
Bygglov

jag tycker om programmet bygglov som går på tv4.

Nu ska jag berätta lite om just programmet bygglov.

 

bygglov är ett svenskt inrednings program  som går ut på att en 

snickare och en fixare tar sig  an familjers byggobjekt för renovering. Själva 

iden går ut på att de tre personerna dock oftast i samarbete  med 

byggare på orten, ska hjälpa familjen i fråga att få klart ett 

renoveringsobjekt på bara fyra dagar.

Programmet har årligen sänts i tv4 sedan 2005. Progammet hjälper familjer 

som behöver hjälp med sin

renovering i hemmet. 



De familjer som behöver hjälp har avstannat sin renovering av 

olika skäl så som tidsbrist, olyckor eller andra tråkigheter. 

Tre personer en inredare en snickare och en fixare åker hem till 

familjen med ett stort byggteam och hjälper till  att färdigställa det som 

aldrig blev iordninggjort. Byggteamet består alltid  av personer som arbetar 

på den ort bygglov besöker. Att man tar  in 

byggteam är för att man har som mål att färdigställa renoveringen  

på bra fyra dagar. vilket skulle vara omöjligt om bara 

tre personer skulle bygga. 



Under de fyra dagarna händer det att man skojar till det 

på arbetsplatsen och de tre program ledarna får göra 

något annat än bara bygga. 

Under de fyra dagarna händer det at man skojar till det 

på arbetsplatsen och att de tre program ledarna får göra 

något annat än bara bygga.

Under bygget kan det också ske förändringar i arbetet 

eftersom  verkligheten kan förändras från arbetsskisserna som  

 inredaren lägger fast. 



Programmet har till skillnad från andra svenska 

inredningsprogram ingen fast eller känd program ledare, 

utan de tre medverkande (inredaren, snickaren och 

fixaren) står istället under dessa arbetstitlar i programmen.

Dock kan den tillggas att det är inredaren som har

den övergipariane ansvaretför hur rummen ska utformas

då denne har genomgång med familjen i årets upplaga 

utav bygglov träffa vi Matte, Willy och 

Madeleine, de reser runt i Sverige i en trailer



 som är full med allt som krävs för olika om 

byggnads projekt.

Fakta taget från wikipedia. 


