Vi har mer än 60 års erfarenhet i branschen

Ett företag
som bygger
på lång
erfarenhet
Bygg-Sven i Östervåla AB startades 1953 av Sven
Pettersson. Utan erfarenhet av att driva byggföretag
men med ett stort engagemang och hantverkskunskap byggde Sven upp verksamheten. Senare kom
sönerna Lars och Bo in i företaget och blev sedermera
ägare. 1986 införvärvades Bloms Plåtslageri, vilket
ytterligare breddade verksamheten. I dag är det tredje
generation, genom Anders och Martin Pentler som
driver företaget – fortfarande i samma anda som
farfar Sven. Att alltid bygga med kvalitet!
Vi har kontor, plåtverkstad och lager i Östervåla, på
samma plats sedan 1985, och en filial i Österfärnebo.
Våra hantverkare arbetar främst i Heby, Tärnsjö, Österfärnebo, Sandviken och Uppsala. Under företagets
sextioåriga historia har vi byggt skolor, bostadshus,
brandstationer och lagt om tak på kyrkor, bostadsrätter och villor. Vi är helt enkelt ett komplett byggföretag som utför allt inom bygg.

Som gjutet
Swerock utvecklar och tillverkar betong
anpassat efter dina byggkrav och specifika behov.
Kontakta oss för rådgivning redan idag.

swerock.se

Vi har kompetens och resurser
Hos oss arbetar kunniga, noggranna och kvalitetsmedvetna yrkesmän. Många av våra
hantverkare har arbetat länge på företaget, några i över tjugo år, och deras erfarenhet
kombineras med ett nytänkande hos våra lärlingar. Alla våra snickare och plåtslagare
är utbildade i bland annat heta arbeten, ställningsbyggnation och i att manövrera
liftar. Det finns också en stor portion personlighet på företaget, vilket innebär en nära
kontakt mellan oss och våra kunder.

Ett starkt nätverk av
samarbetspartners
De flesta av våra uppdrag utför vi med egen personal och egna maskiner. Om vår egen
kapacitet inte skulle räcka till har vi ett stort och inarbetat nätverk av samarbetspartners. Till exempel samarbetar vi med plattsättare, rörläggare och elektriker som vi
arbetat med i många år. Det ger oss alla resurser vi behöver – både i form av mankraft
och i kunskaper.

Vår plåtverkstad gör oss heltäckande
Vi behärskar alla typer av byggnadsplåtslageri – från taktäckning på mindre tillbyggnader till hela objekt som industribyggnader och bostäder. Dessutom utför vi reparationer av exempelvis tak, hängrännor, stuprör och andra plåtkonstruktioner. Vår plåtverkstad ger oss möjlighet att specifikt anpassa våra produkter enligt kundernas önskemål.

T LARSSON
PLATTSÄTTNING

KAKEL, KLINKER & NATURSTEN
Ettingbo 117, 740 46 Östervåla
0292-714 71 • Mob: 0703-75 51 94
thomas.8@telia.com

”Vi kan varmt rekommendera er till alla som behöver
samordnare och hantverkare med klass”
– Eric Ellworth Johansson, Fastighetsägarna

Allt inom bygg
På Bygg-Sven har vi erfarenhet av alla typer av ny-, om– tillbyggnationer där takoch fasadbyten är en specialitet för oss. Vi har resurserna att bygga kompletta
villor, renovera lägenheter och uppföra stora maskinhallar. Även om storleken på
våra projekt varierar utför vi våra uppdrag med samma noggrannhet och höga
kvalitet. Många av våra kunder har vi arbetat länge med och i över trettio år har vi
utfört uppdrag åt Länsförsäkringar.

Takentreprenader som håller tätt
Med kunden i fokus utför vi takarbeten med helhetslösningar, på villor, ladugårdar
och industrier. Vi erbjuder takbyten med allt från skivtäckning, bandtäckning, byte
av betongpannor, stilpanna, lertegel och tillhörande plåtarbeten. När vi genomför
våra takarbeten tar vi ansvar för allt kringarbete med ställningsarbete och
bortforsling av material.
Vi utför även takservice på avtal där vi genom underhåll ser till att taket är fräscht
året om. Vår kunniga personal har erfarenhet av att arbeta på höga höjder och
utför både snöröjning och skötsel.

VI UTFÖR ALLA INOM BRANSCHEN FÖREKOMMANDE INSTALLATIONER

Ett prof fs-team
inom rör-branschen
Arosvägen 7, 740 46 Östervåla • 0292-711 60 • 018-50 02 45 • www.ostervalavvs.se

Ett urval av referenser de senaste tio åren
2007
2008
2009
2010
2011
2011
2012
2013
2013
2014

Nybyggnad, Villa Ekolsund, Länsförsäkringar
Nybyggnad, Torkhall, Zetterbergs AB
Två familjehus Wiggeby, Länsförsäkringar
Ventilation aggregatsbyte, Brf. Uppsalahus, Sävja, Brf Uppsalahus
Nybyggnad, Industrilokal Österfärnebo, Bergvik Skog
Fasad och tak, Renovering Geijergatan, Brf. Hjalte Uppsala
Ombyggnad, Systembolaget Östervåla, Systembolaget
12 st lägenheter Östervåla, Brf Hemslöjden
Takbyte, Storgatan 16-18, Uppsala, Brf. Rosen
10 st lägenheter Östervåla, Brf Mejeriet

”Arbetet har utförts proffsigt och ofta över förväntan (vilket slutinspektionen också
visar på). Det har varit enkelt att samarbete med både er och hantverkarna, man
kunde hoppas att alla byggfirmor funkade lika bra som ni gjort.”
– Niclas Andersson, Project Manager, Beställare Brf. Hjalte Uppsala

0292-230 90 • www.grasboror.se

Välkommen att kontakta oss
Bygg-Sven i Östervåla AB
Dalvägen 12
740 46 Östervåla
Telefon: 0292-711 30
Anders Pentler: 0706-62 32 77, anders@bygg-sven.se
Martin Pentler: 0703-30 69 41, martin@bygg-sven.se
info@bygg-sven.se
www.bygg-sven.se

AB
LINDBORG & SÖNER
Vi skapar utrymme för dig!
www.lindborgsoner.se

Välkommen till en riktigt
stabil bygghandel
Med 500 000 artiklar i sortimentet

UPPSALA SYD
Verkstadsgatan 10

tel 018-10 04 15

BEIJER BYGGMATERIAL AB
Stångjärnsgatan 17-19, 753 23 Uppsala
Tel. 075-241 1000 • www.beijerbygg.se

SAMHÄLLSBYGGARE SEDAN 1927
92.393 hus och 88 års erfarenhet senare kan vi stolt stå för
att vi är en av Sveriges ledande husleverantörer. En av våra
framgångsfaktorer är att vi ständigt jobbar för att möta våra
kunders behov. Vi kan erbjuda många olika boendeformer, till
exempel arkitektritade villor, bostadsrätter och lägenheter. Vi
har även egenutvecklad mark där vi kan erbjuda tomter. Detta

ger våra kunder goda förutsättningar och oss möjligheten
att kalla oss samhällsbyggare. Hos oss arbetar några av de
mest kompetenta människorna i husbranschen, tillsammans
hjälps vi åt för att skapa vårt mångfacetterade hussortiment.
Och förverkliga boendedrömmar.
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