Där yrkesstolthet
och kompetens förenas

#förattvibryross
ÖreBygg har sedan 2002 hjälpt kommunala och statliga företag
samt privata fastighetsägare med allt inom renovering, omoch tillbyggnation. Vi är en stabil partner att lita på för både
små och större projekt, där vi alltid går in med inställningen ”för att
vi bryr oss”.
De senaste åren har vi lagt in en högre växel och verkligen fokuserat på en organisk tillväxt tillsammans med våra kunder. Vi växer i
takt med marknaden, vilket gör att vi alltid kan hålla hög kvalitet
och leverera bra slutresultat till nöjda kunder. I och med detta har
vi breddat vår verksamhet och gått från ett renodlat byggföretag
till en fullskalig entreprenadverksamhet. Vi tar mer än gärna ett
totalansvar där du som kund kan lita på att vi tar projekt från idé till
verklighet under givna, samt trygga, ramar.
ÖreBygg´s främsta styrka är våra duktiga medarbetare som ger
oss en bred kompetens inom företaget. Vi består idag av 23
yrkesstolta snickare och sex tillgängliga kontorsmedarbetare.
Tillsammans utgör vi ÖreBygg – som alltid gör det lilla extra för
dig som kund.

UNDERTAK & VÄGGSYSTEM
– Vi skapar din framtida mötesplats

www.interocakustik.se

WWW.ECA-EL.SE

Våra tjänster utförs alltid
med högsta kvalitet
Vi på Örebro Byggservice levererar alltid våra tjänster med hög kvalitet i
allt vi gör. Vi är förknippade med byggservice och mindre entreprenadjobb
men jobbar nu aktivt för att ta oss an större totalentreprenader för vidare
expansion. Oavsett om det är större eller mindre projekt, under längre
eller kortare tidsintervaller, kan du räkna med att vår erfarenhet och kunskap säkerställer en trygg och säker arbetsprocess för dig.

VentPartner utför entreprenader och service inom ventilation,
komplett med kyla samt styr och övervakning. Våra kunder är främst
fastighetsägare, byggnadsentreprenörer och industrier.
www.ventpartner.se | Stubbengatan 2 | 702 44 Örebro | 019-33 01 00

Reparationer
När du som fastighetsägare börjar märka att det är dags att renovera fasaden är vi behjälpliga vid alla typer av material. Vi gör en
statuskontroll och utvärderar hur vi kan åtgärda problemen på ett
kostnadseffektivt och smart sätt. Det kan röra sig om bland annat
stambyten, badrumsrenoveringar, takomläggningar, olika typer
av fasadrenoveringar och tilläggsisolering.

Ombyggnationer
Nya förutsättningar och nya krav på fastigheten kräver olika
åtgärder, det kan handla om allt från en enklare renovering till
mer omfattande ombyggnad. Vi utför åtskilliga anpassningar och
konverteringar i industrier, sjukhus, skolor och offentliga miljöer
av olika slag. Inom ombyggnationer gör vi allt från hyresgästanpassning, köksrenovering och köksbyte till badrumsrenovering.

Entreprenader
Tillsammans med utvalda leverantörer hanterar vi hela eller delar
av nybyggnation – från start till mål. Det innebär byggande i alla
former, från grund och tak till yttertrappa och inredning. Här arbetar vi utifrån arbetsformen Partnering, som bygger på samverkan med nyckelaktörer för projektets bästa. Partnering bygger på
fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna och leder till
en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö.

Projekteringsledning
På uppdrag organiserar och leder vi på Örebro Byggservice
projekteringsfasen och hjälper dig överföra din idé
till faktiska ritningar och beskrivningar. När vi
leder ditt projekt kan du lugnt luta dig tillbaka
och lita på att vi tar hand om allt. Vi löser de
utmaningar som kan uppstå och levererar ett
kvalitativt slutresultat.

Golv City Örebro är ett stabilt golvföretag som
levererar golvlösningar till en bred och professionell
kundkrets i hela Örebro län. Kärnan i vår verksamhet är en gedigen hantverkskompetens. Vi utför
golvarbeten till privatpersoner, förvaltningsbolag,
fastighetsbolag, byggentreprenörer och kommun.
Välkommen att kontakta oss när ni behöver hjälp
med ert golv i Örebro.

Gamla Vägen 10 A, 702 27 Örebro | 019-12 18 50
ts@golvcityorebro.se | www.golvcityorebro.se

Sprängning och betonggolv i världsklass!
ASV är ett bolag med kapacitet och kompetens att ta sig an
de stora projekten.
Det som skiljer oss från större bolag är att vi har möjligheten att
vara delaktiga i projektering och konstruktion.
Dessutom har vi korta beslutsvägar och riktigt duktiga medarbetare!

Verkstadsgatan 2, 70227 Örebro Tel. 072-7267900
E-post: info@asvsb.se

En bättre miljö för våra
medarbetare, kunder
och klimatet
Vi vet att med nöjda medarbetare blir det ett bättre resultat som leder till
en nöjdare kund. En enkel ekvation på papperet som vi löser i praktiken.
För att säkerställa att våra kompetenta och erfarna snickare får de förutsättningar de behöver håller vi oss alltid uppdaterade inom teknik, maskiner och fordon. Vi satsar på våra medarbetare genom interna utbildningar
och kompetensutveckling.

Grunden i allt vi gör är våra centrala ledstjärnor:
Delaktighet – tillsammans bygger vi det företag vi vill jobba på. Många av
de initiativ som finns på ÖBS bygger på just engagemang och delaktighet
från våra medarbetare.
Respekt – vi tar vara på alla medarbetares kunskap. Vi är lyhörda och
respekterar våra kunders önskemål och kunnande. Det arbete vi utför gör
vi med respekt för den miljö och omgivning vi verkar i.
Uppriktighet – för oss betyder det rakhet, tydlighet och ärlighet. Det är
en självklarhet för oss i allt vi gör och präglar vår kommunikation så väl
externt som internt.
Mod – vi har mod att fråga, lyssna aktivt och agera. Mod att testa nytt och
ständigt utveckla vår verksamhet.
Vi arbetar lika mycket för våra kunders räkning och vår personal som för
klimatet, vilket bland annat vår ISO-certifiering är ett intyg på. Med miljövänliga bilar, ett klimatanpassat tänk kring såväl inköp som byggnationen
gör vi det vi kan för att FN:s utvecklingsprogram ”Agenda 2030” uppfylls.
Tillsammans ska göra världen till en bättre plats – för att vi bryr oss.
Gå gärna in på www.globalamalen.se för att läsa mer.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Radiatorvägen 5, 702 27 Örebro
Tel 019-187550 • Mobil 076-8027550
info@telectro.se • www.telectro.se

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Våra tjänster
• El
• Tele
• Data
• Larm & Säkerhet
• Styrinstallationer

• 18749 • www.jssverige.se

Vi som bryr oss om dig är:
Fredrik Forsberg

Mikael Sandlin

Gitte Bäckström

Marknadschef
0706-99 85 00
fredrik.forsberg@byggservice.net

Projektchef
0705-35 26 59
mikael@byggservice.net

Ekonomi
0705-55 16 90
gitte@byggservice.net

Mattias Holm

Kent Nilsson

Övrig kontakt

Arbetsledare Service
0706-66 65 04
mattias@byggservice.net

Arbetsledare Service
0709-29 79 82
kent@byggservice.net

orebrobyggservice.com
Följ oss på sociala medier!

