Ni föder idén –

Vi gör jobbet!

HELLEDALS
BYGG AB

PÅ HELLEDALS BYGG AB

sätter vi kvaliteten främst
Helledals Bygg startades 2010 i Göteborg och drivs av Mikael Gustafsson. Vi är ett
nytänkande företag som sätter kunden i fokus och kan hjälpa till med allt från omoch tillbyggnader och renovering till nyproduktion. På företaget arbetar yrkesskickliga snickare som tillsammans med ett stabilt nätverk av samarbetspartners ger oss
de resurser som krävs för att vara ett heltäckande byggföretag.
Vi erbjuder totalentreprenad och gör hela jobbet från markarbete till nyckelfärdigt
hus, alltid i nära dialog med kunden. Vid en totalentreprenad hos oss har du endast
en kontaktperson genom hela byggprocessen!

finns i närheten för just DIG!

- Auktoriserad entreprenör för Paroc lösull
- Auktoriserad entreprenör för Paroc lösull

SPRUTNING AV ISOLERING
Högsboverken isolering ab
Högsboverken isolering ab

www.hogsboverken.se
www.hogsboverken.se
Tel 031-27 08 87
Tel info@hogsboverken.se
031-27 08 87

Vi hjälper dig med helhetslösningar
för din trygghet och lönsamhet.
Välkommen att kontakta oss
på 0300-306 00.

info@hogsboverken.se
Mobiltel: Carl Ahlgren 0705-85 78 09
Kalle Ahlgren
0705-85 78 09
Mölndal/Mölnlycke
Anders Tolinsson 0709-30 05 55

LFhalland.se

HOS OSS

ser du ditt hus växa fram
Går du och din familj i husdrömmar? Då ska ni kontakta oss.
Att bygga ett hus behöver inte vara komplicerat. Helledals
Bygg bygger lösvirkeshus och erbjuder totalentreprenad. Vi
är inte bundna till vissa mått eller moduler. Istället bygger
vi personliga hus till rätt pris.
När du anlitar oss som entreprenör, startar vi projektet
med att ta reda på förutsättningar, krav och önskemål. Därefter skapar vi tillsammans din drömbostad. Kanske har
du egna byggritningar eller behöver du vår hjälp? Oavsett

vilket så samarbetar vi med en arkitekt och hjälper till med
planering, utförande och bygglovsansökningar.
Vi är ett personligt byggföretag och dina önskemål är vår
utgångspunkt. Som kund är du delaktig under hela byggprocessen och kan vara med och påverka din nya bostad.
Vi lyssnar på dina idéer, vad gäller estetik och funktion,
men kommer alltid med förslag på förbättringar. För oss är
det viktigt att inte bara bygga snyggt, utan också bygga hus
med hög kvalitet som din familj kan bo och växa i.

Butik • Entreprenad • Uthyrning • Lång erfarenhet & servicekänsla
Mån-tors 7-18 • fre 7-17 • lör 11-14

Golvek

www.golvek.se • Hede ind.omr. Faktorv 10 • 0300-712 25

Välkommen att kontakta oss!

Helledals Bygg AB
Staviksvägen 6
437 92 Lindome
0738-38 27 50
info@helledalsbygg.se
www.helledalsbygg.se

rvar
Vi se ffs
pro
bygg

ALLT FÖR BYGGAREN PÅ ETT STÄLLE!
www.derome.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 9321 • www.jssverige.se
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