så bad vi några boenden att svara 
på några frågor om hur de upplevde arbetet och vad de tycker om slutresultatet på alla 
nylagda tak.

De delade med sig av väldigt positiv feedback och såhär lät det:

’’Det var fantastiskt smidigt, allting gick oerhört 
snabbt och det var det ingen här som trodde från 
början. Takarbetarna var väldigt ödmjuka och 
visade mycket integritet. Jag jobbar hemifrån i mitt 
kök och de gick precis utanför fönstret utan att 
ens kasta en blick in hos mig. De hälsade alltid, var 
respektfulla och lämnade aldrig skräp efter sig. De 
var också väldigt hjälpsamma. Det nya taket faller 
in fint i den allmänna miljön.’’

’’Hela upplevelsen under arbetets 
gång var positiv. De var noggranna, 
det kändes tryggt och det blev snyggt. 
Arbetarna uppträdde sympatiskt och 
respektfullt.’’

Ordförande Bengt Jansson
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