LOKALA SNICKARE OCH
HÖGSTA TÄNKBARA
SERVICE FRÅN DAG ETT

Att bygga sitt nya hus från grunden är för många en dröm som ger utrymme för att
skapa sitt drömboende. Men det är också en stor investering och ett omfattande
projekt som kräver både kunskap och noggrann planering. Och en byggfirma som du
kan känna dig hundra procent trygg med.
På Byggfirma K Roos vet vi hur viktigt det är att se dig, som kund, utifrån dina specifika önskemål och behov, att ta oss an varje projekt med samma engagemang och
personliga service från dag ett. För oss är det viktigt hur du uppfattar oss och de
tjänster vi erbjuder, och en nära kontakt och personlig dialog genom hela processen
är avgörande för att slutresultatet ska motsvara dina förväntningar.
Vi utför i första hand totalentreprenader där vi samordnar hela byggnadsprojektet och ansvarar för samtliga underentreprenörer. Vi lämnar redan från start en
komplett offert, från första spadtaget till slutstädning – en trygghet för dig och din
ekonomi.

Från första streck
till sista panna.

söderberg & ask
arkitektkontor ab
Skillinge • 0414 138 80 • www.arkitekterna.com

”Vi värdesätter det personliga samarbetet både med
våra kunder och med vår personal, och vi lägger stor
vikt vid att följa byggbranschens utveckling.”

VI HAR ALLT DU BEHÖVER FÖR DITT SKÖNA HEM!
Meijers i Borrby hjälper dig med idéer och rådgivning inför
nybyggnation eller renovering. Vi utför all service med kakelsättning, golvläggning, målning, VVS och elinstallation.
Och vi använder alltid produkter av välkända märken som
ger dig både garanti och trygghet i ditt sköna hem.

F:A LARS MEIJER, BORRBY, TEL 0411-52 11 93, WWW.MEIJERS.SE

Trapptillverkare med
hantverkstraditioner

www.vitabytrappan.com

MODERN OCH
LOKAL
BYGGFIRMA
MED ANOR

Byggfirma K Roos är en modern byggfirma,
men med lång samlad erfarenhet i företaget.
Vi har vår bas i Skillinge på Österlen och verkar
främst lokalt, vi kan trakten, väderförhållandena
och miljöerna. Vi erbjuder ett brett utbud av
byggtjänster och utför såväl stora som mindre
byggprojekt.
Idag är vi åtta medarbetare, alla kompetenta och
erfarna snickare, som tillgodoser hela trakten
med allt från nybyggnationer, ombyggnader och
renoveringar till köksmonteringar och badrumsrenoveringar. Vi på Byggfirma K Roos lägger
mycket fokus på utveckling och att ta till oss nya
arbetsmetoder, material och digitala lösningar
som effektiviserar vårt arbete och bidrar till högre kvalitet både under processens gång och när
projektet står klart.
Vi har erfarenhet av såväl utvändiga som invändiga byggprojekt, och en nisch är trappor såväl inomhus som utomhus. Vi samarbetar med bland
annat Vitabytrappan, en lokal kvalitetsleverantör,
och både monterar och gjuter egna trappor när
det behövs.

Din lokala entreprenör för VVS och Komfortkyla

Butik i Ystad 0411-199 80 • Butik i Simrishamn 0414-124 80 (Österlens rörinstallationer)

BYGGNATIONER SOM HÅLLER
ÅR EFTER ÅR

Som lokal byggfirma är vi väl bekanta med de lokala förhållandena när det kommer till väder och vind.
Vintrarna på Österlen innebär varierande väderlekar med både hårda vindar från havet och kraftig nederbörd. Det ställer höga krav på kunskap och erfarenhet om lämpliga material och byggtekniker.
Utöver rena husbyggnationer och invändiga arbeten är vi också specialiserade på utvändiga arbeten,
som uteplatser i både sten och trä, takomläggningar, fönsterbyten och monteringar samt omputsning
av fasader. Såväl fasader som tak och fönsterlister är delar av huset som kan ta stryk av hårt väder och
det är viktigt att se om sitt hus utvändigt med jämna mellanrum.
Dessutom har vi kompetens att utföra asbestsanering, ett arbete som ställer höga krav på kunskap och
hantering av giftiga material.

Din plåtslagare på Österlen, utför allt inom byggnadsplåtslageri

”Det ska kännas tryggt att påbörja ditt nästa
byggprojekt med oss.”

ÅSA TUNANDER ARKITEKTKONTOR
Byggnadsingenjör, arkitekt och stadsplanerare

Renovering, ombyggnad, tillbyggnad,
nyprojektering. Verksam på Österlen
och i Roslagen. Talar flytande tyska.
tunander@outlook.com

KOMPETENTA MEDARBETARE
OCH MÄNSKLIGA RESURSER

Utöver ett trevligt bemötande och hög personlig service gentemot kunderna, lägger vi också mycket
fokus på en bra arbetsmiljö och hög trivsel på jobbet. Vi tror att det leder till ett bättre internt samarbete, högre kvalitet på det vi gör och i slutänden också ett resultat som alla kan känna sig helt nöjda
med.
På Byggfirma K Roos ska alla känna att de har ett stort eget ansvar, varje enskild medarbetare kan
själv ansvara för ett projekt, och därmed också etablera en bra kontakt med kunden redan från
början. Personliga relationer skapar förtroende och trygghet, och risken för eventuella missförstånd
minimeras – eller åtgärdas genast. För om ett problem skulle uppstå, vilket ju inte är konstigt med
tanke på att det ofta är omfattande projekt, så är vi måna om att ta itu med det så snart som möjligt.
Och vara öppna med vad som händer, öppenhet är alltid lika med trygghet!
Så tveka inte, låt oss förverkliga dina husdrömmar, vi har kunskapen och hjälper dig med lösningar
och expertråd längs vägen!

Mer än en bygghandel
Bygg • Färg • Badrum • Växter • Trädgård • Djur & natur • Lantbruk • Café

TOMMARP
0414-285 30 • www.jhl.nu

Bygg & Järnhandlare

STORT LAGER
OCH EGEN MASKINPARK

Ju mer vi som byggfirma själva kan ombesörja, desto mer fokus och energi kan vi lägga på våra kunder
och våra olika projekt. Därför har vi satsat på en egen verkstad, eget lager och en maskinpark med moderna och välservade fordon för olika ändamål.
I vårt välsorterade lager ser vi till att alltid ha virke hemma, allt från trä till block, cement, fönster och
kakel och en mängd andra material och produkter. Varje morgon lastar vi med oss det vi behöver under
dagen, det är både smidigt och effektivt och innebär att vi slipper vara beroende av externa leverantörer. Vi har hög produktkännedom om det som finns i eget lager, vilket också säkerställer kvaliteten.
I maskinparken finns allt från lastmaskiner och olika bilar till containrar så att vi själva både kan köra ut
nytt och ta hand om överblivet eller gammalt material. Det innebär att vi lämnar arbetsplatsen snygg
och ren, att vi sparar tid som vi istället kan lägga på våra kunder och på att göra ett så bra arbete som
möjligt på plats.

VIRRESTAD GRÄV & SCHAKT AB
Vi är det lilla entreprenadföretaget med dom stora möjligheterna på Österlen.
www.virrestadschakt.se

Vi fixar ståldetaljerna till ROOS:arna.
Vårt mål är att från en kundidé ta fram den mest
funktionella, kostnadseffektiva och estetiska
designen.
Vi tillverkar även grindar, räcken, balkonger m.m.
Tel 0414-128 87 • Fax 0414-133 30
Lackgatan 5, Simrishamn
www.jasmide.se

Bredd, kvalitet och kreativitet. Genom åren har
vi på Byggﬁrma K Roos utfört en mängd olika
projekt som vi är stolta över. Här ser du ett
axplock av dem.

Thomas 070-732 04 30 • Danne 070-963 03 34

Byggﬁrma K Roos vill också passa på att
uppmärksamma och rikta ett stort tack till alla
samarbetspartners som medverkar i denna
broschyr!

Skillinge Städservice

Tel 0768 69 99 33
Linda Nilsson

skillingestadservice@outlook.com
www.skillingestadservice.simplesite.com

Vi målar hus
med riktiga färger
på rätt sätt.

rabe.se
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Byggisolering Syd AB är en ledande blåsullsentreprenör med kundanpassade kvalitets- och miljökrav i
samarbete med framtidsledande materialleverantörer.

Byggisolering Syd AB är en ledande
blåsullsentreprenör
med
För mer information
se www.byggisolering.se
kundanpassade kvalitets- och miljökrav i samarbete med
framtidsledande materialleverantörer.

För mer information se • www.byggisolering.se
Vi nås på 044-12 20 90

GLASMÄSTARNA

0 411- 245 0 24 YSTAD 0 411- 2 0 6 07 BOR R B Y 0416-121 11 SJÖBO

www.glasmastarna.nu

ETT BRA SAMARBETE ÄR
GRUNDEN TILL HÖG KVALITET

Som totalentreprenör ansvarar vi på Byggfirma K Roos för alla steg i processen, och vi menar verkligen
alla. Från en första kontakt till byggstädning och finstäd när allt står helt klart.
Vi samarbetar med en rad kompetenta och professionella underentreprenörer och leverantörer, samtliga
med samma lokalkännedom och känsla både för trakten och kvalitet som vi har. Det finns bara fördelar
med att samarbeta med andra lokala aktörer, inte minst med tanke på att de alltid finns tillgängliga för
oss. Genom våra partners tar vi hand om allt som tillkommer utöver ren byggnation, från el och VVS till
målning och städning. Vi är extra stolta över att genom Skillinge Städservice kunna erbjuda finstäd när allt
står klart – så att du bara kan flytta in och njuta utan att behöva tänka på att torka byggdamm från ytorna.
Det är kvalitet – eller hur?

Bokslut • Revision
Deklaration • Skattefrågor
Bolagsbildning
Sven-Olof Larsson

Maria Kihlberg

Lars-Göran Martinsson

Gustaf Hallgren

Godkänd revisor

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Storgatan 36A • 272 32 Simrishamn
Tel. 0414-282 50 • www.osterlenrevision.se

www.icopalentreprenad.se

Parkgatan 7
276 60 Skillinge
0414-301 00
www.byggfirmakroos.se
Henrik: 073-843 07 89
henrik@byggfirmakroos.se
Jerker: 070-825 09 80

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 12587 • www.jssverige.se

jerker@byggfirmakroos.se

