Sinne för detaljer. Känsla för helhet.

Wiwa Byggentreprenad AB

Välkommen till Wiwa Bygg
I mitten av 1990-talet bildade vi WIWA Byggentreprenad AB ute på Bjärehalvön, där vi bor och är uppväxta. Tanken är att utgå från era visioner
och tankar, för att kunna förverkliga ert drömprojekt. Tillsammans
med våra kompetenta medarbetare arbetar vi idag med stora såväl som
små projekt. Vårt kontaktnät är stort, så oavsett om ni har en färdig
arkitektritning eller bara en idé, hjälper vi er gärna att förverkliga den.
Vi hoppas att denna broschyr kan ge er lite inspiration.
Välkommen med er förfrågan och era tankar.
Wilhelm & Waldemar Larsson med medarbetare

Vi levererar tjänster inom revision, skatt och rådgivning www.nyopart.se
Cecilia Ståhl revisor för WiWa-bolagen cecilia.stahl@nyopart.se

Nybyggnation
Rammsjöstrand, Båstad
Denna moderna villa i trä ligger i Rammsjöstrand. Fasaden är behandlad med järnvitriol och blir bara vackrare med åren. Villan är generöst försedd med stora fönster så att ägarna kan njuta av utsikten åt alla väderstreck.
Arkitekt: Anders Berlin

VÄLKOMNA TILL...

Tel 0431-702 08

Mobil Peter 070-301 94 83 Mobil Klasse 070-301 94 38
Sparrisvägen 2, 302 65 Halmstad
peter.falck@compaqnet.se

Båstad

Förslöv

Grevie

0431-789 00 0431-41 50 70 0431-36 22 00

Laholm Munka Ljungby Ängelholm
0430-783 00

0431-47 82 30

0431-47 82 00

Anläggning
Entreprenad
Vi utför avlopp, grunder, anläggnings- och markarbeten.

Tänker du på miljön? – Vi kan hjälpa dig med ett naturligt avloppsval

alnarp cleanwater

Alnarp Cleanwater Technology AB

info@alnarpcleanwater.se • www.alnarpcleanwater.se

Testat av JTI
– klarar hög
skyddsnivå!

the phytotechnology company

ACT Natural™ – marknadens mest
miljövänliga system för att rena enskilda avlopp?
ACT Natural™ är konstruerat för att i möjligaste mån efterlikna naturens eget sätt
att rena människans avlopp. Detta innebär bl.a. att systemet inte kräver några
tillsatser av kemikalier. Istället nyttjas det
naturliga samarbetet mellan mikroorganismer och vattenväxter.
Miljövänligt och kretsloppsanpassat
ACT Natural™ uppfyller myndigheternas
krav på rening, har låg energiförbrukning
och använder inga kemikalier. Dessutom
bidrar systemet till ett naturligt kretslopp
genom att näringsämnen återförs till
näringskedjan varvid även den biologiska

mångfalden ökar. Tack vare växterna blir
systemet en faktisk syrgasproducent!
Enkelt, lättskött och robust
Till skillnad från konventionella avloppsreningssystem behöver ACT Natural™
inte slamtömmas. I förbehandlingssteget
ProACT™ bryts slammet ned till en form
som kan omhändertas av mikroorganismerna och växterna i huvudreningssteget
InterACT™. Med få ingående rörliga delar
är systemet mycket robust och driftsäkert.
Självklart fungerar vattenreningen effektivt även vintertid.

För en utökad fosforrening (sk. hög
skyddsnivå) finns fosforfällan ReACT™
som utgörs av en tank innehållande ett
fosforadsorberande kalkmaterial. Den
fosfor som ackumuleras i ReACT™ återgår
till kretsloppet genom att det mättade
filtermaterialet byts ut och kan sedan
med fördel spridas på lokala åkermarker.
På detta vis uppfyller vi även Sveriges
miljömål vad gäller just återvinning av
fosfor.
ACT Natural™ inkl ReACT™ är långtidstestat av JTI och klarar hög skyddsnivå.

www.vaxtorpsbetong.se

0430-309 00, växel
0430-309 04, direktnr. betong
0430-309 05, direktnr. marksten

Betongpumpning

Fabriksbetong

Plattor

Murblock

Marksten m.m.

Nybyggnation
Hemmeslöv, Båstad
Denna fräscha villa har kunden, Stephanie Westerlund, själv ritat. Vi har hjälpt till med handlingar och förverkligat hennes livsprojekt.

Totalrenovering
HOV, BÅSTAD
I Hov utförde vi denna totalrenovering där den äldre charmen bevarats och förstärkts.

BOARPS SNICKERIFABRIK AB
Vi tillverkar och reparerar:
Dörrar

Specialtillverkning

Trappor

Fönster

Inredningar

Grindar/Staket

Toftahögsvägen 32, 269 91 Båstad • Tel/fax 0431-36 53 33
Mobil 070-623 65 37 • 070-490 25 76 • gunilla_lennart@hotmail.com

Lars Andersson
070-356 60 60

Conny Bengtsson
070-203 93 50

SMIDE • PLÅT • ROSTFRITT
www.smidesdesign.com

Nybyggnation
Glumslöv, Landskrona
Vid golfbanan i Glumslöv ligger denna exklusiva villa. Moderna detaljer och genomtänkt planlösning gör
huset till ett drömboende.
Arkitekt: Tore Persson

Äger, förvaltar
och utvecklar fastigheter

Hotell

Konferens

Restaurang

0431-44 83 70 - info@hovshallar.com - www.hovshallar.com

VATTENTÄTT
En komplett leverantör
av branschgodkända
våtrumssystem
för vägg och golv.
www.kiilto.se

Plåt
FÖRSLÖV

Förstklassigt plåtslageri och smide för
villa, industri och fastighet!
www.a-plat.se

Välkommen att kontakta oss!
Wiwa Byggentreprenad AB
Ängalagsvägen 645
269 91 Båstad
Tel. +46 (0) 431-36 50 00
Fax. +46 (0) 431-36 50 93
Waldemar Larsson: walle@wiwa.nu
Wilhelm Larsson: wille@wiwa.nu

www.ahlsell.se
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För adress- och kontaktinformation: Tel 08-712 00 00 • www.swedol.se
.se
Borlänge • Borås • Eskilstuna • Falköping • Gävle • Göteborg • Halmstad • Haparanda • Helsingborg • Hudiksvall • Jönköping
Kalmar • Karlstad • Kristianstad • Linköping • Luleå • Malmö • Motala • Norrköping • Norrtälje • Nyköping • Skellefteå • Skövde
Stockholm • Sundsvall • Uddevalla • Uppsala • Varberg • Visby • Värnamo • Västerås • Växjö • Örebro • Östersund

• Concept: JS Media Tools A/S • 5649 • www.jssverige.se

www.wiwa.nu

