DIN LOKALA BYGGHANDEL SOM HAR VAD DU BEHÖVER

BERGSHAMRA

BOLIST BERGSHAMRA

Byggarens vän sedan 1893
På BOLIST Bergshamra har vi alltid anpassat oss efter våra kunders behov. Verksamheten
startade redan 1893 med ångkvarn och sågverk. Sedan dess har mycket förändrats, men
dagens ägare är till viss del ättlingar till dåtidens. Alla ägare har någon personlig koppling
till företaget.
BOLIST Bergshamra är idag en komplett bygghandel med en ny butik, där vi vässat sortimentet ytterligare. Vi har en personalstyrka med
en kompetensbredd som vi är mycket stolta över.

För oss är det viktigt att du kommer hem med
rätt vara och att du får den hjälp du behöver
av oss.

Vi tar oss
tid att hjälpa dig
För oss finns det inget roligare än hjälpa våra
kunder med deras projekt. Det har vi gjort
under massor år med år och det kommer vi
självklart att fortsätta med. Vårt engagemang
visar sig på många sätt, från att vi hjälper
till med bygglovshandlingar till att vi ger råd
om vilken färg som är lämplig att måla om
sommarstugan med.
På BOLIST Bergshamra är inga frågor för
konstiga att ställa, våra medarbetare ger dig
de svar du behöver.

Säkra transporter av alla slag

På BOLIST Bergshamra ser vi till att materialet som du beställt kommer fram i rätt tid med rätt
transportlösning. Vi har en kranförsedd transportfärja som är en unik tillgång för alla som bygger i
Roslagens skärgård. Sjötransporterna startar på våren och håller på långt fram på hösten/vintern, allt
beroende på väderlek. Att vi erbjuder båttransporter är extra fördelaktigt för dig som har ett större
projekt på gång, då vi med kontinuerliga leveranser kan serva dig vartefter bygget fortskrider.
För transporter på land arbetar vi med både mindre och större lastbilar med lyftkran, vilket gör att
vi kan anpassa leveranserna efter dina önskemål. Vill du hämta materialet själv kan du kostnadsfritt
låna släpvagn till personbil.

BOLIST BERGSHAMRA

Brädgård med
ett rejält lager
På BOLIST Bergshamra finns inte längre någon egen
sågverksamhet, men kvar är den djupa och breda
kompetensen kring virke. Vi har en stor bredd
av virke i olika dimensioner och längder, allt från
standardprodukter till profiler som bara finns hos.
Kännetecknande för vår brädgård är också att vi
har mycket virke i lager, så att du som kund inte ska
behöva vänta på att komma igång och jobba.
Vi kan även, via våra samarbetspartners, se till att
du får ditt virke producerat efter dina önskemål,
som profil, längd och målning.

Frisk luft till alla
Scanna QR-koden
och läs mer.

www.flexit.se

BOLIST BERGSHAMRA

Bättre inneklimat

En fräsch butik med
ett brett sortiment

BOLIST Bergshamra är stolt återförsäljare av Flexits kvalitetsprodukter. Flexit
utvecklar, producerar och marknadsför
energieffektiva produkter, tjänster
och lösningar för ren och frisk luft till
bostäder och kommersiella fastigheter.

I vår nya butik hittar du allt du behöver inom till exempel byggnation, inredning, färg och trädgård. I samband med nybyggnationen
har vi utökat sortimentet, så att det också rymmer VVS- och elartiklar.
Men framförallt har våra nya och moderna lokaler gjort butiken mer lättarbetad och överskådlig, så att vi kan ge dig som kund en ännu högre grad av service.
Hittar du inte det du behöver? Gå in på www.bolist.se och beställ,
för att sedan hämta produkterna i vår butik.

Välkommen till
Bolist Bergshamra
Bergshamravägen 69
761 11 BERGSHAMRA
Telefon: 0176-26 02 10
info@bergshamrasag.se
www.bolistbergshamra.se
Öppettider
Måndag-fredag
06.30–17.00
Lördag
09.00–13.00

Tredje generationens målare i Norrort
– nu i Roslagen

En del av BOLIST

Genom att vi är anslutna till BOLIST kan
vi erbjuda ett brett sortiment av kvalitetsprodukter till bra priser, tack vare de
förmånliga inköpsavtal BOLIST har med
cirka 200 leverantörer.

• Avlopp med utredning
och ansökan

• Hemstäd

• Grunder

• Företagstäd

• Inkoppling kommunalt V/A
• Tomtplanering
• Vägunderhåll
• Försäljning grus och jord
även leverans på lastbil
och i säck
• Vi gör även jobb på öar

www.romark.se

• Byggstäd

• 18156w • www.jssverige.se

Göran Lindkvist • 0727-39 35 00
Länna Skolväg 25, 761 11 Bergshamra

