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Kenneth Eriksson och Henrik Hallgren

VI BYGGER MED KVALITET
Ekshärads Byggservice AB är ett känt namn i Ekshärad med omnejd och har
varit verksamt sedan 1978. Företaget drivs av Kenneth Eriksson och utför allt
från mindre byggserviceuppdrag till större entreprenader på totalentreprenad. Våra kunder är företag, kommuner och privatpersoner.
Under projekten har vi en nära dialog genom hela processen och vi lägger
stor vikt vid att vara lyhörda för vad kunden önskar. Vi gör ingen skillnad på
våra uppdrag. Oavsett om det handlar om att bygga en altan eller renovera
en fastighet har vi samma engagemang. Det ger många nöjda och återkommande kunder.
På Ekshärad Byggservice kommer kvaliteten i första rummet. Vår yrkesskicklighet och kompetens gör skillnad i alla våra projekt, men framförallt när vi
renoverar äldre byggnader där det krävs ett omsorgsfullt hantverk.
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Nybyggnad
ROT-arbete
Takarbeten
Fasad och fönsterbyten
Badrumsrenovering
Försäkringsskador
Inglasning av uterum 		
och balkonger

Hos oss är inget arbete vare sig för stort eller för litet!
RJ:s Måleri AB erbjuder professionell och effektiv hjälp med allt inom måleri och tapetsering. Vi finns i Hagfors, i Värmland, och erbjuder våra tjänster till privatpersoner,
företag, föreningar samt den offentliga sektorn.
Hör av dig för offert eller mer information om vad vi kan göra för just dig!
Läs gärna mer på www.rj-maleri.se eller kolla in vår Facebook
Jan 070-693 77 18 • Rikard 070-693 77 19
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EN FLEXIBEL BYGGPROCESS
På Ekshärads Byggservice utför vi det mesta när det gäller nybyggnation,
renoveringar och om- och tillbyggnation samt murningsarbeten.
Med bred kunskap och lång erfarenhet tar vi rollen som totalentreprenör och
ansvarar för hela bygget. I nära dialog med dig planerar vi hela projektet och
använder underentreprenörer som vi har samarbetat med under många år,
och som självklart håller samma höga kvalitet som vi.
En förutsättning för ett lyckat slutresultat är en effektiv arbetsledning och
en bra kommunikation under byggprojektet. När du arbetar med oss kan du
förvänta dig en personlig kontakt med kunniga och erfarna hantverkare som
tar ett stort ansvar i projekten. Du har alltid en kontaktperson som du kan
vända dig till!

LOYDS VÄGMASKINER
Vi hjälper kunder med vägarbete, väghyvling och gatuarbete runt om i Hagfors kommun.
Företaget har lång erfarenhet från branschen och med det ett brett kontaktnät och många nöjda kunder.
I maskinparken finns väghyvlar, hjulgrävare, bandgrävare och minigrävare.
Vi är specialiserade på skogsbilvägar och hjälper till med buskröjning och andra markarbeten.

loyd.johansson@mail.com • 070-578 44 00 • 070-66 99 604
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LÅT DIN DRÖM BLI SANN!

Förutom ett brett sortiment av bra produkter erbjuder Ekshärad Bygg & Järn också kunskap, service och goda råd. Besök oss du också!

Snickarvägen 1, 683 60 Ekshärad • 010-471 97 00
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NÄRA OCH LOKALT
Är det något som vi är kända för så är det att vi alltid ställer upp för våra kunder, från den första kontakten till att vi är färdiga med bygget. Vi är en lokal
byggfirma som aldrig är längre bort än ett telefonsamtal.
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 till dig går vi igenom denna med dig. Därefter gör vi upp
en tidplan och en betalningsplan.
Under byggprojektet tar vi ansvar för hela arbetet och har en dialog med dig
så att du vet vad som händer. Vår kapacitet att ta oss an totalentreprenader
bygger inte bara på vår kompetens och goda samarbeten utan också på det
förtroende som våra kunder har för oss. Genom att kommunicera på rätt sätt,
ha ordning och reda på arbetsplatsen och hålla tider, får vi nöjda kunder.

Hyrmaskiner
– både enkelt och billigt
ETT NÄTVERK AV HYRMASKINER
WWW.VILLAMASKINISTEN.SE
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ENGAGERAD OCH YRKESSKICKLIG
PERSONAL
På Ekshärads Byggservice arbetar kunnig och engagerad personal som är
företagets viktigaste tillgång. Vi är ett sammansvetsat team med många erfarna hantverkare och yngre lärlingar från byggprogrammet i Hagfors. Genom
att blanda erfarenhet med nytänkande har vi en dynamisk arbetsmiljö.
Alla anställda på Ekshärads Byggservice arbetar mot samma mål – att bygga
med hög kvalitet. Teamkänslan förstärker vi genom att hitta på saker tillsammans. Det finns också ett genuint hantverksintresse hos våra snickare, med
ett högt kvalitetstänkande som delas av de underentreprenörer som vi samarbetar med.
Den positiva känslan på Ekshärads Byggservice är något du som kund märker av i våra projekt. Under byggprocessen råder en noggrannhet, en kvalitetsmedvetenhet och en nära kommunikation mellan hantverkare och kund.

UTERUM

INGLASNINGAR

WWW.EXPODUL.SE

Ängsvägen 13, 683 60 Ekshärad
0563–400 51 • 070–518 04 89
eric@a-emanuelssonakeri.se • www.emanuelssonsakerieksharad.se
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Vi levererar ditt undergolv
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Gunnarsgårdsv. 12
523 72 Timmele

VECKOR

Tel 0321-53 02 80
Fax 0321-53 02 89

info@timmele.com
www.timmele.com

Flytspacklare på väg till er med över
30-årig branschvana
070 50 90 113 • www.wermlandsgolvavjamning.se
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Pebe Bilteknik
Hjärta och engagemang
www.elcenterab.se

Vi gör allt för din bil
pebebilteknik.se
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FOKUS PÅ MILJÖ OCH KVALITET
I vårt dagliga arbete försöker vi göra vad vi kan för att bidra till ett hållbart
samhälle. Vi har digitaliserat en stor del av vår administration för att minimera
pappersanvändning, vi är noga med att hantera byggavfall och försöker optimera transporter till och från arbetsplatser för att slippa onödiga resor. Våra
hantverkare kör med moderna bilar som vi byter ut vart tredje år.
En stor del av de uppdrag vi arbetar med handlar om att bevara istället för
att bygga nytt, bland annat då vi renoverar gamla trähus i allmogestil, och på
så vis bidrar vi till en levande landsbygd. När det gäller dessa projekt har vi
en bred kunskap, lägger stor vikt vid detaljerna och renoverar med omsorg.
Vi arbetar också med modern teknik, exempelvis när vi tillsammans med
samarbetspartners monterar solceller som bidrar till en miljövänlig uppvärmning. Dessa åtaganden är vårt sätt att bidra till delar av de Globala målen och
Agenda 2030.
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Service av värmepumpar
jord, berg, sjö, luft/vatten och luft/luft
Badrum • Golvvärme • Reparationer • Installationer
070-580 19 06 • info@bergsangsror.se

•19490 • www.jssverige.se

MYRVÄGEN 10, 683 60 EKSHÄRAD
0563-406 00
KENNETH ERIKSSON: 070-364 44 36 • HENRIK HALLGREN 070-364 01 98
INFO@BYGGSERVICE.NU • WWW.EKSHARADSBYGG.SE

