BYGGER DET MESTA – FÖR DE FLESTA

Tre decennier
med kvalitetshus
Under våra snart 30 år i branschen har vi byggt upp en stark verksamhet som utgår från ledorden kvalitet, ärlighet, noggrannhet och
tydlighet. Vi har alltid varit ödmjuka och lyhörda inför våra kunders
förväntningar, utan att tumma på kvaliteten och vikten av yrkeskompetens.
Jörgen & Torbjörn Byggare AB är precis vad vi heter. Det var
bröderna Jörgen och Torbjörn som redan 1989 valde att sluta jobba
på de stora byggbolagen för att istället starta eget. Det började med
monteringsfärdiga hus, men så småningom började vi bygga egna
hus helt från grunden. Sedan dess har det rullat på bra, och de
flesta kunder har vi fått tack vare fina rekommendationer – vilket vi
naturligtvis är mycket stolta över.
Jörgen & Torbjörn Byggare utgår från Ljungskile men verkar även
i närliggande kommuner, som Vänersborg, Kungälv och Uddevalla.
Idag är vi ett 20-tal medarbetare i företaget, alla med stort kunnande och intresse för husbyggnationer.
Välkommen till oss!

KVALITET ATT LITA PÅ
Med våra fyra ledord kvalitet, ärlighet,
noggrannhet och tydlighet menar vi
att vi är måna om att hålla vad vi lovar,
och hålla oss inom de ramar som satts
upp från början, vad gäller både tid och
ekonomi. Det innebär att vi redan från
början försöker ge en så tydlig prisbild
som möjligt, så att våra kunder ska
kunna planera sin ekonomi.

Ett brett
kunnande
Jörgen & Torbjörn Byggare utför alla typer av byggnadsarbeten, och
vid större projekt eller speciallösningar anlitar vi underentreprenörer med rätt kompetens. Genom åren har vi byggt upp ett starkt
nätverk av duktiga och kvalitetsmedvetna hantverkare inom bland
annat måleri, VVS, el, kakel och klinker samt mark- och schaktarbeten.
Vi står för ett brett kunnande och ett brett utbud av tjänster. Vi vill
också rikta ett stort tack till våra samarbetspartners och underentreprenörer som medverkar i denna broschyr!

Arkitektritade lösvirkeshus

Det är populärt att bygga sin egen arkitektritade villa från grunden,
och här kommer vår kompetens väl till pass. Vi tar ett helhetsansvar vad gäller utförandet. Vi har haft fina samarbeten med olika
arkitekter genom åren.

Om- och tillbyggnationer

Vi utför alla typer av om- eller tillbyggnationer, från uterum till
köks- och badrumsrenoveringar. Vi är noga med att understryka att
inga jobb är för små för oss, allt vi gör utför vi med samma kvalitet
och engagemang – oavsett projektets storlek.

Tak-, fönster- och fasadrenoveringar

När det kommer till utvändiga renoveringar gäller det ofta villor
men också flerfamiljshus och kommersiella fastigheter. Det kan röra
sig om stora renoveringar eller om mindre servicejobb.

Verkmästarevägen 8A, 444 32 Stenungsund • 0705-39 18 71 • myggenas.maleri @swipnet.se • www.myggenasmaleri.se

Badrums- och köksrenoveringar

Här är inget jobb för litet, men inte heller för stort. Vi kan renovera
den lilla gästtoaletten i sommarstugan, eller bygga om hela ditt
stora badrum eller kök med ny inredning från golv till tak.

Altaner och balkonger

Vi tar oss an även utvändiga arbeten, som att bygga uterum, altaner
och balkonger.

Industrihallar och verkstadslokaler

Utöver villor och bostadshus har vi också en del företags- och
industrikunder. Här handlar det ofta om att vi anlitas för att forma
och gjuta en grund eller om invändiga arbeten, som isolering och
inredning, i en befintlig hall.

Försäkringsskador

Genom åren har vi samarbetat nära med försäkringsbolag i samband med till exempel brand- eller vattenskador på fastigheter.
Förutom att vi utför själva renoveringen och återställningen, kan vi
också utföra besiktningar med dokumentation. Här är det viktigt
att kunden snabbt får rätt hjälp och att rätt åtgärder utförs innan
skadan hinner bli alltför stor.

Mark- och grundarbeten

Ibland behövs marken på en tomt prepareras innan vi kan börja
bygga, och för det ändamålet anlitar vi kunniga underentreprenörer
för bland annat schaktning och gjutning av grunder eller betongplattor.

Ljungskile Entreprenad AB
0522-233 13

0705-84 47 09

Vi utför schaktarbeten, transporter, fiberplöjning m.m.
Försäljning av grus- och jordmaterial

Leverantör av elinstallationer
och service för
Jörgen & Torbjörn Byggare AB
Kontakta oss för visning av vårt nya showroom på
Industrivägen 21, Sävedalen
031-26 22 10 • www.alufront.se

El-väst − allt inom el!

JTB AB
Husåsvägen 3
459 30 Ljungskile
0522–217 70
info@jtbab.se
www.jtbab.se

070-60123 25 (Jörgen)
jorgen@jtbab.se
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070-601 23 26 (Torbjörn)
torbjorn@jtbab.se

