EN E S T EDT. S E

Åbyns Bygg är din lokala byggentreprenör i Västerbotten.
Huvudkontoret ligger i Skellefteå, men vi driver även projekt
i Burträsk och på andra orter i Sverige. Att få förtroendet
att bygga åt privatpersoner och industrier i glesbygd
har genom åren format och stärkt oss i våra värderingar.
Vår ledstjärna är det genuina hantverket.

Är man inte störst
får man anstränga
sig lite mer

Vi hjälper dig från start till
mål i såväl små som stora
byggprojekt.

Åbyns Bygg AB

Referenser

Södra Järnvägsgatan 38, 931 32 Skellefteå | Åsträskvägen 16, 937 32 Burträsk
TEL

0914-552 30 |

E-POST

info@abynsbygg.se |

WEBB

www.abynsbygg.se

Läs om våra tjänster

Välkommen till Åbyns Bygg
Oavsett om du behöver hjälp med byggledning eller
rent fysiskt få ett projekt utfört från ax till limpa, så
har du kommit rätt. Vi åtar oss byggprojekt i de
flesta storlekar och på alla nivåer.

Våra tjänster
Från mindre renoveringar och plåtarbeten, till stora industribyggen
och ramavtal om fastighetsunderhåll – tack vare vår flexibilitet klarar
vi både små och stora projekt.

Byggservice

Husbyggnad

Precis som människor är också hus i behov av ständig
friskvård och omsorg för att fungera optimalt och vara
i bästa skick. Vår flexibla organisation bistår gärna med
reparation, drift och underhåll av alla slags fastigheter.

Husbyggnad är stommen i vår verksamhet. Vi har lång
erfarenhet av att uppföra allt ifrån enfamiljshus till ladugårdar och andra ekonomibyggnader inom lantbruket,
såväl som sågverk och andra slags industrilokaler.

Vi riktar oss till såväl offentliga som privata fastighets
ägare och åtar oss allt ifrån enklare fastighetsskötsel till
större om- och tillbyggnader. Flexibilitet och tillgänglighet är A och O. Om så krävs, ser vi till att vara nåbara
dygnet runt.

Privat/ROT

Skadeservice
Har du hemförsäkring? Kolla med ditt försäkringsbolag
vad som gäller för just din bostad. Troligen har du rätt
till ersättning vid skada. Vi samarbetar med ett flertal
försäkringsbolag och utför skadeservice av olika slag.

Industri

Vår specialitet är husbyggnad, men vi tar gärna
ansvar för hela kedjan och köper in tjänster inom
till exempel anläggning, el och VVS från utvalda
samarbetspartners.

En specialgren inom vår produktion är de projekt vi utför
på uppdrag av industrikunder – oavsett om det handlar
om nybyggnad av en hel fabrik, eller arbeten för att höja
kapaciteten på en redan befintlig anläggning.

Söker du som privatperson en erfaren och kompetent
entreprenör för ”husbehov”? Vill du ha kvalitetskänslan
av ett större företag, men till en rimlig kostnad för
uppgiften? När du bygger om eller renoverar din befint
liga bostad kan du dessutom utnyttja ROT-avdraget.

Rådgivning
Du behöver inte beställa ett helt byggprojekt av oss
för att dra nytta av vår kompetens och erfarenhet.
Vi erbjuder nämligen även separat projektledning,
byggledning eller helt enkelt konsultation ”à la carte”
av en kunnig fackman.

Fråga oss om en offert!

