En lokal byggare
med hjärtat
i skärgården

Om oss

Vi lever på vårt goda rykte
Älvsnabbens Bygg startades 2015 och drivs idag av tre delägare med Lars
Hedén och Gunnar Adolfsson i spetsen. Vi är en lokal byggare med skärgården och Södertörn som arbetsområde. Det är i skärgården som vi har våra
rötter!

Vi utför nybyggnationer, ombyggnader och tillbyggnader åt privatpersoner,
där vi erbjuder ett totalkoncept på hela byggnationen och finns med hela
vägen. Vi har alltid en röd tråd genom hela byggprocessen och lägger stor
vikt vid kommunikationen med kunden.

Älvsnabbens Bygg startades med ambitionen att vara ett reko byggföretag
som kör med öppna kort. Den devisen lever vi efter varje dag. Vi använder
oss exempelvis av transparanta kalkyler. Det innebär att våra kunder har full
insyn i hur vi räknar, med material, tidsåtgång och vår beräknade vinst. I våra
projekt är kunden delaktig, vi diskuterar och kommer tillsammans fram till
de bästa lösningarna. För oss innebär en nöjd kund ett nytt uppdrag. Vi är
helt enkelt inte nöjda förrän våra kunder är nöjda.

Öppettider: mån–fred 6–17, lördag 8–14
Tungelstavägen 73, Västerhaninge. • Tel 08-500 225 20 • xlbygg.se/haga
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Byggprocessen

En effektiv och trygg byggprocess
Älvsnabbens Bygg utför renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader.
Bland våra många projekt finns bland annat tillbyggnader av villor, fasadbyten, fönsterbyten och nybyggnation av fritidshus.
Processen börjar med att vi kommer ut och tittar på ditt byggprojekt för att
diskutera igenom det med dig. Vi är lyhörda för dina behov och önskar du
förslag och synpunkter lämnar vi gärna det. När vi har gjort en kostnadskalkyl och lämnat en offert går vi igenom denna med dig. Därefter gör vi upp
en tidsplan och en betalningsplan. Det finns möjlighet både till fast pris och
till löpande räkning.
Vi tar ett helhetsansvar för projektet och 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.

Du vet väl om att vi kan hjälpa dig med bygglovet, både med framtagning
och administration? Komplicerade regler innebär att det kan vara svårt att ta
fram bygglovshandlingar. Vi ser till att alla handlingar är i sin ordning och att
rätt person på kommunen tar hand om bygglovsärendet.

Älvsnabbens Bygg
sätter inga gränser.
Vi anpassar oss
efter kunden.
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Byggprocessen

Nära kommunikation som
bygger på öppenhet
Vårt mål är att utföra byggtjänster med kvalitet och ansvar och vår ledstjärna är att jobbet alltid ska utföras till de priser och de tider vi har kommit
överens om. Det ska vara fair play – du ser alla kostnader direkt och behöver inte vara orolig för att jobbet drar ut på tiden.

Vi har en bra erfarenhet av att använda transparanta kalkyler och har fått
nöjda kunder på köpet. En transparant kalkyl innebär att du får full insyn i
hur vi räknar, med material, tidsåtgång och vår beräknade vinst. Denna tydlighet är bra för alla parter och innebär inga överraskningar. Det slutgiltiga
priset är det som står i kalkylen.

VI TAR HAND OM
DITT BYGGAVFALL
vid både stora och små renoverings- och byggprojekt.
Nynäs Ösmo Lastbilscentral AB | 08-520 111 30 | info@nyoslbc.se | www.nyoslbc.se

Kvalitet

Yrkesskicklig personal
säkerställer hög kvalitet
På Älvsnabbens Bygg arbetar personal som kommer från trakten. En del
har lång erfarenhet och några kommer direkt från skolan. Kombinationen av
nytänkande och erfarenhet skapar en dynamisk arbetsmiljö som utvecklar
vår verksamhet. All personal har yrkesbevis.
Eftersom våra anställda har en rad olika kompetenser försöker vi dra nytta
av detta för respektive projekt. Dessutom samarbetar vi med underentreprenörer som delar vår syn på hög kvalitet. Därför har vi resurser att göra
kompletta arbeten, med rätt kvalitet och efter dina önskemål.

Under byggprocessen råder noggrannhet, kvalitetsmedvetenhet och kommunikation, från första samtalet med dig som kund, till byggprocessen och
slutbesiktning.

På Älvsnabbens
Bygg arbetar
personal som
kommer från
trakten.

www.hfonstret.se

Unik konstruktion

H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74

SNYGGA SMARTA TAK

www.klicktak.se

Fokus på miljö och kvalitet
Vi lägger stor vikt vid miljö- och kvalitetsarbetet. Eftersom vi bor och verkar
i skärgården ställs vi dagligen inför utmaningar i vårt arbete för att skona
miljön, exempelvis har vi miljöanpassade förbränningstoaletter i arbetsbodarna. Vi är också noga med att hantera byggavfallet och optimera transporten av det från närliggande arbetsplatser så att vi slipper onödiga resor.
Vår fordonspark är uppdaterad med miljöklassade bilar.
För att göra ett så litet avtryck som möjligt i det långa perspektivet väljer vi
att arbeta med etablerade produkter och material av hög kvalitet. Kvalitet
innebär en lång livslängd med låg miljöpåverkan.

JN SÖDRA

Plattsättning
www.jnsodra.se

MED HELA STORSTOCKHOLM
SOM ARBETSFÄLT

söderorts
Måleri och lackering helt enkelt..
TUNGA LYFT • TRANSPORTER • GRUSLEVERANSER
TOMTARBETEN • CONTAINERLYFT ETC.
www.soderortskran.se

www.malmstensmaleri.se

Postadress: Ludvigsberg, 148 95 Muskö • Besöksadress: Muskövägen 100
Lars Hedén: 070-567 48 21 • Gunnar Adolfsson: 070-814 18 67

• 17391 • www.jssverige.se

info@alvsnabbensbygg.se • www.alvsnabbensbygg.se

