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BYGGSERVICE
Bekvämt och tryggt

BYGGSERVICE MED KUNDFOKUS
Hus & Bygg AB är din totalleverantör av
byggtjänster med särskilt fokus på eftermarknadsåtgärder. Vi hjälper fastighetsägare i alla
storlekar med byggservice som till exempel
renoveringar, kontors- och lägenhetsanpassningar, underhåll och mycket mer.

LÅNGSIKTIGHET, TRYGGHET
OCH KOMPETENS
Det finns många tankar om vad byggservice
är. Många entreprenörer fokuserar på byggandet, andra på priser. Vår erfarenhet visar
att fokus ska ligga på dig som är beställare.
Dina behov och önskemål är det viktigaste för oss, det är ju du som ska leva med
resultatet. Långsiktighet, trygghet och kom-

petens är de ledord som genomsyrar företaget och medarbetarna i företaget. Du kommer att uppfatta det som ett gott samarbete
med hög servicegrad.

VÅR SERVICE UPPSKATTAS
Flera av våra kunder är återkommande kunder som vi haft förmånen att samarbeta med
under många år. Okomplicerade samarbetsformer, enkla men fungerande rutiner och
bra kommunikation är komponenter som
uppskattas. Att ta fram ekonomiska såväl
som tidsmässiga ramar och sedan hålla oss
inom dessa är viktigt för oss i vår kontakt
med våra kunder.

Sveagatan 148
664 34 Grums
Tel: 0555-124 05
E-post: info@grumsror.se
www.grumsror.se

GRUNDAT PÅ PROFESSIONALITET
Företaget grundades 1993 av Jan Lindh, vars son
Stefan nu driver det vidare tillsammans med Per Johansson. Båda har lång erfarenhet från branschen,
Stefan som byggnadsingenjör och Per som arbetsledare. Ända sedan starten har verksamheten baserats på hög professionalitet och ﬂexibilitet för att vi
alltid ska kunna vara våra kunders bästa val.

På kontoret har vi en administratör som fungerar
som spindeln i nätet och ser till så att vi hela tiden
har tillgång till aktuell information

KOMPETENS

Geografiskt finns vi oftast i Karlstad med angränsande kommuner men vi gör även uppdrag på andra
orter.

Inom företaget finns en kompetent medarbetarstyrka. Alla våra snickare har yrkesbevis och bred
kompetens inom byggserviceområdet. Vi genomför
fortlöpande utbildningar för att upprätthålla aktuell
kunskap och erforderliga certifikat.

Dessutom har vi ett stort och välfungerande nätverk av samarbetspartners för att kunna erbjuda ett
helhetsåtagande där du som kund får ett bekvämt
samarbete med oss.
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Bravida Prenad Karlstad
Elentreprenad - Elservice- Brand/säkerhet

Tel 054-172 500 • www.bbm.se

054-52 26 00 · www.prenad.se

KUNDER OCH REFERENSPROJEKT

SWEDBANK
•

Renovering av bankkontor vid Stora
torget i Karlstad.

•

Under år 2012-2013 har vi byggt
om Swedbanks kontor till ett toppmodernt bankkontor där tidstypiska
detaljer i den gamla byggnaden tagits fram och bevarats.

Se fler referensobjekt genom att scanna QR-koden
med din smartphone eller surfplatta!

Total fastighetsförvaltning,
eller så mycket du vill ha...

054-14 40 70 • www.vfs.nu

BYGGLELLEN AB
Spis & Grundmurning
Betongarbeten
Kakel- & klinkersarbeten
Badrumsrenoveringar
Plan- och fallgjutningar
Christer Berggren
Västra Gustavsbergsvägen 12, 653 45 Karlstad
054-56 45 06/070-689 97 16

BRF INGENJÖREN
•

LOVARTSGATAN 9
•

Iordningställande av verkstäder, busstvätthall,
gasanläggning, personalutrymmen för Förenade
Buss, som driver lokaltrafiken i Karlstad.

•

De nya stadsbussarna drivs med gas, varför en
lagrings- och distributionsanläggning för gasen
också behövt byggas.

Byte av ca 600 fönster hos en bostadsrättsförening i Karlstad som består av
tre 10-våningshus. Vi
har bytt fönster och
balkongdörrar i samtliga lägenheter.

KONTAKTA OSS:
Post: Box 2040, 650 02 Karlstad
Besök: Blockgatan 29, Karlstad
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Ring: 054-19 07 80
Maila: stefan.lindh@husobygg.se eller
per.johansson@husobygg.se
www.husobygg.se

Trivseln på jobbet går via örat
Vi erbjuder optimala ljudmiljöer för offentlig byggnation. Med smarta,
professionellt monterade, akustiklösningar för tak och väggar skapar
vi behagliga miljöer där människor trivs och mår bra.

El, Tele-och Datainstallationer samt reparationer
för industrier, offentliga lokaler och bostäder.
Pelletsgatan 3, Karlstad • Telefon: 054 - 85 06 70 • www.byggakustik.se

www.rydahls-el.se
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