VI GÖR
GOTLAND
LITE VACKRARE

BROSTRÖMS – HÖG KVALITET
OCH GENUIN FAMILJEKÄNSLA!
Broströms Gotland AB är ett familjeföretag som startades 2008 av Oskar
Broström. När Oskar var 14 år tog han
traktorn till bowlinghallen på Öster för att
spela bowling, idrotten som senare tog
honom till Göteborg. Där började han jobba som grävmaskinist och under åren på
västkusten träffade han sin blivande fru
Therese, som hjälper till med administrationen på Broströms. Familjen består
också av sönerna Elvis och Henry.
EN STOR FAMILJ
Familjekänslan går som en röd tråd
genom allt på Broströms. Vi är måna om
våra fantastiska medarbetare, som är vår

främsta resurs. Tillsammans tar vi hand
om varandra och våra kunder, vi är med
ett projekt från start till mål. Med gedigen
kompetens och stort kvalitetsfokus ser
vi till att skapa ett slutresultat av högsta
klass.
En annan av våra hjärtefrågor är miljön.
Våra fordon och maskiner är högt miljöklassade, så att påverkan på miljön blir så
liten som möjligt. En modern maskinpark
innebär också att vi kan arbeta effektivt
och uppfylla våra kunders högt ställda
förväntningar.
Broströms har runt 25 anställda och är
medlem i Maskinentreprenörerna (ME).

Fredrik Lundqvist
070-528 29 44
fredrik.lundqvist@visbybilcity.se

MASKINENTREPRENÖRER MED
SINNE FÖR ESTETIK!
På Broströms utför vi alla typer av mark- och
anläggningsarbeten, i vår maskinpark finns
maskiner från 1,5 till 30 ton. Men framförallt
har vi en kunskapsbredd som slår det mesta.
Vi är kreativa landskapsarkitekter som ritar och
planerar. Vi projekterar, dränerar, gör husgrunder och mycket annat. Det är bara fantasin
som sätter gränser!

Ett urval av jobb som Jerkebys VVS
och Slite Vatten & Värme kan utföra:
Rörkomarkservice • Byte av värmepumpar • Avloppsinspektioner/avloppsrening • VVS-jobb i nya
villor • Badrumsrenoveringar och ritar nya badrum
i 3D • Inspektion och byte av vedpannor • Installation och byte av pelletspannor • Installation och
service av vattenrening • Vattenburen golvvärme •
Serviceavtal sommarstugeägare • Svetsarbeten •
Auktoriserat säkert vattenföretag • Energikalkyler •
Finansiella lösningar

Följ oss på Facebook och Instagram

DE SMÅ DETALJERNA SOM GÖR DET
För oss på Broströms handlar kvalitet också
om att göra rätt från början. Vi är därför väldigt
noggranna med sådant som inte alltid är så
lätt att se för våra kunder, till exempel att alla
underarbeten är väl utförda. Som kund hos
Broströms kan du känna dig trygg med att vi
har koll på helheten, ner till minsta detalj!

Våra rörmokare erbjuder:
AKUT VVS-JOUR PÅ HELA GOTLAND, DYGNET RUNT,
365 DAGAR OM ÅRET!

Vi har bred kompetens och välutrustade servicebilar redo dygnet runt och
hanterar stopp i avlopp, dusch och toalett, spolning, rörinspektioner och
filmning av rör, reparationer och vattenläckor.
Tveka inte att ringa oss när du behöver en rörmokare akut!

0498-29 89 89
Vår målsättning är att vara ute hos kund inom
1 timme vid akuta el.

Tel. 0498-298989 info@jerkebysvvs.se

Slite Bad & Värme

Tel. 0498-220700 info@ssv.se
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