DITT HEMMALAG

ETT LOKALT FÖRETAG
MED EXPERTKUNSKAPER

Öregrund Bygg startades 2004 av Lars-Åke Jansson och Clas-Håkan Sandberg.
Idag drivs företaget av Martin Jansson, Per Sandberg och Johan Karlsson, som
samtliga har varit med sedan starten och byggt upp företaget. Vi är ett företag med en familjär känsla där delägarna är delaktiga och aktiva i projekten.
Vår verksamhet bygger på goda relationer, både med kunder och samarbetspartners.
Vi verkar i Uppsala län och bygger åt företag och privatpersoner, oftast som
totalentreprenör. Vi utför om- och tillbyggnationer, nyproduktion och stambyten som vi är särskilt inriktade på. Som ett av de första byggföretagen att
utföra stamrenoveringar har vi byggt upp en gedigen kunskapsbank som
efterfrågas av våra kunder.
Öregrund Bygg är ett lokalt företag. Vi som arbetar här har våra rötter i Östhammars kommun och Uppsala. Vi arbetar i nära samarbete med våra uppdragsgivare och arbetet bygger på förtroende.

Vi jobbar med installationer av hela ventilationssystem. Allt
från små till stora fastigheter och anläggningar. Injustering
av luftflöden, provtryckning, service och funktionskontroller på ventilationssystem. OVK-besiktningar.
Kontakta oss för mer information.
018-12 44 88 • 018ventilation.se

VI HAR TOTALKOLL
PÅ RÖRIGA STAMBYTEN

Vi är experter på stambyten och stamrenovering, vilket bygger på många års
erfarenhet. Vi åtar oss uppdrag på totalentreprenad för bostadsrättsföreningar, radhus och villor.
Stambyten är uppdrag som kräver vana och snabbhet men även respekt för
kvarboende. Öregrund Bygg har upparbetat rutiner för att genomföra stambyten så smidigt som möjligt, med stort fokus på att hålla utsatta tidsplaner
samt att alltid hålla arbetsplatsen så ren och så ordningsam som möjligt.

Projektledare/ägare:
Peter Eriksson 0768-81 51 34
peter.e@upplandshiss.se
Projektledare/ägare:
Magnus Andersson 0709-75 13 87
magnus.a@upplandshiss.se
www.upplandshiss.se

OM- OCH TILLBYGGNADER
MED BRED KOMPETENS

Projekten som vi utför när det gäller om- och tillbyggnader är många, från att
renovera badrum och lägga om tak till att renovera balkonger och bygga hus.
Eller så anlitas vi av företag för mindre jobb som dörr- och fönsterbyten eller
större uppdrag som kontorsombyggnader.
För kunderna, både privatpersoner och företag, innebär vår erfarenhet och
kunskap en trygghet när det gäller byggservice. Vi har snickare med yrkesbevis och auktoriserade rörmokare. Dessutom samarbetar vi med underentreprenörer som delar vår syn på hög kvalitet.
Vi tillhandahåller oftast en totallösning med samordningsansvar. Det innebär
att våra kunder kan lämna över ansvaret till oss och det finns alltid en dialog
mellan oss och våra kunder. Vi lägger stor vikt vid att lyssna på dem och kommer med förslag om förbättringar om det behövs.

NYPRODUKTION

MED SAMORDNINGSANSVAR
Våra resurser, vår kapacitet och vårt kontaktnät gör att vi anlitas till större
entreprenader, exempelvis vid uppförande av radhusområden.
Vi bygger också nyckelfärdiga fritidshus, i lösvirke eller nyckelfärdiga från
husleverantör. I sådana projekt är vi med hela vägen, från första möte till att
huset är färdigt.
Oavsett om projektet är ett radhusområde eller fritidshus tar vi ett samordningsansvar och sköter kontakten med alla underentreprenörer och ser till att
tidsplaner följs även om förutsättningarna ändras. Denna flexibilitet bygger på
många års erfarenhet.

Besöksadress: Hållnäsgatan 7 • 752 28 Uppsala • 0707-48 04 99 • www.uamab.se

VI UTFÖR PROJEKTEN
MED DIG I FOKUS

Det första mötet med kunden är jätteviktigt. Det lägger grunden för hela processen, oavsett storlek på jobbet. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet,
att kunderna från början ska känna att vi lyssnar och vill deras bästa.
Det är oftast kunderna som ringer till oss med en förfrågan, vi erbjuder oss
att komma ut för ett möte på plats, göra en bedömning och lämna en offert –
naturligtvis kostnadsfritt.
Vi tycker att det är viktigt att åka ut till kunden. Dels för att etablera en personlig kontakt, dels för att se vad det är som ska göras och dessutom göra en
grundlig bedömning.
Tack vare vår erfarenhet och stort engagemang, bistår vi också alltid våra
kunder med tips och idéer på hur ett projekt kan eller bör utföras för att ge
bästa resultat.

Dags för en ny företagsbil?
När du letar efter en bil till företaget
kan många olika frågor dyka upp;
• Hur ska bilen försäkras?
• Ska jag leasa eller köpa bilen?

FÖ RETAGSKONTORET UP P LAND

Funderingar
på att investera
i en elbil?

Vi har ”Grön” billeasing
Hör av dig till oss så
som vi gärna berättar
hjälper vi till att reda ut
mer om!
vad du bör tänka på och
berättar om vår finansiering!

B O LA NDSGATAN 1 5 G, UPPSALA, 0 771 - 3 50 3 60 , NO R DEA. SE

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Efter det första mötet får du en offert, och när den accepterats ger vi ett
startbesked och en tidsplan som vi alltid ser till att följa. Vi är också noga med
att kontinuerligt föra en dialog med dig, till exempel om tidsplanen skulle
förändras, så att du ska känna dig trygg hela vägen.
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LÅS, LARM, KASSASKÅP

Din lokala
säkerhetsinstallatör
i Uppsala
Kontakta oss så gör vi
en kostnadsfri
säkerhetsbesiktning
av ditt hem eller företag.

018-36
77 00
E-post: info@vardeskydd.nu
www.vardeskydd.nu

HÖG KVALITET

BYGGER PÅ SAMARBETE
Vi har ett stabilt nätverk av samarbetspartners – lokala företag – som i kombination med vår egen personal gör oss till ett heltäckande byggföretag.
I vårt nätverk finns underentreprenörer som arbetar i enlighet med våra
värderingar och kvalitetskrav. De delar vår syn på hög kvalitet och är lika
måna som vi om att kunden ska vara nöjd. Eftersom vi sköter samordningen
i projekten är det viktigt att våra underentreprenörer är flexibla och anpassningsbara efter våra önskemål.
Den breda kunskapen och den samlade erfarenheten gör oss till ett byggföretag som lever upp till högt ställda krav på kvalitet, hantverksskicklighet och
effektivitet.

Vi bedriver entreprenadarbeten, såsom:
Husgrunder • Tomtplanering • Stensättningar
Stenspräckning • Utbyggnad & Reparation
Avloppsanläggningar • Minireningsverk

Jonas Johansson 0708-211 701
Lars Lundqvist 0768-346 476

Huset byggt på 40-50-60-talen?

Avloppsrör i gjutjärn?
Kanske är det på tiden att börja se över dessa och slippa vattenskador och höga kostnader.
Kontakta oss så berättar vi hur man renoverar gamla rör utan att riva ut väggar och golv.
Våra tekniker och projektledare har mångårig erfarenhet av att utföra
och driva projekt, med ett stort antal nöjda kunder genom åren. Ta
gärna kontakt med oss för att boka ett förutsättningslöst möte, där vi
kan fastställa era fastighetsbehov.

Robert Friberg
070-326 14 19
robert.friberg@proline-group.se

Utjordsvägen 9M
802 91 Gävle
proline-group.se

Glasmästeri • Inglasningar • Uterum

www.björklingeglas.se

Leif Olsson • Notsveden 120 • 742 97 Gräsö
Tel 070 594 55 64 • 070 356 40 13
graso.schakt@telia.com

All slags markarbeten • Vacuumtoalettsystem

Snesslinge, Östhammar
070-332 Snesslinge,
96 77 joelnystrom@telia.com
Östhammar

070-332 96 77 • joelnystrom@telia.com

MILJÖ, KVALITET
OCH ARBETSMILJÖ

Med vår långa historia och vårt goda renommé i Östhammar och Uppsala är
det också viktigt för oss att vara en seriös och pålitlig byggpartner. Det gäller
dels gentemot våra kunder, dels i kontakten med våra samarbetspartners och
underentreprenörer som ofta medverkar vid våra projekt.
Vi tycker att det är viktigt att vi tar vårt ansvar och lever upp till de krav på
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete som ställs på aktörer i byggbranschen
idag. Vi jobbar med kvalitet utifrån de standarder som finns, och för oss handlar kvalitet om att göra ett hantverksmässigt bra jobb i rätt tid och till rätt
kostnad.
Vi tar hänsyn till miljö och hållbarhet och jobbar dagligen med att skapa en
trygg och trivsam arbetsmiljö för alla våra anställda. På Öregrund Bygg arbetar
yrkesskickliga hantverkare i blandade åldrar, vilket ger en dynamisk arbetsmiljö där erfarenhet möter nytänkande. En låg personalomsättning innebär att
kunskap stannar och utvecklas på företaget, vilket är positivt för våra kunder.

VILL DU PRECIS SOM ÖREGRUND BYGG
HA EN STABIL PARTNER NÄR DET
GÄLLER BYGGMATERIAL?
DÅ FINNS VI HÄR FÖR DIG!
BEIJER ÖSTHAMMAR • EDSVÄGEN 2 • 075-241 29 80

KONTAKTA OSS
VI HJÄLPER GÄRNA TILL
Kontor Uppsala:

Digital kontakt

Gammelbyn 19

Fyrisborgsgatan 4

info@oregrundbygg.se

742 92 Östhammar

754 50 Uppsala

www.oregrundbygg.se

0173-314 50

018-26 50 980

Gilla oss på Facebook!

• 17268 • www.jssverige.se

Huvudkontor Östhammar:

magentamaleri.se

