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VI BYGGER MED STORT ENGAGEMANG
Vi är en byggfirma som utför alla sorters byggprojekt i Göteborg med omnejd. Vi har många års erfarenhet, och vet
att det är lika viktigt med ett bra bemötande som med ett bra slutresultat. Vi är ett komplett byggföretag som ofta
utför totalentreprenader, vilket innebär att vi tar ett helhetsansvar från början till slut.
På Olofssons Bygg arbetar erfaren och välutbildad personal som har ett stort engagemang. Det är detta engagemang som gör Olofssons Bygg till en långsiktig samarbetspartner. Dessutom besitter våra medarbetare en bred
kunskap som bidrar till rätt kvalitet på våra projekt.
För delar i byggprocessen som vi inte själva har kompetens att utföra, som el och VVS, anlitar vi pålitliga underentreprenörer med samma höga krav på kvalitet som vi. Olofssons Bygg utför allt från nyproduktioner till ombyggnationer och renoveringar av olika storlek och karaktär – både invändigt och utvändigt.
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VÄLKOMMEN TILL EN HELTÄCKANDE ENTREPRENÖR!
Olofssons Bygg startades 1996 av Tommy Olofsson. Idag är vi ett heltäckande byggföretag som är specialiserat på
mur/puts, plattsättning och måleri. Vi utför uppdrag åt kunder i Göteborg med omnejd. Bland våra beställare finns
bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, byggföretag och privatpersoner.
På våra kontor i Svenshögen och Göteborg arbetar personal som ser till att det är ordning och reda i verksamheten
och sköter kontakten med kunderna. Eftersom vi arbetar i nära dialog med våra beställare och är med tidigt i
projekten, kan vi påverka slutresultatet. Att leverera högkvalitativa tjänster inom byggsektorn och att vara en pålitlig
samarbetspartner är självklarheter för oss på Olofssons Bygg. Vi föreslår alltid material- och metodval som långsiktigt
lönar sig för dig som kund. Det är vår målsättning att alltid göra det där lilla extra för våra kunder.
Under åren har vi genom förvärv utvecklat verksamheten. Idag ingår Casa Bygg i koncernen och detta bolag breddar
verksamheten ytterligare inom bygg och snickeri. Med andra generationen Olofssons i verksamheten och många
spännande projekt i antågande, kommer Olofssons Bygg att finnas kvar i många år fram över. Framtiden är ljus för
Olofssons Bygg!

Vi är din naturliga samarbetspartner när det gäller stängselmontage i
Göteborg med omnejd. Våra stängselmontörer har hög kompetens och att vi
har varit i stängselbranschen i dryga 25 år gör att du som kund alltid får det
du förväntar dig när du anlitar oss för jobb med stängsel.
Välkommen att kontakta oss på
0708-16 24 77 • nygards.stangsel@tele2.se

MUR OCH PUTS
Mureri är ett av de äldsta byggyrkena. I tusentals år har sten, tegel och puts använts som byggmaterial i hållbara
konstruktioner.
Vi på Olofssons Bygg erbjuder tjänster inom fasadmurning med flera olika material, till exempel tegel och leca.
Murning av skorstenar och bärande murverk, såsom bärande väggar, är andra arbetsområden. Vi innehar behörighet
Murning Klass 1 enligt kraven i EKS, samt putsning Klass 1.
Olofssons Bygg är CWF – Certifierad Weber Fasadentreprenör. Vi är också medlemmar i SPEF, Sveriges Murningsoch Putsentreprenörsförening, vilka kommer att namnändra till Mur & Putsföretagen.
Olofssons Bygg erbjuder olika typer av putstjänster, till exempel puts på tegel och lecablock, tilläggsisolering med
puts, ytputs såsom spritputs och stänkputs, sockelputs samt puts vid fasadrenoveringar. Vi erbjuder framförallt
mineralisk puts som är putsbruk och ytputs baserade på endast kalk alternativt kalk och cement. Mineralisk puts
används ofta på till exempel tegel och lecablock samt äldre byggnader.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIGT BADRUM
Kakel har många fördelar. Det är ett slitstarkt, lättstädat och hygieniskt material. När plattsättning sker på rätt sätt
kan det hålla en hel livstid. Vi på Olofssons Bygg erbjuder plattsättning av badrum, golv och väggar samt innehar
Byggkeramikrådets behörighetsbevis för våtrum. Vi tar hand om allt från underarbete till sista fogpolishen.
Olofssons Bygg är våtrumsbehörig enligt BKR – Byggkeramikrådet.
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KONTAKTPERSONER
Tommy Olofsson, VD
tommy@olofssonsbygg.se
0705-87 42 90
Kalkyl och Projektansvarig Mur och Puts
tobias@olofssonsbygg.se
0705-19 84 15
Projektansvarig Puts
bror.oscar@olofssonsbygg.se
0705-61 30 66
Projektansvarig Plattsättning och Murservice
tommy@olofssonsbygg.se
0705-87 42 90
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Ekonomi
ekonomi@olofssonsbygg.se
0303-77 42 90

