Din partner i ditt byggprojekt.
Från idé till färdig produkt.
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Vi utför alla förekommande moment inom markentreprenadområdet.
Allt från nyproduktioner till reparationer och underhåll. Vårt arbetsområde sträcker sig i huvudsak över Uppsala, Gävleborg och norra
Stockholm. Basen för vår verksamhet finns i Tierp, cirka 7 mil norr om
Uppsala. Här har vi både kontor, serviceverkstad och förråd.
Vi har en lång rad omfattande och avancerade projekt som vi utfört till
rätt kvalitet och med bra resultat för våra beställare.

www.jnpmark.se • info@jnpmark.se

Skräddarsydda
lösningar av
högsta kvalitet
Upplands Projektbygg AB (UPB) bildades 2007
efter en sammanslagning av två byggbolag.
Några år senare inleddes satsningen på att
kunna ta sig an entreprenader på totalutförande
och idag levererar vi helhetslösningar till våra
kunder, där vi är med från idé till färdig produkt.
Vår expansion har till exempel resulterat i att
vi fått utmärkelserna Gasellföretag 2018 och
Årets företag i Tierp 2015.
Vår vision är att tillsammans med våra kunder,
medarbetare och underentreprenörer utveckla
framtidens hållbara samhälle. Vi ska arbeta för
att vara innovativa, produktiva, delaktiga och
klimatsmarta från start till mål i varje projekt.
På UPB jobbar vi inte med färdiga koncept, utan
med hög flexibilitet och lyhördhet hittar vi de
bästa lösningarna för varje enskilt projekt.
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- Det personliga alternativet

DAGS ATT BYTA TAK?
VI BESIKTIGAR ERA TAK OCH HJÄLPER ER NÄR DET BEHÖVER BYTAS.

En trygg partner
under hela resan
UPB erbjuder projektering, byggledning och
entreprenadproduktion med engagemang,
trygghet och kvalitet i fokus. Vi arbetar för
att överträffa våra kunders förväntningar och
strävar efter långsiktiga samarbeten, där vi ser
oss själva som den självklara partnern till våra
kunder.
Vår specialitet är att komma in tidigt i ett
projekt och ta fram systemhandlingar, kalkyler,
tekniska lösningar och underlag för beslut.
Detta arbete, som vi alltid gör i nära dialog
med våra kunder, har flera fördelar. Genom
att vara med redan i uppstartsfasen kan vi,
genom vår långa erfarenhet och gedigna
kompetens, hjälpa våra kunder med att bygga
kostnadseffektivt och spara pengar. UPB
jobbar också med partneringavtal, där alla
aktörer arbetar mot gemensamma mål och
med kvaliteten och miljön i centrum.
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Välkommen till din närmaste MekoPartner-verkstad.
Vi hjälper dig med allt från service och reparation till
enklare saker som däckbyten och glödlampsbyten.
Hos oss får du alltid 3 års garanti på reservdelarna
från Mekonomen och 1 års garanti på det utförda arbetet. Dessutom följer vi alltid biltillverkarens rekommendationer och ger dig en stämpel i boken som gör
att din bil bibehåller sitt värde.

Anderssons Bilservice

anderssons.bilservice@telia.com
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Målsättningen för ABM är alltid nöjd
kund och bra produkt.
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Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Specialister på
kommersiella fastigheter
Genom åren har vi uppfört ett stort antal kommersiella fastigheter, åt kunder
som till exempel Snabbgross, Happy Food, Ica och Jysk. Våra kommersiella
beställare vet att vi levererar i rätt tid och till rätt kvalitet. De kan också lita
på att vi har flexibiliteten och anpassningsförmågan som krävs för att utföra
arbetet medan verksamhet pågår. På UPB försöker vi alltid störa våra kunder,
och deras kunder, så lite som möjligt.

VI BYGGER TILLSAMMANS
www.optimera.se
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En ny fastighet till
rättspsykiatrin
Hösten 2023 ska en ny fastighet Innehållande
rätts-psykiatrin stå klar i Jällaområdet, och i
detta projekt har vi på UPB varit med redan
från start som totalentreprenör i partnering. Till
exempel har vi varit med och format lokal- och
funktionsprogram samt gränsdragningslistor
till hyreskontraktet.
Därefter har vi utfört förprojektering och
färdigprojektering av projektet för att sedan
starta själva byggproduktionen. Under
denna process har vi bland annat tagit fram
bygglovshandlingar samt varit ansvariga i hur
fastigheten ska byggas och monteras. Vi har
helt enkelt fått utlopp för hela vår kompetens.
Projektet har avancerad teknisk installation
med fokus på miljö, kvalitet och hållbarhet.
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Kvalitet före sin tid.

En professionell tvätt- och diskutrustning med överlägsen kvalitet.
Maskinernas långa livslängd ger bästa totalekonomi och en hög
driftsäkerhet säkrar funktionen. Dag ut och dag in.
Vi menar att lång livslängd är den optimala hållbarheten.
Miele Professional. Immer Besser.

Professionella hygienlösningar för stora och små projekt

Kontor

Brandstationer

Sjukhus

Äldreboenden

Förskolor

Tvättstugor

miele.se/professional
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richard@uplandsgolv.se | 0702224158

Din elinstallatör i Uppland/Gävleborg
Tel: 070-183 56 20 • 0292-61 46 04 • micke@lundenel.se
www.lundenel.se • Dalvägen 17, 740 46 Östervåla

Experter på
samhällsfastigheter
Förskolor, daghem, vårdboenden, LSS-boende och
mycket annat. På UPB har vi gedigen erfarenhet
av samhällsfastigheter, där vi tillsammans med
beställaren och brukaren får ut maximalt av
varje projekt. Även här är vi gärna med i ett så
tidigt skede som möjligt, för att bidra med vår
kompetens.

11
Ola Ekengren 070-718 15 15
Ville Edlund 070-668 70 54
www.grasboror.se

Sallén Elektriska AB | 018-16 06 00 | www.sallen.se

Lång erfarenhet av
småhusproduktion
Ända sedan starten har vi jobbat med
småhusproduktion och fram tills idag har vi
hunnit uppföra cirka 120 egnahembostäder,
parallellt med våra större produktioner. Vi
ser det som en styrka att kunna utnyttja
vår kompetens för att utföra allt från stora
montage till detaljer med hög finish.
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Vi på Betongspecialisten Ola Klingstedt AB
Utför alla slags betongarbeten.
Kontakta oss för konsultation och oﬀert.

Minervavägen 18, 191 50 Sollentuna | 070-759 05 60 | olaklingstedt@live.se

Fokus på miljö och hållbarhet
På UPB tycker vi att det är viktigt att hålla en mycket hög kvalitet och ett miljötänk genom hela
processen. Detta arbete säkerställs genom noggrann dokumentation, löpande utbildningar,
miljövänliga materialval och nära samarbeten med våra kunder.
Precis lika viktigt är det att värna om våra egna medarbetare och deras arbetsmiljö. UPB har en
lojal och plikttrogen personal, vilket vi är glada och stolta över. Nöjda medarbetare, som har kul
på jobbet, är en förutsättning för att kunna leverera ett slutresultat av högsta klass.
Självklart ställer vi på UPB oss bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling.
JÄMSTÄLLDHET
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ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

15

Assemblin Uppsala

Experter på ventilation
Ett bra inomhusklimat är viktigt för vårt välbefinnande.
Våra erfarna experter hjälper dig att utforma, installera och
underhålla moderna ventilationssystem anpassade för din
verksamhet och användarnas behov.
Vi tar hand om hela projektet för att optimera ditt inomhusklimat - från förstudie och konstruktion
till installation och service av ventilations- och kylsystem. Vi har gedigen erfarenhet av alla typer
av fastigheter, till exempel villor, kontors- och bostadsfastigheter, kärnkraftverk, infrastrukturanläggningar, skolor, sjukhus och industrianläggningar. Vi har ventilationsverksamhet på flera
orter i hela Sverige.
Läs mer på www.assemblin.com

www.svenskahyresmaskin.se
pettasmaleri

pettasmaleri@gmail.com

• 21355 • www.jssverige.se

Upplands Projektbygg AB
Tierpsrondellen 10
815 37 Tierp
info@upb.se
www.upb.se

