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Vårt mål är att alla kunder ska vara nöjda
i alla lägen. Detta ställer krav på kvaliteten genom hela arbetsprocessen. Våra
projektledare håller kontakt med kunden
inför, under och efter byggprocessen och
ser till att arbeten utförs efter kundens
önskemål. En nära kontakt med kunden
gör också att beslutsvägarna blir korta,
vilket är en fördel.

En heltäckande entreprenör
SKGS arbetar med entreprenader i Stockholm. Vårt företag har kompetens och resurser att projektera,
leda och genomföra lyckade entreprenader. Vi har också ett väl inarbetat nätverk av erfarna samarbetspartners. På så vis erbjuder vi våra kunder helhetslösningar av högsta kvalitet.
Nyckeln till våra framgångar är omsorgen om de relationer som byggs mellan oss, kunder och de vi
samarbetar med. Vår målsättning är att dessa ska präglas av lyhördhet, ärlighet och bra kommunikation.
När du vänder dig till oss får du ta del av vår kompetens och kunnighet inom våra arbetsområden, vilket
skapar trygghet för dig. Allt arbete går dessutom fortare och vi har garanterat den utrustning som krävs.

Ombyggnad och nyproduktion
SKGS arbetar med ombyggnad av både bostäder och kontor. Vare sig det rör sig om ett stambyte eller en
exklusiv kontorsanpassning har vi kompetensen, engagemanget och resurserna att driva projektet från
start till mål på bästa möjliga sätt.
Vi har även resurser för alla typer av nyproduktion, såväl bostäder som kontor. Vi har personal för alla
delar av ledet och kan leda både projektering och produktion av högsta kvalitet med ett kostnadseffektivt
och kommunikativt arbetssätt.
Våra uppdragsgivare är främst större bygg- och fastighetsutvecklingsföretag, kommuner och projektutvecklingsföretag i Storstockholm.

Framtiden är påväg

Nästa generations mjukvara för byggbranschen
Kalkyler

Projektsamarbeten
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Vi bygger utan begränsningar
SKGS är ett byggföretag med mångårig erfarenhet och stora kunskaper inom våra arbetsområden. Vi vet
hur en entreprenad ska genomföras på bästa sätt. Två av våra största styrkor är dels våra byggtekniska
kunskaper, dels vårt sätt att måna om kunder och samarbetspartners.
Vi vill skapa stabila relationer med våra kunder samt de företag vi arbetar tillsammans med och att alla
samarbeten ska präglas av ömsesidig kommunikation och lyhördhet. Det finns många faktorer som kan
påverka ett projekt och dess möjligheter att bli lyckat. Vi har genom åren insett att det är grundläggande
att väcka engagemang hos alla parter, att rätt information finns och att alla processer genomförs på ett så
effektivt sätt som möjligt.

West Side Solna
PROJEKT: Omfattade 252 lägenheter, 6 LSSboenden och 6 lokaler
ENTREPRENAD: Yttertak, mellanväggar, inredning
(listverk, dörrar och samtliga skåpsmontage så som
garderober, kök och kommoder) samt delmålning
BESTÄLLARE: SSM Living

Murmästaren
PROJEKT: Murmästaren, Anna Whitlocks gymnasium
2 400 st elever. Projektet ställde höga krav på oss som
entreprenör på grund av byggnadens ålder och utformning
ENTREPRENAD: Specialinredning så som innerdörrar
i stål/trä och efterbestyckning, golvkanaler, sockling med
olika profiltyper, slitsluckor, elfronter inklusive foder och
efterbeslag, sockellådor, vitvaror, snickeriinredning, metallglaspartier m.m.
BESTÄLLARE: Balder

RÄTT MATERIAL • RÄTT PLATS • RÄTT TID • SEDAN 1945
NACKA • VÄRMDÖ • SALTSJÖ-BOO www.byggole.se

Bild: ETTELVA Arkitekter

Turbinhallen
PROJEKT: Turbinhallen består av 205 lägenheter, gym och spa samt grundskola,
byggda i industrikaraktär
ENTREPRENAD: Yttertak, mellanväggar, inredning (listverk, dörrar och samtliga
skåpsmontage, exempelvis garderober, kök och kommoder), fönstermontage, golvuppbyggnad, undertak och mattläggning
BESTÄLLARE: SSM Living

Stora Frösunda 2
PROJEKT: Byggnation av 420 lägenheter i Solna.
Produktionen startar 2020 och pågår fram till
2023. Projektet innehåller två kvarter med bostäder med fyra bostadsrättsföreningar. Storleken på
bostäderna i kvarteren varierar mellan 25-100 kvm
ENTREPRENAD: Träfasad och dörrmontage m.m.
BESTÄLLARE: Zengun

BRF City
PROJEKT: BRF City är ett stort projekt där beställaren är en
återkommande kund. SKGS gjorde det första uppdraget 2018
då vi utförde en trapphusrenovering. Därefter har vi renoverat
takkonstruktionen och fått i uppdrag att kontrollera fasadskruvarna på åtta huskroppar. BRF City är ett utmärkt exempel
på projekt där vår förmåga att utföra komplicerade
entreprenader med samordningsansvar används
TOTALENTREPRENAD: Målning, el och undertak i allmänna utrymmen. Yttertaksrenovering samt byte av entrépartier
BESTÄLLARE: Brf. City Näsbydal

SJ Huvudkontor
PROJEKT: SJ Huvudkontor i Klaraporten.
Byggnaden är miljöklassad med stort fokus
på miljö, funktion och design. En av Sveriges
modernaste arbetsplatser med ändamålsenliga
lokaler!
TOTALENTREPRENAD: Bygg, el, målning,
ventilation, rör, sprinkler, golv och undertak
BESTÄLLARE: Storebrand

VI TAR FRAM SKRÄDDARSYDD PROFILREKLAM
OCH ARBETSKLÄDER TILL DITT FÖRETAG
Vår verksamhet består av att vi hjälper våra kunder/företagare att handla på
ett stort utbud av butiker/partners i alla möjliga branscher men få en kreativ
fakturering genom oss. Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi kan
hjälpa ditt företag.
Se vår hemsida
profilreklam.info, där
hittar du ett urval av
butiker vi samarbetar med.
johan@profilreklam.info
070-747 99 99
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