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UMG ENTREPRENAD
EN
TRYGG
PARTNER

UMG Entreprenad AB (Uppsala mark &
grundentreprenad) är precis vad vi heter.
Vi är specialister på mark- och grundarbeten,
där kunderna är allt från stora husleverantörer och industrier till privatpersoner.
Vi anpassar oss efter vilka behov som finns
och har alltid kunden i fokus.
UMG Entreprenad startades 2014 och vi har
haft en fantastisk resa fram tills idag.
Två viktiga förklaringar till att vi vuxit för varje
år är vår höga kvalitet och att vi är med våra
kunder hela vägen, från start till mål. För oss
är det också självklart att följa upp alla projekt, för att säkerställa att kunderna är riktigt
nöjda.
Under åren har vi även byggt upp ett nätverk
av duktiga samarbetspartners, som vi litar på
till 100 procent och som har samma syn på
kvalitet som vi själva. Ett starkt team är grunden för ett riktigt bra slutresultat!

Energi- och vattenborrning
www.evb.nu
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Vi bygger
lösvirkeshus på
totalentreprenad
018-10 00 24
info@bwnbygg.com • www.bwnbygg.com
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På UMG Entreprenad erbjuder vi
ett brett tjänsteutbud, där vi med
vår erfarenhet och kompetens
hittar de bästa lösningarna.

GRUNDARBETEN
– VÅR NISCH

TOMTPLANERING MED
ETT HELHETSFOKUS

Vi utför grundarbeten för såväl mindre villor
som stora bostadsområden och industrilokaler i Uppsala med omnejd. Vi gör även en del
murningsjobb. Vill du få hjälp med villagrunder
i Uppsala är det oss du ska vända dig till.

Finplanering av en tomt täcker in många olika arbetsmoment.
På UMG Entreprenad tar vi ett helhetsansvar. Vid finplanering är
det alltid våra kunders önskemål som styr, samtidigt som vi gärna
kommer med råd och tips på estetiska och effektiva lösningar.

www.dahl.se
SIDAN 4
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STENSÄTTNING MED
SPECIALLÖSNINGAR
Inom stensättning tar vi oss an såväl större som mindre
projekt. Murar, uppfarter, uteplatser och mycket mer, vi
fixar allt!
Inget stensättningsuppdrag är det andra likt. På UMG Entreprenad har vi kunskap att hitta speciallösningar för varje
enskild kund.

EN KOMPLETT AKTÖR
INOM VA-ANLÄGGNINGAR

LÅNG ERFARENHET AV
GRUNDDRÄNERING

Vi utför alla typer av VA-arbeten, från att dra in kommunalt
vatten och avlopp till bostadshus till större VA-arbeten. Vi
kan också ta fram lösningar för dig som har enskilt avlopp.

Att dränera sin husgrund är en stor och viktig renovering. På UMG Entreprenad tar vi
fram en helhetslösning som passar just dig.
Vi utför grunddränering och källarisolering
på allt från små villor till flerfamiljshus.

Ett stort VA-arbete har vi gjort i Näs Focksta, där ett
reningsverk för 73 bostäder har bytts ut.

VI UTFÖR BÅDE SMÅ & STORA JOBB
INOM SERVICE & NYBYGGNATION
www.marielundsvvs.se
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VARJE KUND
ÄR EN
REFERENS

På kort tid har vi på UMG Entreprenad byggt
upp ett gott rykte, vilket vi är väldigt stolta
över. Nöjda kunder är självklart den främsta
anledningen till att människor rekommenderar oss, så hur arbetar vi då för att kunna leva
upp till våra kunders förväntningar och krav?
Först och främst har vi otroligt bred kompetens i företaget, som säkerställer kvaliteten i
alla led. När vi lämnar en arbetsplats ska alla
kunder vara nöjda, så enkelt är det! Vår höga
kunskapsnivå gör också att vi kan anpassa
oss efter kundernas behov och lösa eventuella problem efter hand.
För oss är det också viktigt med god framförhållning, att våra medarbetare uppträder på
ett trevligt sätt och att vi ger ett professionellt
intryck. Det ska vara rent och snyggt där vi
arbetar.

Tapet från Boråstapeters kollektion Graceful living, artikelnr 6624

Välkommen till en enklare vardag
Vi skräddarsyr ett effektivt och tryggt golvvärmesystem för just dina
behov. Vi designar våra produkter så att de är enkla att installera, har
god funktion och pryder sin plats.
Och vår rumstermostat finns både med vred
och digital display.

Läs mer på www.thermotech.se
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Vaksala Fridhem 38
755 94 Uppsala
Telefon
018-10 00 24
E-post
info@umgentreprenad.se
Hemsida
www.umgentreprenad.se

SWEGJUT AB är ett gäng seriösa och ambitiösa killar som utför professionella gjutningar.
Vi tar oss an allt från garage till industriplattor och mycket där emellan.

SWEGJUT AB – lämnar alltid en finish som vi kan stå för.

www.swegjut.se

• 17551 • www.jssverige.se

SWEGJUT AB

