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Hedströms Bygg- & FastighetsserviceAB

VÄLKOMMEN
TILL DIN
SJÄLVKLARA
BYGGPARTNER!
Som byggentreprenör fokuserar vi på främst två saker: hög kvalitet och nöjda kunder. Kvalitet är ett måste för att resultatet ska bli som förväntat, men för att få riktigt nöjda kunder ger vi dessutom det där lilla extra, med hög service
och tillgänglighet. För våra kunder är det viktigaste vi har.
Hedströms Bygg & Fastighetsservice AB, eller bara HBF, startade 2007 och har under ett decennium vuxit och utvecklats till ett etablerat solitt och välskött företag. Det som från början var en liten, men engagerad, enskild ﬁrma, är idag
ett stabilt aktiebolag med många nöjda kunder och kompetenta samarbetspartners. Vi har ett blandat kundunderlag,
med allt från företag och kommuner till fastighetsbolag och privatkunder. Vi verkar i hela Dalsland och stora delar av
Bohuslän och Värmland.
Vi tar oss oftast an projekt som totalentreprenör, vilket innebär att vi ansvarar för hela processen och för att samordna
våra underentreprenörer och samarbetspartners. Dessutom behöver du bara en kontakt hos oss. Genom åren har vi
byggt upp ett starkt nätverk av partners med samma syn på kvalitet och nöjda kunder som vi, och det är viktigt för oss.
Vår ambition är att ta oss an ett projekt med hundraprocentigt engagemang, från start och hela vägen i mål. För oss
är varje projekt unikt och kräver god planering – på HBF vill vi alltid hitta den bästa lösningen, både ekonomiskt och
byggnadstekniskt sett.
Nyﬁken på vad vi kan göra för dig? Välkommen att höra av dig!
Daniel Hedström, VD

FOKUS PÅ
KVALITET OCH
MILJÖ
Vi brukar säga att kunskap ger trygghet. Med det menar
vi att vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare har rätt
grundutbildning och får kontinuerlig fortbildning. Att vara
trygg i sin yrkesroll gör enormt mycket för att bygga förtroende med dig som kund, ett förtroende som i sin tur
gör att du känner dig trygg.
På HBF vill vi alltid arbeta långsiktigt och utföra jobb som
håller över tid. Det är inte bara en fråga om kvalitet utan
också om ansvar för din ekonomi och för miljön. Genom
att alltid ha ett hållbarhetstänk undviker vi onödigt spill,
överanvändning av resurser eller transporter, sådant som
är viktigt att ta hänsyn till i en bransch som vår. Vi har
ett eget kvalitets- och miljösystem och alla våra projekt
genomgår en miljö- och kvalitetsplan.
Vi vill att du som kund ska luta dig tillbaka och känna att
du gjort ett bra val. Det är av yttersta vikt för oss, eftersom vi bryr oss om dig.

Peters Golv
Allt inom golv
och kakel
Peter Callh
Nyponvägen 2
464 40 Åsensbruk

0530-307 82
072-341 11 63

Skyttegatan 2, 462 32 VÄNERSBORG, Tel 0521-27 39 09, Må-Fr 06.30-17.00, www.abkarlhedin.se

DET HÄR KAN VI
GÖRA FÖR DIG
BYGGENTREPRENADER
På HBF utför vi alla typer av byggnationer, nyproduktioner, renoveringar, om- och tillbyggnationer. Våra tio erfarna och skickliga snickare ställer sin erfarenhet och sitt
engagemang till ditt förfogande och jobbar snabbt och
effektivt.
Vi har fullutrustade bilar och är alltid redo att stå till tjänst
med alla sorters bygguppdrag, för oss är inget byggjobb
vare sig för stort eller för litet. Vid behov anlitar vi samarbetspartners inom bland annat VVS, måleri, el eller plåtslageri, allt för att snabbt uppnå det resultat du tänkt dig!

ROT-UPPDRAG OCH
BYGGSERVICE
Vi utför ROT-arbeten och mindre byggservicejobb. Med
byggservice menar vi alla typer av mindre renoveringar
och lagningar, bostadsanpassningar och försäkringsskador,
för att nämna några exempel.
Inom ramen för byggservice utför vi både engångsjobb
och serviceuppdrag åt våra avtalskunder. Vi vet hur viktigt det är att vissa reparationsjobb utförs så snabbt som
möjligt för att undvika större skador. Därför ser vi till att
snabbt vara på plats när du behöver vår hjälp.
Har du frågor om hur ROT fungerar är du välkommen att
hör av dig så hjälper vi dig med resten!

www.far gokakelhuset.se
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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

DET HÄR KAN VI
GÖRA FÖR DIG
TAKARBETEN
Det är viktigt att se om sitt tak, för utan ett bra tak som
håller för väder och vind riskerar resten av huset att ta
skada. Vi skickar mer än gärna ut våra erfarna och kunniga
takläggare som med varsam hand ser över och tar hand
om ditt tak. Att arbeta på tak kräver också rätt utbildning
och säkerhetstänk. Samtliga takläggare har gått samtliga
kurser som ger behörighet till att utföra takarbeten.

FÖNSTERBYTEN
Är det dags att byta dörrar eller fönster? Vi på HBF utför
kompletta fönster- och dörrbyten, och vi har stor erfarenhet på området. De fönster vi själva säljer och monterar är kvalitetsprodukter från svenska leverantörer.

FASTIGHETSSERVICE
Fastigheter som varje dag rymmer många olika människor,
som skolor, kontor eller butiker, utsätts för dagligt slitage
och ska inte behöva stängas på grund av dåligt underhåll.
Därför kan ett serviceavtal vara att föredra, som avtalskund prioriterar vi dig och dina ärenden och regelbundet
underhåll minimerar risken för oförutsedda renoveringar.
Många av våra avtalskunder är till exempel fastighetsbolag
eller kommunala verksamheter, sådana kunder som ofta
återkommer för mindre servicejobb eller underhåll. Men
vi utför inte bara byggreparationer, utan tar oss an hela
din fastighet. Inom ramen för fastighetsservice erbjuder
vi bland annat renhållning, gräsklippning, städning, snöröjning och fasadtvätt. Det är alltid bättre att upptäcka ett
litet fel och få det åtgärdat innan en större skada sker!

www.hfonstret.se

Fönster för generationer

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

Vi är experter på isolering med
lösull i väggar, golv och tak

0707-94 01 70
Tel. 0703 - 77 99 67
www.sjomarkens.se

petersplat.se

PREFABRICERADE

TRÄHUS FRÅN

DALSLAND
Till dig som vill bygga trähus kan vi erbjuda prefabricerade
byggelement genom vår samarbetspartner Sven Johansson Bygg, SJB.
Fördelarna med förtillverkade byggelement är uppenbara: produktionen sker inomhus under kontrollerade former med kraftfulla maskinella hjälpmedel. Detta ger hög
kvalitet och god arbetsmiljö, och vi slipper väderproblem
som kan orsaka fuktskador.
För kunderna innebär prefab ett snabbt och smidigt montage där byggnaden på mycket kort tid kan vädersäkras.
Det ger därmed gott om tid för inomhusarbeten under
skydd och bidrar till ett torrare byggande.
Vår tillverkning är ﬂexibel och vi kan snabbt ställa om
mellan större och mindre projekt. Vi har hög teknisk
kompetens och bidrar med konstruktionshjälp. Givetvis
utför vi också uppdrag där beställaren svarar för konstruktion och vi fungerar som produktionsenhet.
I vår prefabservice ingår även montagestöd på byggplatsen. Prefabricerade byggelement i trä fungerar utmärkt
för allt från små friggebodar och upp till ﬂerfamiljshus i
ﬂera våningar. Vi menar att den här tekniken är ett bra
sätt att industrialisera byggprocessen och skapa fördelar
i kvalitet, miljöpåverkan och inte minst kostnadseffektivitet. Det här är en väsentlig del av framtidens byggande
som vi vill bidra till.

Vi levererar träelementen till Ert bygge
www.sjb-bygg.se

SLUTA GRÄV
MARKSKRUV
Vi monterar markskruv för infästning av allt från altaner och staket till parkbänkar och vägskyltar. Markskruven går att montera
överallt där du normalt sett gräver för att gjuta en betongplint.
Fördelarna är enkla att förstå. Ingen åverkan på gräs, asfalt eller
stenläggning. Bara en skruv på rätt plats. Du sparar tid och pengar samt att du kan påbörja din byggnation omedelbart efter att
vi monterat skruven. Ni kan beställa enbart skruven monterat
och klart eller helhetslösningen med altan, staket eller vad ni har
för projekt på gång.

www.corvara.se

UTHYRNING
För dig som är lite av en hemmaﬁxare som gärna tar dig an projekten själv erbjuder vi uthyrning av både verktyg och maskiner
av hög kvalitet. Vi har bland annat släpkärror, byggnadsställningar,
cementblandare, avfuktare, bilmaskiner och elmaskiner.

Tätskikt
054 - 56 71 85 • www . protansolstatak . se

www.cramo.se

KRICKOS.SE
bokning@krickos.se
0523-380 87
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Hedströms Bygg- & FastighetsserviceAB
Brukshagsgatan 5
668 40 Bäckefors
073-824 90 10
info@hedstromsbygg.se
www.hedstromsbygg.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 12293 • www.jssverige.se

Gilla och följ oss på Facebook!

