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Vägen till din drömbostad
Att bygga hus är en av livets största och viktigaste investeringar. Vägen till det som ska
bli din drömbostad innebär många viktiga beslut som ska fattas och val som ska göras för
att slutresultatet ska bli optimalt.
Vi vill vara din personliga, stabila och flexibla samarbetspartner under hela den resan.
När du valt att kontakta oss får du en kontaktperson som är med dig ända från det första
mötet och hela vägen fram till slutbesiktningen, för att göra det enklare för dig. Det är
mycket möjligt att kontaktpersonen även jobbar praktiskt på bygget.
Vi startar med att gå igenom just dina förutsättningar, krav och önskemål på huset.
Därefter arbetar vi tillsammans fram din drömbostad.
Kanske har du egna byggritningar eller skisser eller så behöver du vår hjälp – oavsett
vilket så samarbetar vi med arkitekter och hjälper till med planering, utförande och
bygglovsansökan.
Flexibilitet är en självklarhet för oss. Vi är inte bundna till vissa mått eller moduler, utan
är lyhörda för dina idéer och bygger ett för dig personligt hus till rätt pris.
När vi är överens om utförandet på ditt hus, ligger ansvaret helt på oss. Vi tar hand om
totalentreprenaden, och du som kund kan koncentrera dig på att ta ställning till alla val
som ska göras under byggprocessen.

3

Från första spadtaget
till nyckelöverlämning
Med egen schakt- och markavdelning och egen personal inom betong- och
murningsarbeten tar vi ansvar från första spadtaget med schakt, uppfyllnad och
rörläggning, vidare till grund och bottenplatta.
Därefter börjar vi bygga upp huset regel för regel, platta för platta, bit för bit tills alla
komponenter är på sin plats.
Husen byggs med trästomme, och utvändigt med antingen trä- eller stenutförande. Alla
hus byggs på plats, vilket ger ett slutresultat med den absolut bästa kvaliteten.
Arbetet utförs med största noggrannhet och följs upp med dokumenterade
egenkontroller, fuktmätningar och provtryckningar utförs för att säkerställa kvalitet
och funktion.
Vi samarbetar med duktiga och kunniga entreprenörer inom VVS, el, ventilation,
plattsättning, mattläggning och måleri. Vi har långvariga relationer med våra
samarbetspartners, vilket säkerställer att de levererar den kvalitet som vi eftersträvar.
Och inte minst viktigt: i rätt tid.

Vi erbjuder hög kvalitet • Lång erfarenhet • Personlig serivce
www.nilenfors.se
0371-156 39
info@nilenfors.se

www.hfonstret.se

Fönster för generationer

H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil
Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74
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Renovering, om- och tillbyggnad
Anders Bengtssons Byggnads AB har omfattande och lång erfarenhet av alla typer av omoch tillbyggnader samt renoveringar av villor, fritidshus och flerbostadshus. Många gånger
gör man i samband med en tillbyggnad även en renovering av den befintliga delen av
byggnaden, både invändigt och utvändigt.
Vi utför renoveringar och omläggningar av tak, renoveringar av badrum och kök, byte av
fönster och fasadbeklädnader. Vanliga tillbyggnader som vi kan uppföra är exempelvis
garage, carportar, inglasade uterum, industribyggnader och ekonomibyggnader. Vi åtgärdar
även försäkringsskador åt flera försäkringsbolag.
Även om storleken på våra projekt varierar utför vi alla våra uppdrag med samma
noggrannhet och höga kvalitet. Våra duktiga medarbetare och entreprenörer har lång
branscherfarenhet och rutin på de arbeten vi utför. Du har alltid en och samma kontakt
under projektet för en personlig information om projektets gång.
Med vår mångåriga erfarenhet väljer vi bara material och konstruktionslösningar som vi
känner oss trygga med och som ger hög kvalitet till rätt pris. Det viktigaste för oss är att
slutresultatet blir bra och att du som kund är nöjd med oss och vårt arbete.

Varbergskakelhus

Susvindsvägen 13, Varberg | 0340-834 05
info@varbergskakelhus | www.varbergskakelhus.se
Öppettider: Mån–tors 10–18, fre 10–17, lör 10–13
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ABB Schakt & Transport
Med en egen maskinpark med grävmaskiner på mellan 5,5 och 24 ton, hjullastare i olika
storlekar samt välutbildad och erfaren personal utför vi alla tänkbara typer av gräv- och
schaktarbeten.
Vi utför grundliga markarbeten med varsamhet och hänsyn till platsens förutsättningar.
Våra maskiner är smidiga och flexibla för att fungera på alla typer av uppdrag. Med egna
lastbilar och kranbilar kan vi lösa de flesta transport- och lyft/monteringsuppdrag. Erfarna
och välutbildade förare borgar för en snabb, trygg och säker transport eller montering. Vi
är även certifierade utförare och anläggare av enskilda avloppsanläggningar.

Vad vi gör:
• Schaktning/grävning och läggning av alla typer av rör, kablar, dränering, dagvatten
och brunnar av alla slag.
• Grov- och finplanering av ytor kring byggnader.
• Anläggningsarbeten för husgrunder, murar, dränering av husgrunder och dylikt.
• Försäljning av alla förekommande material: sten, grusmaterial, jord, makadam, rör,
brunnar med mera.
• Transport av alla förekommande material: sten, grusmaterial, jord, makadam, rör,
brunnar med mera, samt utläggning av material med kranburen skopa.
• Lyft och montering av takstolar och takpannor samt leveranser av byggmaterial.
• Vägunderhåll och nyanläggning av vägar/skogsvägar.
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Familjeföretag med
erfarenhet och flexibilitet
Sedan i början av 1930-talet har Anders Bengtssons Byggnads AB varit verksamt
huvudsakligen i Varbergs kommun men även i Kungsbacka, Mark, Falkenberg och
Göteborg.
Idag är det tredje generationen Bengtsson, bröderna Per, Mikael och Olof, som sedan
2004 driver företaget vidare. Vi förvaltar ett arv och drygt 85 års erfarenhet av branschen
och bygger vidare på hantverkstradition förenat med modern byggteknik.
Genom åren har vi sett att ett väl utfört arbete och en nöjd kund är lika viktigt nu som
då, och det bär vi alltid med oss. Kvalitet och flexibilitet är våra ledstjärnor. Kvalitet i det
att vi ställer höga krav på materialen och de samarbetspartners vi jobbar med och deras
yrkesskicklighet och noggrannhet. Flexibilitet i att vi bygger efter kundens önskemål.
Vår huvudsakliga inriktning är nyproduktion av lösvirkesvillor, men vi har omfattande
och lång erfarenhet av alla typer av om- och tillbyggnader samt renoveringar av villor,
fritidshus och flerbostadshus. Vi tar ansvar från första spadtaget till nyckelöverlämning
till kunden.
En totalentreprenad hos oss innebär en personlig kontakt för dig som kund genom hela
byggprocessen. Vår breda kunskap och samlade erfarenhet gör oss till en heltäckande
byggentreprenör som kan leva upp till högt ställda krav på kvalitet, hantverksskicklighet
och miljöanpassning.
Vi eftersträvar att använda produkter och hjälpmedel med minsta möjliga miljöpåverkan
och bygger energieffektiva hus med låga driftskostnader.
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med just ditt projekt!
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Tel. 0340-411 42

Anders Bengtssons Byggnads AB
Östra Derome 62, 432 68 VEDDIGE
Tel: 0340-312 14
Per Bengtsson: 070-58 57 402
Mikael Bengtsson: 070-58 57 403
Olof Bengtsson: 0709-52 10 70
E-mail: info@abengtssonsbygg.se

Mer information
derome.se

2935
75% svart

Telefon 0340-303 61
www.veddigeel.se

• 16745 • www.jssverige.se

VI SERVAR
PROFFS!

Hos oss hittar du
marknadens bredaste
sortiment för bygg- och
industriproffs.

