En bygg- och
entreprenadfirma
med bredd

Therese, Ingemar och Mikael Lindström

Din personliga
byggare i Blekinge
Johannishus Bygg & Entreprenad AB är
det breda företaget med lokal förankring
som löser kundens alla problem. Vi bygger
hus från grunden, renoverar och bygger
till. Vi utför de flesta förekommande grävoch markarbeten, som grunder, avlopp,
plattsättningar, fiber- och kabelgrävning m m.
Vi har oftast totalentreprenad och håller i all
samordning med andra entreprenörer och planering
av arbetet.
Företaget bildades 2014 av far och son Ingemar
Lindström och Mikael Lindström som innan dess har
drivit egna firmor i 30 respektive 8 år inom lantbruk,
bygg och entreprenad. Med i driften är också dottern/
systern Therese Lindström som ansvarar för kontor,
ekonomi och personal. Vi är för närvarande ca 20 anställda inkl ägarna, 12 snickare och 6 grävmaskinister
och anläggare.
Vi utgår från Västra Vång, eller ”Guldgubbebyn” som
den är känd som, strax norr om Johannishus i Ronneby
där vi har vår verkstad, personalrum och kontor.
Våra kunder är främst privatpersoner men även större
företag och kommuner främst inom marksidan. Vi tar
oss an projekt i hela Blekinge.
Här uppför vi en ny verkstad med
personalutrymme, anpassat till
den gamla bymiljön.

Trivsam
arbetsmiljö
Personalen är en av de viktigaste
resurserna i företaget. Utan engagerad
och välutbildad personal blir det svårt
att uppnå bra resultat. Vi strävar efter
att hålla medarbetarnas kompetens
uppdaterad och utbildar dem efter de
önskemål och behov som finns.
Trevliga aktiviteter lägger vi in med jämna
mellanrum för att personalen ska trivas och
känna gemenskap. Vi tar även ansvar för lärlingar
som vi tar oss an. Från att de varit lärlingar från
gymnasieskolan tar vi hand om dem och utbildar
dem till yrkeskunniga arbetare. Möjligheten för
personalen att utvecklas inom företaget är också
en viktig del av företagets utveckling. Hos oss
ska det gå att växa in i sin yrkesroll från att
vara lärling till att få mer ansvar och kanske få
arbetsledande roller i framtiden.

Materialleverantör
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Nöjda kunder är det bästa betyget
Vi får de flesta uppdrag tack vare rekommendationer, och det börjar oftast med att
kunden hör av sig med en förfrågan. Sedan gör vi först ett kostnadsfritt platsbesök för
att se över förutsättningarna. Tillsammans pratar vi om projektet och om vad kunden
förväntar sig och sedan tar vi fram en offert.
När kunden har bestämt sig för att anlita oss
skriver vi ett avtal där allt regleras för kundens
trygghet och för att trygga ett bra samarbete.
Vid större projekt har vi alltid totalentreprenad
och tar ansvar för all samordning med övriga
entreprenörer och planering av arbetet. Det är
både tryggt och smidigt för kunden som bara
behöver ha en kontakt under byggprocessen.
Vi tar också alltid ansvar för arbetsmiljön och har
4 personer inom företaget som har utbildning
i arbetsmiljö-frågor (Bas P/ Bas U) och som har
kompetens att göra arbetsmiljöplaner.

Under byggprocessen håller vi en tät dialog med
kunden så att slutresultatet blir enligt kundens
önskemål. Vi tar hand om all dokumentation och
hjälper även till med att ta fram nödvändiga handlingar och ritningar både innan, under och efter
att bygget är klart.
Utöver de lagstadgade och normala garantier
som vi lämnar på våra jobb ställer vi alltid upp och
hjälper kunden med problem även om de inte
omfattas av garantier. Kunderna kan lita på att vi
inte lämnar dem i sticket även om de inte kan
åberopa några garantier.

Vi bygger för dig
Du som kund är naturligtvis den viktigaste för oss. Utan nöjda
kunder står vi oss slätt. Därför strävar vi alltid efter att tillgodose
dina krav så att slutresultatet blir som du har tänkt dig. Att vara
flexibla och kunna ändra på saker under arbetets framåtskridande
enligt dina önskemål är en viktig del för att lyckas med vårt
uppdrag. Inget projekt är för litet för oss. Vi tycker det är lika
viktigt att hjälpa en kund med att byta ett fönster som att göra
en större tillbyggnad för en annan.

Arbetsledaren Henrik Johansson
vid färdigställt lösvirkeshus.

Vi har helhetslösningar för ditt badrum
och utför arbetet om så önskas.
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Vi lägger en bra grund
Att vara delaktig i samhällsuppbyggnaden och samhällets
utveckling är viktigt för oss, därför känns det bra att få jobba
med saker som grävarbeten åt kommuner, nergrävning av
fiber och skötsel av vägar med mera.

Kvalitet och service
Att välja rätt material och byggmetoder, och att utföra ett
hantverksmässigt arbete är en självklarhet för att hålla hög
kvalitet. Men vi vill också tillföra det lilla extra i form av
service och bemötande som gör att kunden känner sig nöjd,
fullt ut. Tack vare vår bredd av tjänster och kompetenser kan
vi bygga så att du får det du vill ha.
Även om vi har ett brett utbud av tjänster så har vi också
våra specialiteter. Takbyten är något som vi nästan alltid
har på gång och vi är även certifierade att riva eternittak
innehållande asbest.
För att uppnå detta är det också viktigt att ha ett bra samarbete med andra entreprenörer, som rörmokare, elektriker,
våtrumsfirmor och plåtslagare. I detta fall satsar vi på
”närproducerat”. Vi har ett nätverk av lokala samarbetspartners som jobbar mycket tillsammans, vilket gör att vi
kan jobba effektivt och ekonomiskt med ett bra slutresultat
som följd och därmed nöjda kunder. Våra duktiga materialleverantörer håller hög servicenivå, varför våra arbeten
flyter på smidigt och vi kan hålla våra tidsplaner.

Din lokala bygg- och järnhandel
med ett stort sortiment av virke
och utkörning med egen kranbil från 250:Telefon 0457-45 21 88 / Mail info@bolistbelganet.com
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Västravångvägen 7, 372 95 Johannishus.
Ingemar 0703-21 18 76, VD och delägare
Mikael 0734-04 10 91, Arbetsledare mark och delägare
Henrik 0738-30 93 69, Arbetsledare bygg
Therese 0733-86 36 61, Kontorschef
info@johannishus-bygg.se
www.johannishus-bygg.se

Garage/carport med boende på övervåning.

