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KVALITET OCH SERVICE
– HELA VÄGEN
På Lokalbyggen strävar vi alltid efter att leverera ett förstklassigt resultat som både vi och kunden är nöjda med. Genom noggrannhet och
punktlighet håller vi en hög kvalitetsnivå, och genom flexibilitet och hög
tillgänglighet garanterar vi en hög servicegrad gentemot våra kunder.
Lokalbyggen har funnits i 25 år och är ett väletablerat varumärke i
Göteborg med omnejd. Företaget drivs sedan 2015 i ny regi, men med
samma nivå avseende erfarenhet och kompetens som alltid. Idag är vi
13 medarbetare som alla drivs av samma engagemang och kvalitetsmedvetenhet.
Vi strävar efter långsiktighet och utveckling i vårt samarbete med beställare, leverantörer och underentreprenörer. Med kunskap, erfarenhet
och engagemang har vi i mer än 20 år hjälpt våra kunder att förbättra
sina arbets- och boendemiljöer.

Vi hjälper dig med tillbyggen samt ny- och ombyggnationer, där bland annat
Lokalbyggen i Göteborg har varit en av våra nöjda kunder!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS DU OCKSÅ PÅ www.nar-ab.se
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Vår erfarenhet – din trygghet
• Karlstad • Stockholm • Luleå

www.tungalyft.se
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FÖRETAGSKUNDER
– BÅDE PRIVATA OCH KOMMUNALA
Vi drivs av att leverera rätt resultat och utifrån rätt förutsättningar. Vi
brukar säga att vi förenar det lilla företagets personliga engagemang
med det stora företagets bredd. Det gör att inget projekt är vare sig för
enkelt eller för komplext för att vi ska ta oss an det.
Bland våra kunder finns både privata och kommunala bolag, vilket
kräver både brett kunnande och engagemang för att vi ska kunna möta
kundens specifika behov. Vi har stor erfarenhet av att utföra arbeten
under pågående verksamhet hos våra uppdragsgivare, och av att göra
snabba insatser när behovet är akut.
Förutom att vi är en ren utförare kan vi också bistå med vår expertis, i
form av råd och dialog genom hela processen.

Vi fixar det mesta inom mur- och plattssätningsarbeten
Ring för offert
Det personliga elföretaget med de stora resurserna, allt från enklare
elinstallation till totalentreprenad och service.

Mur & Fasadteknik i Göteborg AB

Gör som Lokalbyggen i Göteborg − ring oss för kreativa kvalitetslösningar
där ny teknik inom el- och dataområdet används på smartaste sätt.

Såggatan 50a
414 67 Göteborg
Tel: 0769-49 99 12

0303-74 93 90 • www.jio.se

F-skattsedel finns
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SÅGNING & BORRNING I ARMERAD BETONG • RIVNING & ASBESTSANERING
Balltorp 218 • 463 96 Nygård • 031-51 93 00 • 070-773 26 61
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ETT STORT NÄTVERK
AV SAMARBETSPARTNERS
Vi har ett väl utvecklat utförandesystem, och deltar ofta i projektering
och budgetering fram till färdig produkt. Vi verkar ofta som totalentreprenör och har ett starkt nätverk av underentreprenörer och samarbetspartners med samma känsla för kvalitet och service som vi har.
Många av våra samarbetspartners har varit med oss länge, en del
sedan starten. Det har lagt grunden till ett unikt samarbete och borgar
också för resultat av högsta kvalitet. Det stärker relationerna såväl med
oss som med våra kunder. Liksom Lokalbyggen är våra samarbetspartners lokala aktörer, vi finns nära varandra både geografiskt och arbetsmässigt.
Lokalbyggen vill också passa på att rikta ett stort tack till våra samarbetspartners som också medverkar i denna broschyr.

GÖTEBORG Marieholmsgatan 14 / 031 – 707 25 00
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Industrimontering • Asbestsanering • Diamantborrning

Tel: 031-331 05 05
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KVALITET OCH MILJÖ
– FÖR ETT HÅLLBART RESULTAT
Att sträva efter hållbarhet kräver långsiktighet, att vi tar ansvar för det
vi gör både idag och i morgon, internt och externt. På Lokalbyggen
följer vi riktlinjerna för ISO 9000:1 och är dessutom miljödiplomerade av
Göteborgs stad sedan 2003.
Målsättningen med vårt miljö- och kvalitetsarbete är att i mesta möjliga
mån minska våra miljöavtryck såväl ute på arbetsplatserna som på vårt
eget kontor. Att välja rätt material och metoder är också avgörande för
ett hållbart byggande. Att sträva efter genomgående hög kvalitet i alla
led är också en självklarhet för oss.

TEST-SERVICE
I GÖTEBORG AB

Test-Service är ett Göteborgsföretag inom stålbyggnadsindustrin och smidesbranschen. Vi är främst inriktade på grovplåtslageri, reparation, test av lyft- och lastanordningar för sjöfarts- och varvsindustrin.
Efter hand har vi breddat verksamheten till att omfatta allt i smidesarbeten inom bygg och industri samt
aluminiuminklädnad i ställverksrum. Genom vår långa erfarenhet har vi tillägnat oss stor kunskap inom
områdena och kan erbjuda våra kunder allt från konstruktionsberäkning till färdiga produkter.

www.test-service.se
Certifierade enligt
SS EN 1090-1
Certificat nr: 7228-01
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”RÄTT MATERIAL
OCH METODER ÄR
AVGÖRANDE FÖR ETT
HÅLLBART BYGGANDE”
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HOLMENS GLASMÄSTERI
Lilla Marieholmsgatan 6
Telefon: 031-84 09 60
415 02 Göteborg
Fax: 031-19 09 31
E-post: info@holmensglas.se

Biltel: 0705-84 09 60

www jarnartiklar.se
031-337
08 00

www.lhventteknik.se

www jarnartiklar.se
031-337
08 00

info@jarnartiklar.se
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DU SOM PRIVATKUND
ÄR OCKSÅ VÄLKOMMEN
På Lokalbyggen sätter vi alltid kundens behov i fokus. Även om merparten av våra kunder finns inom de kommersiella och offentliga sektorerna, så har vi också privatkunder – främst husägare. Utifrån dina idéer
och behov hjälper vi även dig som privatperson att förverkliga dina
projekt.
Vi administrerar, samordnar och ansvarar för projektets olika uppgifter,
allt för att skapa en prisvärd helhetslösning av hög kvalitet. Vi har också
upparbetade rutiner för att administrera ROT-avdrag, så att du själv inte
behöver tänka på det.
Välkommen!

Flexibla undertak
och väggsystem utan gränser
Orrekulla Industrigatan 31
425 36 Hisings-Kärra
www.slsmontage.se

www.interocakustik.se

Lokalbyggen AB
Marieholmsgatan 10B
415 02 Göteborg
Tony Liljefält, 0708-54 77 61, tony@lokalbyggen.se
Mats Alm, 0708-29 18 27, mats@lokalbyggen.se
Växel: 031-19 04 90

Holmens Rörgille (HRG) besitter mer än 200 års gemensam erfarenhet i branschen! HRG
kan lösa det mesta inom värme och sanitet. Våra olika kunder är byggföretag, kommunala bostads- och fastighetsbolag samt privata fastighets- och förvaltningsbolag.
Även olika bostadsrättsföreningar och dess privata medlemmar är kunder till oss. Med
vårt centrala läge har vi nära till våra kunder, med snabb inställelse i både akuta och
normala lägen.
Vi har både kontor och verkstad i Marieholmsområdet mitt i Göteborg.
Vi är ett dussintal montörer ute på fältet, och har några projekt- och arbetsledare på
kontoret. Vi har ett gott samarbete med både lokala och rikstäckande grossister.

031-21 36 90 • www.holmensrorgille.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 11893 • www.jssverige.se

www.lokalbyggen.se

