En öppen dialog
ger en smidig
arbetsprocess
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GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

www.z-borr.se

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi
Cinemagrafi

Webb-ikon

• Betonghåltagning
• Rivning
• Sanering
• Golvslipning
• Fukt
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Vi lämnar högsta kvalitet efter oss
Vattudalens Bygg är din trygga samarbetspartner när det kommer till allt som har med byggservice, renovering,
om-, ny- och tillbyggnationer att göra. Vi är ett komplett företag med kompetenta och erfarna medarbetare.
Vattudalens Bygg värdesätter en dialog med dig som kund och arbetar aktivt för att arbetsprocessen ska vara
både smidig och nå förväntat resultat. För att säkerställa detta menar vi att kommunikation är en viktig grundpelare och har därför en öppen och ärlig dialog med samtliga inblandade i varje projekt.

Med betoning på
arbetsmiljö och säkerhet
Vi lägger stor vikt vid arbetsmiljö och säkerhet, både för våra medarbetares skull och för dig som kund. Vi jobbar
kvalitativt i samtliga led och värderar en trygg och säker arbetsmiljö, där vi följer de regler som finns och jobbar
under rätt förutsättningar. Vi är en trygg partner att lita på i alla lägen.

VI HJÄLPER DIG MED ALLT INOM
BYGG, FÄRG OCH INTERÖR!
HANDLA LOKALT!
Harbäcken 315 • 0670-64 80 50 • fresks.se • mån-fre 6.30-17 lör 10-13
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Med ett robust yttre i kombination med en rymlig och bekväm kupé,
är nya L200 ONYX både lastbil och personbil – allt i ett. L200 möter
upp mot de krav som både slitsam yrkestrafik och den aktiva familjen
ställer. Allt inklätt med snygga svarta detaljer i skärmbreddare, fälgar,
grill, backspeglar, handtag och robusta insteg.

MITSUBISHI L200 ONYX

DET NYA SVARTA

• SVARTA ALUMINIUMFÄLGAR • LÄDERKLÄDDA SÄTEN
• AUTOMATVÄXEL • FILBYTESVARNARE • HANDSFREE • REGNSENSOR
• NYCKELLÖST LÅS • SKÄRMBREDDARE • XENONSTRÅLKASTARE
• DIFFERENTIALSPÄRR BAK • 4-HJULSDRIFT SUPER-SELECT
• KLIMATANLÄGGNING, 2-ZONS • VARSELLJUS LED • SVART GRILL
• SVARTA HANDTAG • SVARTA ROBUSTA INSTEG MM.
PRIS 284 900 KR EXKL MOMS
Förbrukning 7,5 l/100 km. CO2 196 g/km. Priserna är av generalagent
rek. cirkapriser ex moms.

Vi riktar kompetensen rätt
Vattudalens Bygg består av ett stort arbetslag med blandad erfarenhet och kompetens. Vissa har en bredare
kunskap medan andra besitter spetskompetens inom ett visst område. Detta gör att när du anlitar Vattudalens
Bygg är varje hantverkare noggrant utvald för att passa just ditt projekt. Samtliga är duktiga och positiva medarbetare som sätter kundens behov i fokus och jobbar utifrån beprövade metoder, med rätt teknik och under rätt
arbetsförhållanden. Vi är nyfikna av oss och hoppar gärna på ny teknik.
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För att en strukturerad
arbetsprocess spelar roll
Vår arbetsprocess är utformad efter dig som kund, för att du ska känna dig trygg från start till mål. Du kan vara
säker på att all dokumentation finns, att rätt saker blir utförda och att arbetsmiljöplaner följs. En strukturerad
och utarbetad arbetsprocess gör steget till ett resultat som möter det du förväntat dig lägre.

• Snabbare och enklare dokumenthantering
• Rapporter med bilder.
• Allt samlat och tillgänglig via vår kundwebb.

För att säkerställa kundkraven i
våra avtalsbundna takbesiktningar
använder vi det webbaserade
inspektionssystemet ISAPP.

FRÅNÖVÄGEN 3, 872 43 KRAMFORS

0612-321 25 • www.nynastak.se

Anlita Vattudalens Bygg
och du investerar för framtiden
Vattudalens Bygg erbjuder alla tjänster inom byggservice, till såväl kommun, företag och försäkringsbolag som
privatkunder. Med vår breda kunskap och stora kapacitet kan vi ta oss an allt från mindre projekt till väldigt stora
och omfattande sådana. Det blir en investering att anlita oss, eftersom att vi gör rätt från början. Du får ett kvalitativt utfört arbete där du inte blir besviken.
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Kanske går du i tankarna att byta fönster eller bygga en altan? Vi kan även bistå dig med lösningar inom allt som
har med fasader att göra och kan även renovera ditt tak. Du kan helt enkelt vända dig till oss oavsett vad du går
i för renoveringstankar. Vi har både kompetensen, erfarenheten och den rätta inställningen för att ta oss an just
ditt projekt!

Renare luft får vi med miljövänligare betong med
resurssnåla råvaror och transporter. Det är resultatet
av vårt viktiga utvecklingsarbete. Men vi gör inte avkall
på betongens prestanda. För betongindustri är
alltid fuktsäkert betongbyggande en självklarhet.
Det ger oss också ren inomhusluft.

ÅKERI AB 0670 12030

Tel: 0670-12030
info@ottossonbolagen.se
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Vattudalens Bygg
– oavsett vad du behöver hjälp med
Utöver samtliga tjänster inom byggservice hjälper vi också till med bland annat plattsättningar och renovering av
skorstenar, vi bygger bryggor och skottar tak. Vid plattsättning arbetar våra mycket erfarna kakelsättare tillsammans med elektriker och rörmokare för att säkerställa hög kvalitet på utfört arbete. Vi har ett stort och tätt kontaktnät med underentreprenörer vilket säkerställer att du garanterat får rätt person på rätt projekt.
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När det kommer till renovering av skorstenar handlar det framförallt om att åtgärda brister vid besiktning. Vi drar ny
slang i befintlig skorsten. Om den är i dåligt skick ovan tak murar vi om den och monterar toppbeslag. Vi kan även
tillgodose dig med lösningar som rör allt från renoveringar till om-, ny- och tillbyggnationer. Kontakta oss för att få en
kostnadsfri offert, så hjälper vi dig att konkretisera dina drömmar och förverkligar dem utifrån dina specifika behov.
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DINLOKALA
LOKALAELINSTALLATÖR
ELINSTALLATÖR
DIN
följer
strömmen,
vi leder
den.
ViVi
följer
inteinte
strömmen,
vi leder
den.

Vi utför mark- och grundarbeten i
samarbete med Vattudalens Bygg!
www.ottossonsakeri.com

Risselåsvägen
Strömsund••0670-106
0670-10640
40
Risselåsvägen
14,14,Strömsund
Medlem i Elektriska Installatörsorganisationen EIO sedan 1956
Medlem i Elektriska Installatörsorganisationen EIO sedan 1956

Referens: Förskolan
Under 1,5 år byggde vi om och renoverade en förskola i Strömsund på uppdrag av Strömsund kommun. Vattudalens Bygg stod som totalentreprenör för bygget som skedde i två etapper, hus 1 och hus 2. Husen ligger på det
natursköna området Rotnäset i Strömsund, som ursprungligen var ett demensboende med 6 lägenheter i varje
huskropp. Vi renoverade dessa hus invändigt samt förfinade och rustade upp utomhusmiljön genom att bland
annat addera flera lekparker, barnvagnstak, grillplatser, nya vägar och avlämningsplatser.
Under arbetets gång samarbetade vi med sju olika underentreprenörer. Genom att ha en aktiv dialog och fokusera på kommunikation både gentemot vår kund och mot samtliga underentreprenörer blev arbetsprocessen
smidig och resultatet blev något att vara stolt över. Att vi fick vara en del av ett sådant här stort och genomtänkt
projekt är något vi verkligen värdesätter.

OMBYGGNAD
TILL
FÖRSKOLA

10

VÄNDPLAN
PLATS FÖR
MATBIL
+ HKP

FÖRKLARINGAR
BEFINTLIG BYGGNAD
SOM BERÖRS
AV OMBYGGNATION

HKP

NY PARKERING FÖR
FAMILJECENTRALEN

BEF FAMILJECENTRAL

FRAMTIDA
OMBYGGNAD
TILL
FÖRSKOLA

NY PLATTLÄGGNING
SANDLÅDA
NY PLATTLÄGGNING

OMBYGGNAD
TILL
FÖRSKOLA

GUNGA

RUTSCHKANA
VATTEN
BALANS
BÅT

NY VÄG TILL
FAMILJECENTRALEN

HKP

DÖRR FLYTTAS

KLÄTTER
DÖRR FLYTTAS
BEF FRD

BEF
PERSONAL-P

ODLING

GRILLPLATS

ÄVENTYR
BET

ANT

ÄNDRING AVSER

DATUM

Sign.

BYGGHANDLING
NY
HÄMTNING / LÄMNING
REP MELLAN
TRÄD

NY
CYKEL-P
Gisteråsjöstrand
Arkitektur AB
Akademigatan 4F
831 40 Östersund
063-57 00 90
www.gisterasjostrand.se
UPPDRAG NR

LAGMANSGATAN
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HANDLÄGGARE

15-3024-105

CHEL

CHEL

DATUM

ANSVARIG

2015-09-17

CHRISTEL ELVSGÅRD EKMAN

ARMERAREN 2, STRÖMSUND

SKALA 1:200
0 1 2
METER

RITAD AV

OMBYGGNAD FÖR FÖRSKOLA
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15

20

SITUATIONSPLAN
SKALA A1

1:200

NUMMER

A-00.1-01

BET

GSPublisherEngine 27.46.96.8

www.maskinochmotor.com

Maskinkonsulten din hyrbutik.
Vi har allt från handmaskiner till grävare.
Järnvägsgatan 33 Strömsund • 0670-13075 • www.maskinkonsulten.se
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Vattudalens Bygg AB
Skräddaruddsgatan 9
833 35 Strömsund
0670-137 04

I förebyggande syfte
eller när skadan
redan är skedd finns
vi där för Mittsveriges
fastighetsägare och
dig som hyresgäst.

Se det som
sanerat och
klart!
Storlienvägen 36 831 52 Östersund
Tel: 063-12 60 00, Fax: 063-13 26 35
info@synops.se • www.synops.se
Synops AB
Storlienvägen 36 831 52 Östersund
Tel: 063-12 60 00, Fax: 063-13 26 35
info@synops.se • www.synops.se

Brandtätning

BHT
Mögelsanering

Betonghåltagning

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 14914 • www.jssverige.se

vattudalensbygg@telia.com

