Din bro ut i skärgården

Vi hjälper dig nå din dröm

Välkommen till Gräsmarö Skärgårdstjänst AB. Vi som driver företaget
heter Hans och Per Johansson, två bröder med en bakgrund som
byggare, fiskare och skärgårdslantbrukare. Vi lever och älskar
skärgården, och när vi bestämde oss för att satsa på bygg-, brygg- och
markarbeten i skärgården för 20 år sedan var det för att vi visste att vi
hade något att tillföra branschen och våra kunder. Faktum är att vi har
sjön med oss sedan barnsben, med en far som var fiskare i skärgården,
och som dessutom också arbetade som byggare.
Kvalitet har alltid varit det viktigaste för oss, och för att kunna bygga i skärgården på rätt
sätt måste man ha kunskap om en mängd saker – väder, vind, hav, markförutsättningar
och mycket annat. Efter våra liv i skärgården har både jag och Per den kunskapen, och
vi har sett till att anställa personal med samma höga krav som vi har.
I vår roll som skärgårdsbyggare har vi märkt att rådgivningen och expertisen är viktig.
Men det är också roligt att höra vad våra kunder har för spännande idéer. Att vi får
möjlighet att förverkliga många drömmar ute i ett landskap vi värnar om ser vi som en
stor ära. Oavsett om det är en brygga för fem båtar, en bastu i anslutning till vattnet
eller ett hus med havsutsikt så ser vi fram emot att hjälpa dig. Jag hoppas att vi
kommer att höras av snart!
Hans Johansson, VD, Gräsmarö Skärgårdstjänst

En hållbar aktör

Oavsett om vi bygger en brygga, ett hus eller en mysig bastu så är vårt mål att dessa
ska hålla i många år. Att verka för att göra så liten påverkan som möjligt på natur och
skärgård, att se till att det vi bygger inte behöver göras om inom tio år, och att använda
material som är vänligt mot miljön är centralt för Gräsmarö Skärgårdstjänst. Vi brukar
säga att vi inte alltid bygger de billigaste bryggorna – men vi bygger de bästa. Med
vårt tryckta trä kommer din brygga att hålla i minst 25 år, och med vår sortering i
hemmahamnen ser vi till att deponin fungerar på ett miljömässigt hållbart sätt. Samma
sak om vi hjälper dig att riva ett hus eller en brygga – du kan tryggt luta dig tillbaka och
veta att allt återvinns på rätt sätt.
Hållbarhet är en självklarhet för många, och vi tror att vår kärlek till skärgården –
platsen där vi växte upp – gör att vi bryr oss extra mycket. Vi har sett med egna ögon
hur fiskebeståndet har gått ned och hur människans påverkan på miljön får stora
konsekvenser för djur och natur. Därför vill vi vara en del av lösningen. Ett steg är att
skriva under på FN:s globala mål för ett hållbart samhälle, vilket också inkluderar
en trygg arbetssituation för de anställda. Vi byter succesivt ut vår maskinpark till
modernare och miljövänligare alternativ och vi bygger alltid med kvalitet så att våra
konstruktioner håller över tid.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi tror att vår kärlek till
skärgården – platsen
där vi växte upp – gör att vi
bryr oss extra mycket.

Rena ditt avloppsvatten och återvinn regn
med enkla och miljösmarta lösningar från Conclean

conclean.se

Tel. 010-210 30 00

CONCLEAN
MINIRENINGSVERK

CONCLEAN
KOMPAKT BDT

CONCLEAN REGNVATTENSYSTEM
GARDEN COMFORT & HOUSE PROFESSIONAL

Finsnickerier och specialinredningar
INFO@SNICKERIT.COM

0708-13 49 01

Kunskap - Tradition - Kvalitet
sedan 1996
Vi finns nu i skärgården och kan erbjuda alla tjänster inom måleri.
Med vår båt tar vi oss enkelt ut till dig som bor på öarna.
Vårt företag besitter stor hantverksskicklighet,
kunskap och ansvarskänsla.

w w w.h ardh smaleri.se

Ett tryggt
brygg-bygge

En brygga kan förändra skärgårdsupplevelsen
i grunden. Plötsligt har du möjlighet till sol,
bad och båtplats som du inte hade tidigare!
Vi kan hjälpa dig med ditt bryggbygge från
konsultation och rådgivning till färdig brygga.
Vi kommer alltid ut till dig och tittar på
förutsättningarna där du vill anlägga bryggan.
Där börjar vi oftast med en rak fråga: vad vill
du ha ut med ditt bygge? Utifrån din vision
skapar vi sedan bryggan som passar dig bäst.
När man bygger bryggor är grundläggningen
väldigt viktig, och på Gräsmarö
Skärgårdstjänst gör vi en noggrann
bottenundersökning och bedömer vilken
grundläggning som passar bäst. Hos oss får
du också en partner som kan göra allt. Vi har
egna maskiner, egna pråmar för att köra ut
material och egen personal som kan hjälpa
dig på bästa sätt. Vi kan också hjälpa dig
med ansökningar gällande strandskydd och
bygglov – en tjänst som uppskattas mycket av
våra kunder!

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Du drömmer – vi bygger

Vi hjälper dig att bygga hus av alla de sorter. När vi startade verksamheten var vi mest
inne på bryggor. Men en brygga ledde sedan till ett litet båthus. Därifrån gick det vidare
till en sjöbod och senare en bastu. Plötsligt kom första förfrågan om vi inte byggde
hus också, och självklart ville vi hjälpa till med det! I dag har vi mångårig erfarenhet av
att bygga hus i skärgården och det är faktiskt den del av vår verksamhet som växer
snabbast. Vi har sex snickare som arbetar heltid med byggnation av hus, och vi hjälper
dig från rivning av det gamla till överlåtande av det nya. Många av våra kunder har
egen arkitekt, men har du inte det tillhandahåller vi en. Annars verkar vi som både
konstruktör och utförare. Att kunna erbjuda hela kedjan, antingen genom vår egen
kompetenta personal eller genom våra samarbetspartners, är en extra trygghet när
drömboendet ska byggas.

SÖDERKÖPINGS ENERGI & VVS AB
Vi är det lilla flexibla energi- och VVS-företaget som gör allt från
traditionella VVS-arbeten till installationer, service och reparationer
av kyl- och värmepumpsutrustningar.

www.sevvs.se

LYFT & SPECIALTRANSPORTER

011-125 125 • www.ostgotamobilkranar.se

DITT FÖRETAG I FRAMTIDEN
Vår målsättning är att uppnå hög kvalitet
och servicegrad i alla våra åtaganden.
www.kghjelmgrens.com

Markarbeten och avlopp

Att ha en stabil grund att stå på är viktigt både i livet och i byggbranschen. Därför har vi
en väl utvecklad avdelning för markentreprenad, med en komplett maskinpark. Vi kan
dessutom flytta vår utrustning mellan öarna i skärgården. Vår markentreprenad hjälper
dig med anläggning av tomter och husgrunder, vi kan ordna dränering och genom vår
samarbetspartner kan vi utföra sprängningsarbeten.
Den andra grenen inom markarbetet är avlopp. Kommunen har högt ställda krav på
avloppsanläggningar och många system i skärgården är dessvärre föråldrade. Det är
här vi kan komma in och hjälpa dig att få en godkänd anläggning, som dessutom är
mycket skonsammare för miljön.

011-39 73 87
kolmardens.byggtjanst@telia.com

Gräsmarö Skärgårdstjänst har hjälpt oss med bryggbygge, sprängning,
markförberedelser och uppförande av sommarhus. Det jag uppskattar
mest med Gräsmarö är att de är lätta att kommunicera med, de har
snabbt till beslut och stor flexibilitet. Det som finns kvar hos mig efter att
ha anlitat dem är kvalitetskänslan och att man hela tiden träffade trevliga och seriösa
människor med hög kompetens. Jag skulle absolut rekommendera att anlita Gräsmarö,
de är inte billigast men som alla vet – kvalitet lönar sig!
HÅKAN LINDSTAM

Se mer på

@tgsplatslageriab

076--199 73 96
tg.platslageri@outlook.com

— Sveriges bästa bygghandel för proffs!
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Vi fixar din transport!

På Gräsmarö Skärgårdstjänst kan vi lösa alla typer av transporter till sjöss. Förutom
att det ger oss en möjlighet att erbjuda en unik service till våra kunder, innebär det
också att vi kan hjälpa andra företag som inte har samma flotta som oss. Vår största
pråm kan lastas med upp mot 93 ton, och då får man med sig ganska mycket. Vi
transporterar allt från stora maskiner till jord och grus för den som vill anlägga en
gräsmatta. Kontakta oss så berättar vi mer!
Ytterligare en stor fördel vi har inom vår transportverksamhet är vår hamn. Här har vi
möjlighet att mellanlagra material som annars kan vara svårt för våra kunder att lagra.
Vi kan ta in allt material till bygget, och sedan köra ut det när det är dags att använda
det. Den här lösningen är så uppskattad av våra kunder att vi också har börjat erbjuda
transport av andra varor som boende i skärgården behöver. Beställer du exempelvis ett
kylskåp kan du bara ange vår adress. Vi tar emot det, kör ut det till dig, och tar sedan
med oss ditt gamla kylskåp tillbaka och ser till att det deponeras på rätt sätt. Enkelt för
våra kunder, bra för miljön – precis så som vi vill ha det!

www.tunghantering.se
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Gräsmarö Skärgårdstjänst
Hans Johansson: 0708-39 63 44
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grasmaro@telia.com
www.grasmaro.nu

