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DETALJ

Vi är med dig HELA vägen
Villagruppen står på två stadiga ben; vi bygger villor åt privatpersoner och utför byggservice åt bostadsrättsföreningar och företag. Det vi framförallt erbjuder är trygghet, god sömn och garanterade resultat åt
våra uppdragsgivare, vi är alltid med dig hela vägen från grundläggning till nyckelöverlämning. Vi jobbar i
hela Storgöteborg och har nära och gott samarbete med både modulhusföretag och ett stort antal underleverantörer. Våra tio snickare har rätt kompetens för allt från att bygga en arkitektritad villa till att byta
fönster eller balkonger.

Bostadsrättsföreningar och företag,
vill NI ha struktur, god service och hög kvalitet?
Allt fler företag och bostadsrättsföreningar har hittat till oss, oftast med hjälp av kontakter som rekommenderat oss på grund av den struktur och goda information de får här. Det gör oss naturligtvis stolta,
men det är ingen slump att de känner så. Vi arbetar målmedvetet för att ha en god dialog från första
spadtaget och det lönar sig alltid. Att vi dessutom alltid håller tidtabellerna är ytterligare en effekt av det.

Villabyggare, ni vinner på att låta oss
sköta totalentreprenaden!
Att bygga egen villa är ett stort projekt även om man överlåter åt en firma att sköta själva byggandet.
Många familjer bygger villa samtidigt som de skaffar småbarn och gör karriär, vi rekommenderar dem
alltid att låta oss sköta alla underentreprenörer och ta hela ansvaret. Om man uppskattar värdet i en fritid
med familjen utan oro för elektriker, anläggare, kakelsättare och andra underentreprenörer så har man
vunnit oerhört mycket.

KVALITET - ANSVA

Våra honnörso
att ta rätt besl
vi tar på alla
vårt sätt att g
trygg

AR – ENGAGEMANG

ord hjälper oss
lut i varje steg
nivåer, det är
garantera din
ghet.
Bostadsområdet i Onsala består av arton fristående villor anpassade efter de olika ägarnas önskemål.

Vi bygger felfria drömhus
Villagruppen grundades år 1998 och drivs idag i andra
generationen. Här finns mångårig erfarenhet och kompetens. Vi är Certifierad Trähusbyggare genom SP Statens Tekniska Forskningsinstitut. Vidare är vi utbildade
enligt BAS-U/BAS-P för byggarbetsmiljösamordnare.
Dessutom är vi medlemmar i Sveriges byggindustri. Vi
har helt enkelt vad som krävs för att bygga ditt drömhus, felfritt.

Scanna QR-koden för att
se fler referensprojekt!

Det personliga elföretaget med de stora resurserna, allt från enklare
elinstallation till totalentreprenad och service.
Gör som Villagruppen Gbg AB − ring oss för kreativa kvalitetslösningar där
ny teknik inom el- och dataområdet används på smartaste sätt.
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Söker ditt företag personlig
och kompetent IT-support?

031 69 94 94 | support@smartconsulting.se
www.smartconsulting.se

Hos Smart Consulting AB får ni inte bara en kompetent IT-support
utan också ett personligt och trevligt bemötande. Vi sätter alltid
dig som kund i högsta fokus. Vi är din externa IT-avdelning som
du alltid ska kunna lita på! Kontakta oss för mer information.
Vi är en stolt leverantör till Villagruppen!
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