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anna@arkory.se

Anna Styf
Vision
Jag vill, i team med andra, vara med och påverka framtidens
byggprojektering för att aktivt leda byggutvecklingen i Sverige och världen,
bland annat genom att skapa mer effektivitet genom resultatorienterat
värdegrundsarbete i byggbranschen.
Erfarenhet
1610–

ARKORY AB

Ljusdal

Grundare och VD för aktiebolaget sedan 1 oktober 2016.


Driver konsultbolaget Arkory AB, med säte i Ljusdals kommun med mig
själv som ende anställda. Bolaget tar förutom konstruktionsuppdrag
även på sig mindre uppdrag inom arkitektur. I samarbete med Per
Bylund Bygg AB har huskonceptet Bylundstyfsportladavemdalen tagits
fram där kunder backas upp från idé till färdig byggprodukt. All
ekonomi sköts internt.

1408–

HIEXPECT™

Ljusdal

Grundat och varumärkesskyddat koncept för byggbranschen


Driver under detta namn ett idéarbete för effektivisering inom
byggbranschen med stort intresse för de utmaningar som branschen
står inför. Hur kan vi påverka prisutvecklingen trots de stora
erfarenhetsglapp vi får i och med de stora pensionsavgångarna i
kombination med den demografiska utvecklingen? Färre, mer oerfarna
som skall bygga för fler…



Grundtankarna såg ut som ovan 2015, idag mynnar detta idéarbete ut i
ett ”beställarskydd”, i form av ett kvalitetssystem (under utveckling).

1108–1609

Ljustech Konsult AB

Ljusdal och Stockholm

Handläggande konstruktör


Ljustech är ett relativt litet konsultföretag med fördelen för mig, att jag
direkt efter utbildningen fått arbetat skarpt med stöttning från
seniorkonstruktörer och sedan snart två år tillbaka som handläggare för
medelstora byggprojekt.



Har mestadels arbetat inom skrået för allmän K, men även projekterat
inom prefab. Dimensionerar på egen hand mindre betong-, stål- och
träkonstruktioner enligt Eurokod. Senaste utvecklingssteget för mig
inom dimensionering innefattade stomstabilisering för en utbyggnad i
tre våningar med stålstomme utan att kunna nyttja befintlig by ggnads
(timmer)stomme.



Utvecklat energiavdelningen på kontoret, bland annat med ny
paketering av energibalansberäkningar.



Deltagit aktivt i offereringsarbete och ÄTA -reglering.



Projekterar i AutoCad och modellerar i 3D i Revit, Tekla och VIPEnergy. Använder mig av diverse beräkningsprogram, exempelvis
Ramanays som jag hanterar självständigt och analyser från 3D
Structure i samråd med dimensionerande seniorkonstruktör .

0301–0808

Friskolan Vintergatan

Ljusdal

Högstadielärare, Ma/NO, Idrott


Började som vikarie i idrott och matematik på skolan som då var
nystartad sedan 1 ½ år tillbaka. Utbildade mig parallellt med arbetet
för lärarbehörighet.



Deltog fullt ut i utvecklingsarbetet av skolan som startade med ett
trettiotal elever till fullt utbyggt högstadium m ed drygt 100 elever.
Organisationen gick från platt SIM -modell med en handfull pedagoger
med delat ansvar till traditionell, hierarkisk modell med uppdelat ansvar
och en personalstyrka på tiotalet persone r.



Hade handledaransvar för tjugotalet elever varje år.



Skapade tillsammans med övriga pedagoger lärande verktyg och
metoder för att uppfylla skolans uppdrag, gentemot skolplanen .

0108–

Idrottsreturen Anna Styf

Grundare, enskild firma (vilande)


Idrottsskadeinriktad rehabiliteringsmottagning och kanslitjänst riktad
mot idrottsklubbar.



Fystränare på skidlinjen i Ljusdal (0108 -0206).



Utbildning inom rörelseanalys, träningslära och
idrottsskaderehabilitering.

Ljusdal

Utbildning och kurser
1404-1705


1310-1312


Björkede, Delsbo

Region Gävleborg/Tillväxtverket

Gävleborgs län

Högskolan i Gävle

Gävle

Byggnadsingenjör, 180 hp, projektbaserad utbildning, inriktning
Arkitektur och miljövetenskap.

9908–0105


Riktning/Ledningsakademin

Affärsutveckling inom ramen för att främja kvinnors företagande , ett 18
månaders mentorsprogram. Deltog som anställd på Ljustech Konsult AB
och grunden lades till mitt koncept ”HIEXPECT”.

0808–1106


Stockholm

Modern ledning, ledarskapsutbildning för Jan -Eirik Johansen och Fredrik
Nilsson. (För referens: riktning.se oc h ledningsakademin.eu)

1211-1406


Eurokodutbildningar

Årligen uppdaterar jag mina eurokodkunskaper vi ett par
dagsseminarium för huskonstruktörer senast i maj 2017.

Bosön IFHS

Idrottsledarutbildning och idrottsmassör .

Intressen
Familjen, träning, affärsutveckling och styrelsearbete i nämnd
prioriteringsordning.

Stockholm

