MED IDÉER OCH INNOVATIONER
FÖR FRAMTIDENS HUS
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EN BYGGFIRMA I FRAMKANT
Det som en gång startade som en småskalig tvåmansﬁrma har idag vuxit till en 13 man stark organisation, dessutom med fyra
dotterbolag med expertis inom fastigheter. Vad framgången beror på? Långsiktighet, nyﬁkenhet och fokus på att bygga stabila
kundrelationer.
Byggbolaget Lennhede/Kringberg AB, eller bara Byggbolaget i dagligt tal, skryter inte med att vi är störst – för det är vi inte.
Däremot är vi stolta över det vi åstadkommit sedan starten 2007 och menar att vår styrka ligger i att vi ständigt ser nya möjligheter
för innovationer och utveckling. Vår specialitet är byggen av typhus, och vi samarbetar med bland annat Bopass och Hällingsjöhus.
Bolaget startades av ägarna Fredrik Lennhede och Ingemar Kringberg, båda med erfarenhet och kunnighet inom bygg och snickeri.
Vi har vår bas i Mölnlycke men verkar i hela Göteborgsområdet. Framåtanda och innovativa lösningar har från dag ett varit en viktig
drivkraft, som idag genomsyrar både moderbolaget och de fyra dotterbolagen.

Det kloka huset för de många
människorna. Vi löser bostadsbristen klimatsmart!

www.bopass.se
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FRAMTIDENS HUS
Vi vet hur viktigt det är att tänka framåt, inte minst när det kommer till husbyggnationer.
Ett hus ska klara mycket under lång tid och därför är det viktigt att tänka på utförande och
materialval. Dessutom vet vi att vi måste tänka på miljön och därför är ett hållbart byggande med
energieffektiva konstruktioner bra både för huset och för miljön. Ett bra exempel är nytänkandet
inom Bopass, där husen byggs i oorganiska material som tål mer och håller länge.

Vi levererar transportbilar till
Byggbolaget Lennhede/Kringberg!
Landvetter Bil är ett familjeföretag i tredje generationen som grundades
1967. Sedan starten har vi sålt och servat Fiat, och 1994 utökade vi
även med Ford. Vi har en fullserviceanläggning på verkstadssidan och
är självklart auktoriserade för båda märken.
Varmt välkommen att höra av dig eller besöka oss!
Landvetter Bil • Östra Eskilsbyvägen 220, 438 93 Landvetter • Tel: 031-94 51 05 • E-post: landvetterbil@telia.com • www.landvetterbil.se
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VI KAN FASTIGHETER
På Byggbolaget insåg vi snabbt att våra breda kunskaper vad gäller husbyggnationer också är användbara inom
fastighetsskötsel och förvaltning. Därför har vi också fyra dotterbolag med huvudsakligt fokus på att uppföra och
förvalta fastigheter.
Att vi som byggt fastigheten också ser över det framtida underhållet innebär en vinst för alla inblandade. Det
är lättare att följa upp och se över det vi själva uppfört. För dig som kund innebär det att det går snabbare och
smidigare även med framtida förvaltningsärenden. Detta eftersom du bara behöver en enda samarbetspartner. Vi
ser det som ett optimalt sätt för oss att både utvecklas, bredda vår verksamhet och vårda våra kundrelationer.
Vi tar oss an helheten med att bygga, äga och förvalta fastigheter. Detta gör att alla processer blir både smidigare
och mer kostnadseffektiva. Bopass-husen är med sin korta byggtid ett bra exempel på hur vi vill ta oss an
framtidens utmaningar.

6

TOTALENTREPRENÖR FÖR
HÖGRE KVALITET
Byggbolaget går ofta in som totalentreprenör, vilket innebär att vi tar ansvar för hela byggprocessen. Vi hjälper våra
kunder med allt från ritningar och projektering till utförande och efterbesiktning.
Som totalentreprenör har vi också tillgång till en rad kompetenta och kvalitetsmedvetna samarbetspartners och
underentreprenörer. De verkar lokalt i Göteborgsområdet, vi har goda relationer och har samarbetat med dem länge. Vi
vet att våra underentreprenörer har samma känsla för kvalitet som vi, vilket i sin tur också betyder ett slutresultat av hög
kvalitet.
Majoriteten av våra större projekt är oftast för kunder inom den kommunala sektorn eller tillsammans med andra byggeller fastighetsbolag. Men vi bygger också villor och småhus direkt till privatpersoner.

El

Niklas Hjalmarsson • 0703-87 87 97 • niklas@elovvs.se

VVS

Niclas Hagström • 0700-26 50 02 • niclas@elovvs.se
Skars Led 3, 412 63 Göteborg
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VI STYR LOGISTIKEN
Det viktigaste vid ett småhusbygge är att styra logistiken. Vi är med och förbereder
allt tillsammans med kund och husleverantör. När huset kommer ﬁnns vi på plats med
personal, kranar och annan tänkbar utrustning. Sedan ansvarar vi för all samordning
under hela byggtiden fram till slutbesiktning och överlämnande.

Du är inte som alla andra
- Det är inte vi heller
Vi begränsar inte ditt livs viktigaste affär till
en huskatalog eller ett standardsortiment.
Tillsammans skapar vi ett hus, helt anpassat
efter din tomt, dina behov och önskemål.
Vi är med dig från idé till färdigt hus.
www.hallingsjohus.se | info@hallingsjohus.se
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DETALJER SOM GÖR SKILLNAD
Vi sätter stort värde i att kunna leverera helhetslösningar till våra kunder. Med ett brett nätverk av
underentreprenörer kan Byggbolaget därför erbjuda det mesta i bygg- och hantverksväg.
En av våra nära samarbetspartners är Svepro som tillverkar allehanda smideskonstruktioner och
smidesdetaljer. Allt från trappräcken, balkonger till loftgångar och skärmväggar. Svepro är dessutom också en
samarbetspartner i Bopass och en driven entreprenör med fokus på framtidens hållbara byggtekniker.
Att inom ramen för våra totalentreprenader ha tillgång till kunniga och specialiserade underentreprenörer
innebär högkvalitativa lösningar ända ner till detaljnivå. Det är vi stolta över!
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Din infästningsleverantör med 30 års
erfarenhet i branschen

Patrik 0766-22 51 41
patrik@infastningsspecialisten.se
Peter 0766-22 51 40
peter@infastningsspecialisten.se

www.infastningsspecialisten.se

Er samarbetspartner när det gäller
beslag, sakvaror och speciallösningar.
Tel: 010-221 61 20

www.lmbeslag.se
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Byggnads- och
industriställningar
Väderskydd
Fallskydd
Stämp

www.tbs-scaff.com
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MEDARBETARNA
VÅR STARKASTE RESURS
Men vad vore en hantverksﬁrma utan sina medarbetare? Vi är mycket stolta över att genom åren ha vuxit till ett byggbolag med 13
välutbildade och erfarna snickare. Det är tack vare dem och deras driv som vi kommit dit vi är idag.
Tillsammans jobbar vi för att ständigt bli bättre och utvecklas, både som bolag och som yrkesindivider. Vi är ett sammansvetsat
gäng där alla ges möjligheten att bidra med idéer. Hög trivsel och utvecklingspotential är viktiga faktorer för att skapa bra stämning
och en god social arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att våra medarbetare tycker om att gå till jobbet, för då blir jobbet också så
mycket bättre vilket leder till ännu nöjdare kunder.

Byggbolaget Lennhede/Kringberg AB
Processvägen 3
435 33 Mölnlycke
Ingo: 0708-77 15 40
Fredrik: 0708-43 37 37
info@byggbolaget-lk.se
byggbolaget@live.se
www.byggbolaget-lk.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 13524 • www.jssverige.se

BYGGBOLAGET VILL HÄR RIKTA ETT VARMT TACK TILL
ALLA SOM MEDVERKAT I DENNA BROSCHYR!

