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ENGAGEMANG
i varje detalj
Elgruppen i Lomma AB som grundades 2007 ägs
och drivs av Peter Thuresson och hans fru Li Alterlo.
Sedan dess har vi arbetat i alla sorters projekt inom
entreprenad, service och privatkundsmarknaden.
Våra kunder känner oss som kvalitets- och serviceorienterade och därför blir vi ofta rekommenderade,
vilket gör oss mycket stolta.

”Vi arbetar bara med välkända högkvalitativa produkter för din säkerhets
skull. Vi vet att det ger fördelar åt både kunder och kunders kunder.”
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Vi arbetar bara med välkända högkvalitativa
produkter, det ger fördelar åt både våra kunder och
deras kunder. Framförallt kan du förvänta dig ett
stort engagemang för ditt projekt, litet som stort.

Din personliga elgrossist

Elgruppen i Lomma AB utför elinstallationer från
idé till färdig anläggning inom el, tele, data och
säkerhet. Medarbetarskaran på 15 kompetenta
elektriker och tjänstemän ökar varje år.
Här finns de behörigheter som krävs, specialkompetenser för alla olika sorters arbeten och
en generellt hög kunskapsnivå. Oavsett vilken
elkompetens du behöver finner du den hos oss.
Som medlem i EIO jobbar vi ELRÄTT och utför
EIO eltest i din anläggning.
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LJUD I ALLA RUM • LJUD OCH BILDSÄTTNING I OFFENTLIGA MILJÖER • ANTENNER OCH PARABOLER

Din kompletta ljud- och bildinstallatör i alla miljöer

VI ÄR DIN PERFEKTA LEVERANTÖR
i varje totalentreprenad
Totalentreprenader är en av våra vanligaste arbetsformer, där vi i samråd med kunden projekterar fram
elanläggningen. Genom att lägga mycket energi på
projektering och planering säkerställer vi att resultatet

överensstämmer med kundens önskemål, det är alltid
det mest effektiva sättet att arbeta. Vi jobbar även med
andra typer av entreprenader, som generalentreprenad
och utförandeentreprenad.

Brännhet kompetens inom
elkraftsutrustning
Ställverk - Centraler - Kontrollskåp

Skövde Värmeverk

Elektroproduktion AB
Transportvägen 18
246 42 Löddeköpinge
Tel. 046-70 82 00
Fax: 046-70 82 20
info@elektroproduktion.com
www.elektroproduktion.com

VI HAR ETT BRA SAMARBETE MED ELGRUPPEN
Utförda projekt:
•
•
•
•
•
•
•

Kv Ljusåret | Ombyggnad av kontorslokaler
Bäckdala 1 | 15 st radhus
TRK Staffanstorp | Nybyggnad av kontor och garage
Falsterbo Strandbad | Ombyggnad av restaurang och konsthall
Oxie bibliotek| Ombyggnad
Ljunghusen 5:7 | Villa
Brågarp 6:33| Villa

Vill du veta något mer kontakta
Christoffer Björnlund
040-31 40 64
christoffer.bjornlund@rowida.se

SERVICE och underhåll
Hos industrier, fastighetsägare och andra kunder utför vi alla förekommande typer av service och installationer
inom el, tele, data och säkerhet. Här gör vi också regelbunden kontroll av er anläggning avseende brand- och elsäkerhet, vid behov tar vi fram förslag på åtgärder.

ELKO Plus
Design och
funktion
i harmoni
www.elko.se

Din kompletta leverantör av koppar,
optofiber samt hemmanätverk
Mail: info@natverksgrossisten.com

PRIVATMARKNADEN
bostäder, tillbyggnader
& skräddarsytt
Med hjälp av våra självgående och flexibla elektriker utförs alla uppgifter på ett säkert sätt. Dina idéer och önskemål blir våra utmaningar,
där vi alltid engagerar oss i att hitta den mest effektiva och ekonomiska
lösningen. Vi ser det som en styrka att i stort sett alltid kunna ge ett
fast pris innan vi löser uppgiften. Intelligent el, wifi, nätverk och andra
moderna kommunikationslösningar tillhör våra specialområden där du
tjänar på att kontakta oss.
Det handlar lika ofta om nybyggnation som tillbyggnader och renoveringar av kök och badrum. I de här projekten brukar det ha en avgörande
betydelse att vi finns där för slutkunden och översätter dennes idéer till
säkra elinstallationer. Det ger skräddarsydda bostäder där man trivs.

FAVÖR

Din trygghet är
i säkra händer
Vi levererar tjänster inom revision,
skatt och rådgivning
www.nyopart.se
marie.jonsson@nyopart.se

bravidaﬁreandsecurity.com

Kontakta oss gärna!
www.elgruppen.info
0709-80 04 88
peter@elgruppen.info
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”Någon har nominerat oss till EIO Guld-priset 2015,
vi vann inte denna gång men att ha blivit nominerade
av en kund är stort och fyller oss med stolthet.”

