– Proffsiga och personliga!
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EN LOKAL BYGGFIRMA
MED HÖG SERVICENIVÅ
Perssons Byggservice i Veberöd grundades 2012 av Robin Persson. Cirka
tio år senare har vi utvecklats till en komplett byggfirma med stark lokal
prägel. Vi känner våra kunder och de känner oss, precis så som vi vill
jobba.
Hos Perssons Byggservice är den personliga servicen viktig. Vi
hjälper våra kunder från idé till färdigt projekt, där vi lyssnar
på våra kunders behov och samtidigt kommer med förslag och
inspiration. Vi älskar att använda vår erfarenhet och kompetens till
att hitta de optimala lösningarna för varje kund.
Hos oss finns också ett hållbarhetsfokus. Till exempel har vi lagt
250 kvadratmeter solceller på vårt tak – energi som bland annat ska
användas till att ladda våra elbilar.
Lika viktigt är det att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för våra
medarbetare. Hos Perssons Byggservice har vi roligt tillsammans,
både på och utanför jobbet! För oss är det självklart att stå bakom
FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Lyckade byggprojekt är frukten av ett bra teamwork. Vi på Perssons
Byggservice vill tacka våra underleverantörer, och annonsörer i denna
broschyr, för ett riktigt gott samarbete!
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DRIVNA OCH
KUNNIGA
MEDARBETARE

På Perssons Byggservice arbetar runt tio skickliga snickare, många i
30-årsåldern. Med ungdomlig entusiasm, kryddat med hög yrkesstolthet, tar
de sig an våra kunders utmaningar. Som kund kan du lita på att du är i trygga
händer och alltid räkna med ett gott bemötande.
Medarbetarna på Perssons Byggservice har en stor frihet under ansvar,
vilket gör det enkelt för dig som kund. Har du funderingar så fråga bara våra
snickare, så hittar de snabbt en smidig lösning!

Är du vår kommande kollega?

På Perssons Byggservice håller vi alltid ögonen öppna efter duktigt folk. Är
du en snickare som är lyhörd, hjälpsam och gillar variation i arbetet har du
stora chanser att trivas hos oss. Tveka aldrig att höra av dig om du känner att
Perssons Byggservice vore något för dig!

BYGG & MASKIN SYD
byggomaskinsyd
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Detta hus, mitt
i Veberöd, har
Perssons Byggservice
totalrenoverat. Till
exempel har vi förlängt
huset, putsat det, lagt
tak, byggt pool, gjutit
platta utvändigt och
bytt alla fönster.

BYGGSERVICE
– RENOVERING

Vi utför alla typer av renoveringar, från att lägga nytt golv
hos en kund till att totalrenovera en villa. Oavsett hur
stort eller litet ett projekt är har vi alltid samma filosofi, vi
hjälper alla kunder med idéer och förslag på lösningar. Allt
för att slutprodukten ska bli av högsta klass!

JP VVS Designelement
AB utgår från Veberöd, men har
jobb i hela Skåne. Från Ystad till
Landskrona.
{XXX}

Vår vision är att kunden alltid ska vara
i främsta fokus, för mig innebär det bra
priser, punktlighet och att utföra alla
jobb så smidigt som det går. Jag värdesätter mina kunder väldigt högt och vill
givetvis att alla ska vara nöjda.

Jobben som utförs är både till privatpersoner, företag och
bostadsrättsföreningar.

NYINSTALLATION • RENOVERINGAR • VÄRMEPUMPAR

Dags för ny värmepump?
Vi fixar allt från beräkning till installation av marknadsledande
värmepumpar ifrån Bosch. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

www.jpvvs.se
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- schakt - grundarbeten - trädgård - gräv - dränering - vatten/avlopp -

Vi har utfört
kvalitetsarbeten
sedan 1936.
Vi kan vår grej!

Mats Nilsson: 0709-14 77 47
mats.nilsson@ktv-sjobo.se
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BYGGSERVICE
– TILLBYGGNADER
OCH TRÄDÄCK
Det kan vara mycket att tänka på när det är dags att bygga till.
Vilka materialval blir bäst? Vilka färger ska jag välja? På Perssons
Byggservice försöker vi alltid att hjälpa våra kunder på traven,
både genom att ifrågasätta och inspirera. Vi är helt övertygade om
att det är tillsammans som vi når det bästa resultatet!

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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Bolaget bildades 2010. Vår vana att arbeta både i projektform och service gör att vi har en
bred kunskap och erfarenhet kring alla typer av elinstallationsarbeten. Vi satsar för framtiden genom att erbjuda framtidssäkra och effektiva installationer till ett förmånligt pris.
Vi utför alla typer av elinstallationer från felsökning i ditt hem till nyproduktion av er industri. Vi utför även gröna installationer som solcellsanläggningar, lagring och laddboxar.

henrik@planel.se www.planel.se
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Vi utför totalentreprenad av badrumsrenovering samt nyproduktion till
byggföretag och vi är anslutna till Byggkeramikrådet.
Vi har en bra kontakt med duktiga hantverkare som rörläggare,
elektriker, snickare och målare som gör en kort renoveringstid möjlig.

www.klickkakelmontage.se

0732-01 39 90
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SPECIALISTER
PÅ TAKBYTEN

Byta tak är kanske inte favoritgrejen att lägga pengar på, men
det kan bli ännu mer kostsamt att vänta för länge. Taket är det
som skyddar ditt hus mot väder och vind, och utan ett tak i gott
skick kan du få många problem.
Takbyten har utvecklats till en liten nisch för oss på Perssons
Byggservice, varje år gör vi många takbyten. Allt börjar såklart
med att vi kommer ut och tittar på ditt tak, därefter hittar vi rätt
lösning.
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Vi gör det som alla
andra gör, fast lite bättre!

Returvägen 10, 275 91 Sjöbo
040-685 94 90
info@smsyd.se
www.smsyd.se
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Linnéstugans förskola i Sjöbo

Mellan mars och december 2021 bytte vi tak på Linnéstugans förskola i
Sjöbo. Projektet omfattade fyra huskroppar, vilket ställde extra höga krav
på oss. Vi utförde allt arbete, som att byta underlagsbrädor och pappa om.
Plåtarbetet i utfördes i samarbete med Olsbrings Byggplåt AB.

0704-06 03 66
viktor.rosberg@hotmail.com
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Storkskolan i Blentarp

Vi byter under 2022 tak på Storkskolan i Blentarp och förbereder
för solcellsinstallation. Projektet utförs i samarbete med NeAx
Tak & Bygg AB och Olsbrings Byggplåt AB.

OLSBRINGS BYGGPLÅT AB
Med 30 års erfarenhet inom branschen utför
vi allt inom byggnadsplåtslageri.
www.olsbringsbyggplat.se
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EXPERTER PÅ
FÖNSTERBYTEN

Under 2021 bytte vi hela 320 fönster, det är vi helt enkelt riktigt duktiga
på och vi tycker också att det är riktigt roligt! Fönsterbyte kan göra stor
skillnad på flera sätt. Dels finns den rent estetiska aspekten, nya fönster
kan verkligen lyfta intrycket av ett hus. Dels kan du spara både energi och
pengar genom att byta fönster. Självklart sätter vi in alla typer av fönster
och vi hjälper dig med rätt val!

Fullserviceanläggning för nya och begagnade
bilar, tjänstebil, däck, biluthyrning, verkstad,
plåtskador, reservdelar, skadebesiktning mm.
Hos oss får du den tryggaste och bästa servicen när du behöver den. Vi
har service för mindre och större serviceärenden och vi har lånebil om
din bil behöver extra kärlek.
Hos oss finns även däck samt skade- och plåtverkstad.
Och glöm inte att med våra tillbehör kan du göra din Toyota till just din
personliga Toyota. Snygg och skön att färdas i, enligt din smak, och
praktisk utifrån dina behov.
Välkommen till oss på Toyota Sydost!

Läs mer om oss på
www.toyotasydost.se
0411-648 80
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MARKJOBB
I EGEN REGI

På Perssons Byggservice utför vi mindre markjobb, till
exempel schaktar vi för trädäck och tillbyggnader. Med
dessa resurser inom företaget blir det smidigare att
planera våra projekt och vi kan arbeta ännu mer effektivt.
Under de närmaste åren siktar vi på att utveckla vår
markavdelning ytterligare.

Takläggning

Vi är proffs på nyläggning
och omläggning av
papptak. Med många års
erfarenhet erbjuder vi
konkurrenskraftiga priser på
ditt nya tak.

Byggprojekt

Med en samlad kompetens
hjälper vi dig med i
stort sett alla typer av
byggprojekt. Det vi inte kan
själva, har vi i vårt nätverk.

Entreprenad

Vi åtar oss också rollen som
totalentreprenör och tar
ansvar genom hela projektet
för olika typer av uppdrag.

Vi gör jobbet!
NeAx erbjuder duktiga hantverkare till konkurrenskraftiga priser. Med en samlad kompetens får
vi rätt man på rätt plats och ser till så det blir så som du vill ha det.
Vi har hela Skåne som verksamhetsområde med bas i Blentarp.

neax-tak.se

Perssons Byggservice
i Veberöd AB
Truckvägen 28
247 64 Veberöd
046-132 424
info@perssonsbyggservice.se
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