EN GLAD KUND ÄR EN NÖJD KUND
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BYGGOM – ER LÅNGSIKTIGA
PARTNER
ByggOm Linköping AB startades 1978 som ett traditionellt mindre byggföretag som
vände sig till såväl privata kunder som fastighetsägare och företag. Med tiden har vi
inriktat oss mest mot kommersiella fastighetsbolag och företag, men vi är glada över
att även ha kvar privatmarknaden som ett komplement.
Hos våra medarbetare finns gedigen yrkeskunskap inom
trä, mur, plattsättning och betong, och vi har nära samarbeten med trogna underentreprenörer som gör att vi
kan leverera totalentreprenader, från första spadtaget till
färdiga byggnader. Genom att kvalitetssäkra våra byggtjänster och uppfylla alla krav som kunden, myndigheter

och vi själva ställer på oss är vårt mål att alltid vara ert
bästa alternativ i valet av entreprenör.
För oss är långsiktiga samarbeten med öppenhet och
ärlighet viktigast. På så sätt kommer man längst. En glad
kund är en nöjd kund!
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VÅRA TJÄNSTER
Vi utför ny- och ombyggnationer i kommersiella lokaler, fastigheter och bostäder, åt
såväl fastighetsägare och förvaltare som privatpersoner. Vår byggserviceavdelning
kan med kort varsel åta sig olika typer av servicejobb, som försäkringsskador och
ramavtal på mindre entreprenader.
Med våra erfarna medarbetare tillsammans med vårt breda nätverk av underleverantörer kan vi utföra total/generalentreprenader av alla storlekar, men om det passar er
som kund bättre kan vi även utföra delade entreprenader
eller arbete på löpande räkning.

effektivitet för att kunna leverera med bästa kvalitet. Vi
är certifierade enligt BF9K, som ställer höga krav på
kvalitet, miljö och arbetsmiljö och gör det enkelt för våra
kunder att följa processen.
Vi arbetar också enligt FN:s globala mål.

Oavsett arbetssätt ger vi trygghet genom hela byggprocessen och arbetar alltid med hög produktivitet och

Ditt måleri sedan 1989
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BYGGOM OCH DE GLOBALA
MÅLEN
Detta är vårt sätt att bidra till delar av de Globala målen och Agenda 2030. På så vis
vill vi i slutändan vara med och arbeta för en bättre morgondag. Du kan läsa mer om
målen på www.globalamalen.se.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Diamanten Håltagning AB är Din lokala leverantör av kompletta tjänster inom Håltagning, Rivning,
Asbestsanering, Golvslipning, Kolfiberförstärkning, Brandtätning m m.

Rätt utrustning
Linköping 013-31 06 08
Norrköping 011-10 68 60
www.diamantenab.se

Rätt kunskap
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BF9K-CERTIFIERING
För oss är det en självklarhet att följa BF9K-certifieringen – inte för att vi måste, utan
för att det är bra för våra kunder och medarbetare. Certifieringen är en del i uppbyggnaden av en struktur och ett arbetssätt i företaget, och det genomsyrar hela vår
verksamhet. Vi kan lita på att den grund vi har byggt upp fungerar. Att våra kunder
håller med bevisas genom att de återkommer med nya uppdrag.

7

KVALITET:

ARBETSMILJÖ:

ByggOm Linköping AB ska leverera byggtjänster som
fullt överensstämmer med kundens behov, krav och
förväntningar, helt tillgodoser avsedd funktion och svarar
mot myndigheternas krav. Vi ställer samma krav på våra
leverantörer som på oss själva.

Vårt grundläggande mål är att skapa en god och säker
arbetsplats, genom ett främjande och förebyggande arbete. Vi har bland mycket annat tydliga rutiner, vi utbildar
våra medarbetare och dokumenterar och utreder alla fall
av ohälsa, olyckor och tillbud.

Kontroll i alla led förebygger att risker uppstår, och vi gör
ständiga processförbättringar.

MILJÖ:
Vi hushållar med naturresurser och begränsar negativ
miljöpåverkan. Våra medarbetare utbildas fortlöpande, vi
använder oss av material, metoder och resurser som ger
så liten miljöpåverkan som möjligt och använder oss av
underleverantörer som också är miljömedvetna. Vi undviker i så hög grad det går att restprodukter uppkommer
och sorterar och återvinner det som ändå blir över.

Kvalitet Miljö Arbetsmiljö

BYGGBRANSCHENS
CERTIFIERING
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LÅNGSIKTIGA SAMARBETEN
Hela vår verksamhet bygger på goda samarbeten med våra kunder. Vi vårdar våra
kunder för att skapa långsiktiga relationer och anser att öppenhet och ärlighet genom hela arbetsprocessen är grundläggande.

Gottorpsgatan 8
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”VI HAR SKAPAT EN BRA
RELATION SOM BYGGER PÅ STORT
FÖRTROENDE FÖR VARANDRA”
”ByggOm är flexibla, håller det de lovar och levererar
med överenskommen kvalitet. Vi har skapat en bra relation som bygger på stort förtroende för varandra, och har
nu haft ett ramavtal sedan mitten av 2010-talet.”

”EN PÅLITLIG KOLLEGA MED RAK
KOMMUNIKATION”
”En pålitlig kollega med rak kommunikation, samt ett
proffsigt utförande och glimten i ögat.”
Mikael Torén, Ägare, Linköpings Smidesservice AB

Mikael Forkner, Regionchef Öst, Klövern

Vi är ett komplett måleriföretag som utför alla förekommande arbeten inom måleribranschen, såsom
utvändig målning, invändig målning, tapetsering, lägenhet/hus-renoveringar, nybyggnadsmålning, fönsterrenovering, brandskyddsmålning m m. Läs mer på www.mk-ab.se
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FÖRETAGSKUNDER
Vi utför projekt av alla storlekar: nybyggnationer, ombyggnader och renoveringar.
Bland våra medarbetare finns hög kompetens och lång erfarenhet, och som komplement har vi ett brett nätverk av underentreprenörer som gör att vi klarar allt från
mindre kontors/lokalanpassningar till stora industribyggnationer. Vi hanterar också
ROT-renoveringar och sanering av vattenskador samt levererar servicearbeten.

Hos oss är du inte bara en kund, utan en varaktig samarbetspartner.
Vi levererar kunskap och service, med dig som kund i fokus.

Kvalitet i över tjugo år

www.sveha.com
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PRIVATKUNDER
För våra privatkunder utför vi nybyggnationer, om- och tillbyggnader och större renoveringar. Vi byter fönster, bygger kök och badrum och utför ROT-renoveringar. Vi
är certifierade enligt Per:s branschregler.

Service.
Kvalitet.
Erfarenhet.

tannefors glas
Det självklara valet
inom glas och aluminium.

013-14 69 50
www.tanneforsglas.se
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PROJEKT:
STORBILDSFABRIKEN
Hösten 2019 inleddes arbetet med att bygga Storbildsfabriken i Linköping, byggnaden inrymmer kontor och logistiklokaler på ca 1 600 kvadratmeter. Projektet var
utmanande med många förändringar som behövde göras under byggnationstiden,
men våra flexibla medarbetare löste allting på plats, och ungefär ett år senare färdigställdes nya fina lokaler för fastighetsägaren.

”MAN KÄNNER SIG ALLTID
VÄLKOMMEN”
Arkitekt för Storbildsfabriken

www.sonark.se

Sonark Arkitektkontor AB

”ByggOm visar samma intresse för små projekt som för
stora. Man känner sig alltid välkommen när man stiger
in på deras kontor och det är oftast samma projektörer
som jobbar med oss. Vi har alltid haft en rak och öppen
dialog med ByggOm och det ger ett bra samarbete.”
Germund Morén, Delägare, Sonark Arkitektkontor AB
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013 46 55 700 | info@golvteknikab.se

Täta tak sedan 1967.

www.golvteknikab.se

Din
takentreprenörmed
medkund
kund
& kvalité
kvalié i fokus.
Din heltäckande
heltäckande takentreprenör
och
fokus.
Tel. 013-10 20 20 • www.berlandtak.se
info@berlandtak.se • Sunnorpsgatan 15 • 582 73 Linköping

Golvteknik anlägger betong, mönsterbetong, ﬂytspacklar, slipar & behandlar betonggolv
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PROJEKT: BILBÖRSEN
Bilbörsens nya bilanläggning i Mörtlösa är ett exempel på hur vi löser stora och
komplicerade projekt. Entreprenaden innebar en omfattande grundläggning med
närmare 600 pålar, eftersom markförhållandena var besvärliga och byggnaden skulle
klara en stor parkeringsyta på taket.
Mycket specifika krav ställdes gällande konstruktion och lösningar, bland annat för
verkstadsdelens nedsänkta lyftar, inomhusrulltrappor och parkeringstaket.
Projektet innebar ett nära samarbete med full insyn från beställaren genom hela processen.

Tack för att ni väljer lokala samarbetspartners!
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Vi skapar rumsakustikkomfort för människor
Vi säljer och monterar undertak av hög kvalité i skolor, industrier, kontor,
sjukhus och affärslokaler i hela Sverige. Med vår långa erfarenhet inom branschen ser vi till att du får rätt undertak, i rätt tid, med rätt utförande.
Sedan 2005 ingår företaget i FLEX Group AB, där även systerföretaget FLEX
Interior Systems AB ingår. Tillsammans med FLEX Interior Systems erbjuder
vi helhetslösningar från golv till tak och ansvarar för att väggar och tak håller
svensk standard. Läs mer på lindstromundertak.se

+46 13 31 05 50
info@byggomab.se
www.byggomab.se

Vi är alltid intresserade av nya
goda samarbeten – kontakta
oss gärna för offert!

• 17171 • www.jssverige.se

Gillbergagatan 11
582 73 Linköping

