Kompletta inom bygg
– experter på fönster
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Den enda vägen är framåt
Välkommen till Wiiks Bygg, det kompletta byggföretag som framför allt
är nischade mot ett område, fönsterbyten. Vi är Nedre Norrlands största leverantör av fönster till privata hus och bostadsrättsföreningar och
monterar cirka 3 000 fönster per år. Våra duktiga montörer har gått
fönsterskolan och vi jobbar bara med välkända fönstertillverkare som
garanterar högsta kvalitet. På Wiiks Bygg finns också en byggavdelning
som bland annat arbetar med renoveringar, ombyggnader, nyproduktion
och tillbyggnader. Hos oss hittar du allt under samma tak!
Företaget startades redan 1991 och blev aktiebolag 2004. Idag drivs
Wiiks Bygg av Torbjörn Wiik och Jonas Engström tillsammans med 20
medarbetare. Många av våra mycket kompetenta medarbetare har jobbat hos oss under en längre tid, vilket vi självklart är glada och stolta
över.
Enligt oss är framåt den enda vägen. På Wiiks Bygg blickar vi ständigt
framåt och nya projekt är alltid på gång. Vi har genom vårt fastighetsbolag Draghällans Fastigheter förvärvat ett tomtområde ute på Hamn i
Njurunda, 25 minuter söder om Sundsvall city, där vi bygger fritidshus
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Hållbarhet är här för att stanna
– på alla plan
Dagens byggklimat ställer höga krav på företag inom branschen, därför ämnar vi att ligga i framkant. De samarbetspartners som vi jobbar med tillverkar sina produkter med ett högt hållbarhetstänk. Enligt oss är det också
minst lika viktigt med social hållbarhet. Det innebär att vi är noga med att våra anställningsvillkor uppfyller alla
aktuella kriterier och att vi bidrar till sund konkurrens inom branschen. I tillägg till detta utbildar vi våra medarbetare för att de ska kunna möta de senaste teknikerna och utföra sitt arbete på ett säkert och riskfritt sätt. Till
och från våra arbeten är vi måna om att ta oss fram på vägarna med bränslen som är skonsamma mot miljön.
Med detta i åtanke är det en självklarhet för oss att ställa oss bakom FN:s globala hållbarhetsmål.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Betong har en viktig plats i hållbart byggande. Den är beständig, underhållsfri,
fukttålig och brandsäker. I ECO-Betong har vi ersatt en del av cementen med
slagg, en biprodukt från stålindustrin. Tillsammans med S.T. Wiiks Bygg AB har
vi under lång tid levererat betong i Sundsvallsregionen med omnejd. Ett långt,
bra och hållbart samarbete. Vill du veta mer? Swerock.se

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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1988
Torbjörn Wiik startar företag och öppnar Njurundas
första Gym samtidigt som han jobbar heltid som
Byggnadsträarbetare på BPA.

1995
Startar samarbete med Tiivi-Fönster och börjar
montera fönster åt dem. Företaget anställer två
snickare och de tar sig även an andra byggprojekt.

2004
Startar Torbjörn aktiebolag tillsammans med Jonas. Tillsammans räknar de hem Sveriges största
fönsterbyte där 5000 fönster byts åt BRF Bosvedjan. Företaget har nu 20 anställda, vilket kräver att
Torbjörn och Jonas kliver in på heltid som arbetsledare. Torbjörn ägnar mycket av sin tid åt fönsterförsäljningen.

1992
Torbjörn startar Wiiks Bygg och inleder direkt ett
samarbete med Jonas Engström som har startat egna byggfirman Engström bygg sedan 2 år
tillbaka. Under denna tid byggs det lössvirkeshus
och de tar på sig olika renoveringsobjekt inom
byggnation.

1999
Startar samarbete med SP-Fönster och kör i gång
försäljning utav märket.

2007
Vi tar in Traryd-Fönster i vårt sortiment.

2011
Vi utför en stor entreprenad åt Trafikverket där
företaget monterar in 2000 ljudfönster längsmed
Botniabanan.

2014

2013
Vi köper ett tomtområde av Fortifikationsverket
innehållande ett bergrum på 2500m2. Marken
har ett fantastiskt läge med utsikt över havet vid
inloppet till Sundsvall. Planen är att stycka av
tomter som vi sedan bygger fritidshus/villor på.

Får vi högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

2017
2018
Vi får agera hjältar i tv-programmet fuskbyggarna.
Under programmet får vi rätta till en massa byggfel efter att det ursprungliga husbygget inte gick
som det var tänkt.

2021
Första gången som vi omsätter över 50 miljoner.
Då ligger försäljningen av fönster över 3000 enheter och vår byggavdelning omsätter 23 miljoner.
Det står nu fyra färdiga hus på Hamnberget och 10
tomter är redan sålda.

Vi har gjort alla förberedande arbeten och fått
tillstånden att köra igång vårt husprojekt på
tomtområdet som vi nu döpt till Hamnberget.
Bygget av vårt visningshus sätts i gång och vi
väljs till årets företagare i Njurunda.

2019
Vi nomineras till årets företagare på Sundsvalls Business Award där vi slutar på en 2:a plats i finalen.
Torbjörn son Robin kliver in som arbetsledare.

2022
Förvärvar vi en industrifastighet via vårt Fastighetsbolag Draghällans Fastigheter på 760m2 i Njurunda
som vi har för avsikt att renovera och hyra ut.
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Hög kvalitet och personlig
service kommer alltid först
Redan från början var vi på det klara med att vi ville fokusera på kvalitet och att
vara nära våra kunder. Vi står därför för ett kvalitetstänk genom hela kedjan och
har som mål att kunden alltid ska vara nöjd. När våra kunder är nöjda vet vi att
vi har gjort ett bra arbete. Vi har hög yrkesstolthet och är noggranna i allt som vi
tar oss an, vilket innebär att du kan lämna över nyckeln till oss i förtroende och
dessutom vara säker på att det är städat och fint när jobbet är klart.
Våra kunder består av såväl privatpersoner som större företag. Dock så gör vi
ingen skillnad på dig som kund. Kontakten med dig som kund är personlig och
du kan lita på att vi svarar när du måste komma i kontakt med oss. Vi sätter
lika stor ära i att montera ett enstaka fönster i en villa som 5 000 fönster åt ett
större fastighetsbolag, var så säker på det! Dessutom kan du vara trygg i att vi
alla är certifierade fönstermontörer.

Värdshusvägen 2 Sundsvall – 075-241 1673 • BEIJERBYGG.SE
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Fönsterbyten som
gör skillnad för din fastighet
Är det dags att ge din fastighet ett lyft med hjälp av nya fönster? På Wiiks Bygg har vi lång erfarenhet av just
fönsterbyten och det är dessutom vår specialitet. Vid önskemål erbjuder vi även finansiering genom Svea
Ekonomi, vilket kan underlätta processen för dig som vill byta fönster eller dörrar. Du som villaägare kan därför
vara trygg i att låta oss ta hela ansvaret för projektet. Så här ser vår process ut:
1. Du har sett en annons, rekommenderats av en referens eller hittat oss på nätet. Du kontaktar någon av våra
fönstersäljare och bokar tid för ett kostnadsfritt hembesök.
2. På plats för ett hembesök. Väl på plats lyssnar vi till dina förutsättningar och behov. Vi gör en inventering av
fönster och balkongdörrar och bestämmer i samråd med dig vilket eller vilka alternativ på lösningar som vi
ska offerera. Du får en offert direkt på plats som du får ta ställning till när det passar.
3. Beställning. Vi mäter upp samtliga fönster och går igenom beställningen med dig innan den skickas till
fabrik.
4. Leverans. Fönstren levereras till dig direkt från fabriken, inplastade på pall. Efter leverans kontaktar vår
montör dig och bokar tid för montage.
Vår långtgående erfarenhet inom branschen har bidragit till att vi idag samarbetar med de bästa fönsterleverantörerna inom branschen. Lingbo är en av våra samarbetspartners som vi rekommenderar när det kommer till
byten av fönster i lite äldre byggnader. Hög kvalitet och design av yttersta slaget, det får du med fönster från
Lingbo.

VÄL UTFÖRT MARKARBETE
HELT ENKELT.
Fyller ut. Gräver ur. Jämnar till. Bygger upp. Lägger grund.
Anlägger avlopp. Markarbeten helt enkelt.

Stenstaden Mark & Entreprenad erbjuder markarbeten, grundläggningar
och anläggning av avlopp till företag och privatpersoner med Sundsvall som
utgångspunkt. Sju anställda med mångårig erfarenhet och ett viktigt uppdrag:
nöjd kund. När våra kunder är så nöjda med vårt arbete att de rekommenderar
oss till andra, då har vi lyckats. Så tänker vi. Vad kan vi göra för dig?

GRUNDLÄGGNING

ENSKILT AVLOPP

MARKARBETEN

Björneborgsgatan 49, 854 61 Sundsvall
070-597 29 29 stenstadenmark.se
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Designelement

Börja din
egen tradition
{XXX}

I FÖNSTERFABRIKEN I LINGBO skapar vi kulturfönster med moderna egenskaper som ser ut som
fönster gjorde förr, med profilerad karm, innerbåge
och ytterbåge och med handkittad spröjs.
Vi använder alltid det finaste virket från furu i närbelägna skogar och tillverkar ditt fönster i de flesta
storlekar, former och proportioner. Hos oss har du
själv möjlighet att välja färg på bågar, karm och kitt
samt förse fönstren med tidstypiska beslag och detaljer, helt enligt dina önskemål.
Läs mer på www.lingbokulturfonster.se
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Tillsammans
med SP Fönster
garanterar vi
kvalitet
Oavsett vad för typ av fastighet du har kan vi bidra
med expertis gällande vilka fönster som du borde välja. Våra fönster är Svanenmärkta och kommer bland
annat från det anrika märket SP Fönster, som står för
genuin svensk kvalitet vad gäller både material och
detaljer. Med en klassisk och rak profil passar deras
fönster extra bra till hus med lite äldre karaktär. Vi på
Wiiks Bygg har samarbetat med SP Fönster i över 20
år, vilket gör att vi har hög produktkännedom och kan
vägleda dig mot rätt val.

Avtalat broschyrinnehåll
Foto (JS)

Svana* dina
nya SP Fönster

{XXX}

Foto
{XXX}

*Svana är ett ord för alla hållbara handlingar, stora som små.
Tack för att du svanar genom att välja våra Svanenmärkta produkter.

Stock Foto (JS)

SP Fönster

Låg energiförlust

{XXX}
Lång livslängd

Designelement
{XXX}

Svensk furu från
hållbart skogsbruk
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Fönster som bjuder
in ljus och värme till
din fastighet
– kolla in fönster
från Traryd Fönster
Drömmer du om ett vardagsrum som fylls av dagsljus
lagom till att du startar din dag? Då rekommenderar
vi fönster från Traryd. Tekniken är modern, med rak
profil och passar till den moderna villan såväl som
till funkishuset. Fönstren bidrar även till lägre energikostnader, mindre buller, högre säkerhet och bättre
inomhusmiljö, utan kallras. Dessutom är underhållsbehovet minimalt.

Avtalat broschyrinnehåll
Foto (JS)
{XXX}

Foto
{XXX}

Stock Foto (JS)
{XXX}

Traryd Fönster
Designelement
{XXX}

Hög komfort med
stora fönster.
Med Traryd Fönster kan du öppna upp ditt hem,
släppa in mer dagsljus och ta dig närmare naturen.
Våra moderna fönster är lika estetiskt designade
som energieffektiva och de ger dig hög säkerhet.
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Din lokala totalentreprenör
inom byggnation
Ett stabilt bollplank och en engagerad totalentreprenör, det är vi på Wiiks Bygg. Vår byggavdelning utför renoveringar, ombyggnader, nyproduktioner och tillbyggnader. Vår ledstjärna är att jobbet alltid
ska utföras till rätt pris och i rätt tid, alltid enligt vår överenskommelse. Det ska vara fair från
början, du ser alla kostnader direkt och behöver inte vara orolig för att jobbet drar ut på tiden.
Vi slutför alltid våra projekt så fort vi kan.
Processen börjar med att vi gör ett platsbesök och utvärderar ditt kommande byggprojekt för att diskutera igenom det med dig. Vi är lyhörda för dina behov och vi använder gärna vår erfarenhet till att komma med förslag, om du vill.
Om du så önskar tar vi ett helhetsansvar för projektet, som totalentreprenör.
Vi samarbetar med pålitliga underentreprenörer som kan hjälpa till med
allt från målning till rörläggning och el. För varje projekt finns en
ansvarig projektledare och en arbetsledare, en trygghet under hela
byggprocessen.

LYFTKONSULT AB
• Mobilkranar • Teleskoplastare
Lastväxlare • Sopcontainer • Baxningsutrustning
Körplåtar • Förrådscontainer
Magnus Swahn 070-312 85 49 • Martin Swahn 073-805 22 49
lyftkonsulten@hotmail.se
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RÄTT GOLV TILL RÄTT PRIS
Att hitta rätt golv är inte alltid helt enkelt. Men om du frågar oss så får
du en stabil grund att stå på genom att utgå från ditt hem och de som
bor där. Med över 50 år i branschen kan vi konsten att hjälpa dig hitta
och lägga rätt golv. Men det har naturligtvis alltid sitt pris. Rätt pris.

www.bydalensgolv.se
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Fasadrenovering
En fasadrenovering ger bättre energivärden i huset, förhöjer synintrycken och minskar behovet av
underhåll. Enligt oss på Wiiks Bygg handlar fasadrenoveringar om hela utsidan av fastigheten, från
ytterväggar i olika material till fönster, balkonger och
dekorativa detaljer. Allt som du och förbipasserande
kan se. Vi erbjuder helhetslösningar så att hela fastigheten får ett lyft som både är elegant och funktionellt.

www.biscayatak.se
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Takbyten
Ett stabilt och tätt tak är mångt och mycket din fastighets nav. Fungerar inte taket försvinner mycket av energin ut och dessutom finns det risk för ovälkomna läckage. Med andra ord, ditt tak bör alltid prioriteras, oavsett
vad. På Wiiks Bygg byter vi både tegel- och plåttak. Innan vi påbörjar arbetet har vi alltid en öppen dialog tillsammans med dig som kund för att ta fram de bästa lösningarna för just ditt tak.

www.gpplat.se

16

S.T WIIKS BYGG

Hamnberget - en plats för alla
Uppe på Hamnberget, med milsvid havsutsikt över Sundsvallsbukten, finns nu chansen att förvärva ditt
drömhus eller tomt. Med närhet till båtklubb, slalombacke, golfbana och fiske samt mindre än två mil till
Sundsvall finns alla möjligheter att hitta harmoni, året om.
Husen vi bygger är unikt framtagna för att passa alla levnadsstandarder. Inget hus är det andra likt och
du väljer själv hur du vill utforma huset du drömt om. Hösten 2018 flyttade de första fastighetsköparna
in och området utvecklas ständigt med nya hus, men den fria känslan består. Hamnberget är en plats för
alla att trivas på. Med närhet till skog, vatten och ett otroligt rikt djurliv är området en plats som måste
upplevas.
Tillsammans med oss på Wiiks Bygg utvecklar vi er grundidé för att sedan förvekliga alla era visioner
och önskemål. Välkommen till Hamnberget, en plats att vara och leva på.
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Bygma Sundsvall, Tegelvägen 19.
060-13 57 00 • bygma.se
Mån - fre
06:00 - 1700
Lör
09:00 - 14:00

Service för Nordens mest krävande kunder.
Det är hos oss på Bygma projektet tar sin början. Vi ser till att allt ska bli rätt,
från första markskivan till sista takpannan. Men framförallt gör vi det enkelt
att få projektet rätt. För vi vet att det viktigaste för dig är din tid. Vi ger råd,
packar och l baserat på år av kunskap, erfarenhet och nytänkande. För vi vet
att minsta fel kan ställa till stora problem.
Det är därför Nordens mest krävande kunder
väljer Bygma.
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Uterum
Ett nytt uterum kan förhöja både din livskvalitet och fastighetens värde. Många bygger uterum för att förlänga
sommarkvällarna in på hösten men också för att fullända fastighetens fulla potential. Oavsett vad dina mål
är med uterummet kan vi på Wiiks Bygg hjälpa dig att infria dina visioner. Med vår erfarenhet av att bygga och
renovera uterum och altaner kan du vara trygg i att arbetet blir utfört på ett säkert och prisvärt vis. Förutom ett
estetiskt vackert slutresultat garanterar vi att byggnationen lever upp till alla regler och lagkrav.

Vi utför alla invändiga och utvändiga målningsarbeten.
Lackering av köksluckor och dörrar.
070-393 93 92 • 060-56 24 25 • www.nymansmaleri.se
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•
•
•
•
•

REPARATIONS- & NYGLASNING
KONTORSVÄGGAR
FÖNSTER & TAKFÖNSTER
GLASTAK & GLASFASAD
ENTRÉTAK OCH GLASDÖRRAR

•
•
•
•

ENTRÉPARTIER
STÅL/ALUMINIUMDÖRRAR
GLASRÄCKEN
FASTIGHETSFILM

• INGLASNING & UTERUM
• SPEGLAR, DUSCHVÄGGAR
& KÖKSGLAS
• BASTUGLAS
• SOLSKYDD
GLASJOUR
DYGNET RUNT
020-80 80 00

RYDS GLAS I SUNDSVALL
Skönsbergsvägen 63, 856 31 Sundsvall
060-67 11 70, sundsvall@rydsglas.se
www.rydsglas.se
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Restaurang FAB
- ett spännande
byggprojekt i en unik miljö
Sundsvall har äntligen fått ett nytt restaurangstillskott att jubla över, vi hälsar
dig välkommen till Restaurang FAB. På uppdrag av Hedern Fastigheter genomförde vi
på Wiiks Bygg ett spännande projekt. Projektet omfattade att bygga om en restaurang med
unik design som Sundsvalls invånare nu kan besöka. En plats för alla som vill ta del av Sundsvalls
industriarv, äta en högklassig måltid och njuta av den vackra utsikten i det undangömda industriella
kvarteret. Pernilla Åhlin som representerar Fenix Holding har varit med och utvecklat restaurangen, berättar
om upprinnelsen och varför alla borde besöka Restaurang FAB.
– Vi tyckte det var viktigt att fastigheten skulle ha en restaurang då läget är fantastiskt. Platsen omges av många
företagare och privatpersoner, vilka alla förtjänar en samlingsplats med god mat, härlig stämning och unika
lokaler.
I samarbete med E Street har Restaurang FAB satt ribban högt. I köket återfinns kökschef Jimmy Lundin som
skapar måltider, vilka präglas av råvaror av högsta kvalitet och ett genuint hantverk. Lokalen har fått ett ordentligt lyft efter en omfattande renovering och kan nu ta emot ca 140 sittande gäster. Pernilla Åhlin fortsätter och
berättar om samarbetet med Wiiks Bygg.
– Teamet på Wiiks Bygg har varit väldigt lyhörda sedan dag ett. De har kommit med egna förslag och på så sätt
arbetat fram bra lösningar för lokalen. I restaurangen har de fixat anpassning av restaurangen, personalyta och
den fantastiska terrassen med havsutsikt.

Betong har en viktig plats i hållbart byggande. Den är beständig, underhållsfri,
fukttålig och brandsäker. I ECO-Betong har vi ersatt en del av cementen med
slagg, en biprodukt från stålindustrin. Tillsammans med S.T. Wiiks Bygg AB har
vi under lång tid levererat betong i Sundsvallsregionen med omnejd. Ett långt,
bra och hållbart samarbete. Vill du veta mer? Swerock.se

RÖRMOKAREN
FÖR DIG!
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Södra Norrlands trevligaste
maskinuthyrning.
Med vår mångåriga erfarenhet och moderna
maskinpark hjälper vi dig med ditt maskinbehov.
Här återfinner du liftar, elverk, byggmaskiner,
ställning, vältar, belysningsmaster bara för att
nämna lite av vårt utbud.
Våra leverantörer är de ledande på marknaden
exempelvis, Genie, Stihl, Hilti, Kubota, Atals Copco,
Manitou, Grindex och många fler.
Kom in till oss på Wangeskog i
Östersund så berättar vi mer. Påtår ingår!
www.wangeskog.se
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”Ett varierande arbete med bra kollegor”
Att lyfta våra medarbetare är något vi tycker är extra roligt, speciellt någon som har varit med och byggt upp
vårt företag under årens gång. Hans Olsson, en trogen medarbetare till oss på Wiiks Bygg har varit med om
mycket under sina år. Han började sin yrkeskarriär år 1998 hos oss efter att ha arbetat med diverse praktiska
yrken. Hans beskriver Wiiks Bygg som en varierande arbetsplats med många givande möten, både med kollegor
och kunder. När vi når Hans ska han iväg och gipsa väggar ute vid Haga, trots det har han tid för en pratstund.
– Jag har trivts bra under mina verksamma år på Wiiks Bygg. Det har varit många minnesvärda ögonblick och
många kunder som har visat uppskattning.
Hans har varit med och byggt i många olika projekt, allt från hus till restauranger. Han beskriver att han uppskattar de större projekten, speciellt där hans egenskaper inom snickeri och detaljarbeten får komma till
sin rätta. På frågan om han har varit med om något utstickande projekt tvekar han inte att nämna
när Wiiks Bygg fick äran att vara med framför kameran på bästa sändningstid för TV4, närmare
bestämt som en hjälpande hand i Fuskbyggarna.
– Det var en speciell tid och uppdraget hörde inte till det vanliga direkt. Att få stå
framför kameran samtidigt som vi fick rätta till en massa fel från tidigare
entreprenör. Det var glädjande att vi fick ordning på det till slut och att
familjen kunde flytta in.
Tack för samtalet, Hans!

Ditt kompletta sortiment
inom järn, färgprodukter
och byggvaror!

Behöver du
byggvaror av
något slag?
Då är vi på NT Byggmaterial ditt
självklara val. Hos oss hittar du
ett brett sortiment av byggvaror för alla typer av projekt och
renoveringen. Vi erbjuder ett
komplett sortiment inom järn,
färgprodukter och byggvaror.
Vi har god kunskap inom byggbranschen och vad varje enskilt
byggprojekt kräver.

Bild på medarbetare?

060-513 620 • info@ntbyggmaterial.se • www.ntbyggmaterial.se
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Alltid i framkant – då och nu
Att vi brinner för att hjälpa våra kunder att infria sina husdrömmar råder det inga tvivel om. Vi tycker det är extra kul när
både våra kunder är nöjda och att vi själva får ett kvitto på det genom att bli uppmärksammade. År 2017 fick vi äran att ta
emot priset Årets Företag av Njurundaföretagarna, som är en medlemsorganisation med över 200 företagare och föreningar från både Njurunda- och Sundsvallsområdet. Under 2019 nominerades vi även till årets företagare på Sundsvalls Business Award där vi slutade på en 2:a plats i finalen. Att få ta emot sådana priser gör oss ännu mer motiverade att utvecklas
för framtiden. Vårt mål är lika tydligt då som nu, kunden står alltid i centrum.

ETT SPECIALFÖRETAG INOM PUTSAT
OCH MURAT BYGGANDE
Vi levererar totallösningar
– från åtgärdsförslag till färdig produkt
Certifierad fasadentreprenör
– energieffektivisering genom tilläggsisolering
Vi bygger och hyr ut ställningar och väderskydd
www.jamtfasad.nu

Mjösundsvägen 44
862 40 Njurunda
Torbjörn
070-510 89 76
Jonas
070-516 45 23
Robin
073-092 34 93
Fax: 060-307 65
E-post: info@wiiksbygg.com
wiiksbygg.com

