


Vi bygger med kvalitet och bredd
År 1985 grundades GISAB. Idag drivs företaget av Ingvar Engström tillsammans med Magnus 

Aldén och Johan Olander. Magnus och Johan har arbetat på företaget i mer än tjugo år och 

driver nu GISAB vidare i samma anda som deras pappor, Leif Aldén och Reinhardt Olander.  

Företaget är inriktat på ombyggnad, inredning och renovering. Vi har haft en positiv  

utveckling sedan starten och fortsätter på denna inslagna väg. 

Vi har stor erfarenhet av att arbeta i skolor, daghem, kontor, äldreboende, universitet samt av 

kök- och badrumsrenoveringar i privatbostäder. Våra kunder är kommun, företag och privat-

personer. Vi har ramavtal med Göteborgs kommun, Akademiska Hus och Svenska kyrkan. En 

del arbeten utförs även åt Sjöfartsverket. 

Nära våra kunder – på alla möjliga vis 
På GISAB har vi nära till våra kunder på många sätt, på företaget råder en familjär stämning 

som influerar kundrelationen. Vi eftersträvar en personlig kontakt genom hela projektet med 

våra beställare, som alltid har en kontaktperson att vända sig till. På företaget finns arbets-

ledning med vana att leda och styra projekt från start till mål. Vi ligger på bra läge i Kallebäck, 

nära både projekt och kunder.  

Ingvar Engström

Magnus Aldén

Johan Olander

Viddesgärde 201, 444 96 Ödsmål
Tel. 0303-845 00 | www.byggrex.se
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Varierande projekt med känsla för detaljer
GISAB har kompetensen att utföra små och stora projekt som general- och totalentrepre-
nör samt på löpande räkning. Tack vare kompetent personal, ett nätverk av samarbets-
partners och egen verkstad är inget jobb för litet eller för stort. 

Kunnig personal och egen verkstad
Vi är stolta över vår kunniga personal. På företaget arbetar utbildade snickare som har lång erfarenhet. Genom att 

kombinera bygg- och träteknisk utbildning med gedigen praktisk erfarenhet finns det inte mycket som våra hantver-

kare inte kan. Tack vare en självgående och ansvarstagande personal kan vi upprätthålla en hög service och effekti-

vitet.  

Vår egen verkstad ger fördelar. Här finns maskiner och resurser som kompletterar vårt övriga arbete. I verkstaden 

kan vi anpassa detaljer då det behövs. 

Ett starkt nätverk av samarbetspartners
Genom åren har vi byggt upp ett stabilt nätverk av kompetenta underentreprenörer och leverantörer för alla före-

kommande arbeten. Tillsammans med våra egna hantverkare innebär nätverket att vi kan ta hand om helheten och 

erbjuda våra kunder full service i alla lägen.

Alla våra underentreprenörer och samarbetspartners utför sina uppdrag i enlighet med de värderingar och den kvali-

tetsmedvetenhet som råder på GISAB.

www.carlbergs.se 031-742 25 80

... det vinner alla på. Med bred kompetens och modern maskinpark i basen satsar
Carlbergs nu framåt inom områden där miljötänkande får allt större betydelse

hcomos nedårmo– marksanering, restaurering av vattendrag selektiv rivning.

VI BRYTER GÄRNA NY MARK!

3



Tryckarevägen 2
434 37  Kungsbacka
0300-10970
www.elcentrum.se • bengt@elcentrum.se

ELCENTRUM
ELINSTALLATIONER LARM DATA

Pannhuset
Ombyggnad av kontor med modern inredning i gammal miljö. 

Ombyggnad, renovering & tillverkning 
Vi är ett företag som förstår vikten av hög kvalitet. Oavsett om det gäller att bygga ett 
kontor för ett bostadsbolag, uppförande av daghem eller ett kök hos en privatperson 
utför vi projekten med samma höga engagemang. Vi tar alltid ansvar för helheten.

Bergmans Bygg Metall

TEL 031-93 08 18 • MOBIL 0706-37 08 93
UTFÖR ALLT INOM

BYGGNADSPLÅTSLAGERI, SVETS OCH SMIDE
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AUKTORISERAD
LÅSMÄSTARE I VÄST 

För professionell hjälp med allt inom:
 
- Låssystem
- Projektering
- Lås och nycklar
- Dörrstängare
- Dörrautomatik
- KodlåsBox 14092, 400 20 Göteborg  

Besöksadr butik:  Mölndalsvägen 21-23, Göteborg
Telefon:  031-832077,  e-mail:  svl.ab@sv-las.se
www.sodravagenslas.se

- Ellås, motorlås
- Elektroniska låscylindrar
- Galler
- Brytförstärkning
- Kassaskåp - värdeskåp
- Kassaskåpsservice

Life butik
Butiksinredning.

Ester Mosessons Gymnasium
GISAB har varit med från ritning till färdigt projekt. Vi byggde om cafeterian och har gjort i ordning diskar. 
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Mossens dagis
GISAB är med från markarbete 

till färdigt hus. Våra kunder 

behöver bara en kontakt.

Vinga 
Renovering av båk och fyr.  

Derome Byggvaror
Byggnation av varm-  

och kallförråd6



Kök, badrum & dressingroom 
Vi bygger alla typer av kök, badrum och dressingroom, både enklare och mer exklusiva. Oavsett vilka krav som finns 

utför vi projekten med samma höga kvalitet. Att bygga ett kök eller badrum kräver en del anpassningar. Detta har vi 

spetskompetens för. 

Olika behov – olika lösningar 
Genom vår långa erfarenhet inom området vet vi vad som är både funktionellt och estetiskt. Vi är alltid öppna för att 

diskutera och komma med förslag på olika lösningar utifrån vilka behov som finns.

 

VI INSTALLERAR INTE BARA EL  
VI INSTALLERAR ETT HELT NYTT ELTÄNK

Hos oss kan du välja mellan olika
komfortpaket till hem, arbete och anläggning.
Framtidssäkrade, intelligenta och dynamiska  

paket för dig som vill investera  
idag och spara pengar  
och miljö i framtiden. 

El att leva med!

Kabelgatan 5  43437 Kungsbacka  0300-77010  www.elhjaltarna.se
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Välkommen att kontakta oss
GISAB, Kallebäcksvägen 2, 412 75 Göteborg

Telefon: 031-40 20 75, Fax: 031-40 63 73  
E-post: info@gisab.se

www.gisab.se

Vi tackar våra samarbetspartners för deras medverkan i denna broschyr.

Skanna QR-koden för att  

komma till vår hemsida.

VI SERVAR
BYGGPROFFS!
www.deromebyggvaror.se

Allt  

FöR  

BYGGAREn  

På Ett  

StällE

ID06

0708-34 81 79
Älgvägen 5
471 60 Myggenäs
0304-66 17 99
roysror@telia.com
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Städ & Fastighetsservice

Vi utför jobb med kort varsel!
Välutbildad personal • personlig service

kostnadseffektivt arbete

Storhöjdsgatan 11, 416 71 Göteborg
Tel. 0738-01 93 43 • info@cc-fastighetsservice.se

Städning
Trappstädning

Kontorsstädning
Flyttstädning
Fönsterputs

Asbestsanering
Brandsanering
Klottersanering
Mögelsanering
Fasadrengöring

031-337 08 00www jarnartiklar.se

031-337 08 00www jarnartiklar.se

info@jarnartiklar.se


