VI FÖRVERKLIGAR
DINA BYGGDRÖMMAR
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EN HELTÄCKANDE BYGGARE
Roslagsgruppen är ett företag med lång erfarenhet. Företaget startades 1973 som en färgaffär med tillhörande hantverkstjänster. Idag drivs företaget av Magnus Söderman, Johan
Karlén och Christer Öberg som ett heltäckande byggentreprenadföretag med ett brett tjänstutbud. Under ett och samma tak finns de flesta yrkeskategorier som behövs för att utföra ett
byggprojekt som totalentreprenör.
HJÄLP MED ALLT INOM BYGG
Vi utför såväl stora som små byggnationer och strävar alltid efter att våra kunder ska vara helt nöjda
med utfört arbete och vår service. Effektivitet, flexibilitet och kvalitetsmedvetenhet präglar företaget.
Genom åren har vi byggt exklusiva arkitektritade villor och renoverat putsade fasader men också
byggt uteplatser och anlagt swimmingpooler.
Våra kunder återkommer och det är vi stolta över. Det är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb. Våra kunder
ställer höga krav på oss och vi gör vårt yttersta för att förverkliga deras drömmar, oavsett om det handlar
om att bygga ett nytt hus, renovera ett badrum eller lägga om taket. Inget uppdrag är för stort eller för litet.
Oavsett byggprojekt, tar vi alltid ett helhetsansvar!
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VI HAR KOMPETENS OCH RESURSER
Hos oss arbetar kunniga, noggranna och kvalitetsmedvetna yrkesmän. Många av våra hantverkare
har arbetat länge på företaget och deras erfarenhet och kunskap betyder mycket för oss. Det finns
också en stor portion personlighet på företaget, vilket innebär en nära kontakt mellan oss och våra
kunder. Vi får ofta positiva omdömen från våra kunder när det gäller vår personal, att det är ordning
och reda på byggarbetsplatserna.
De flesta av våra uppdrag utför vi med egen personal och egna maskiner. Vi bryter till och med egen
färg! Om vår egen kapacitet inte skulle räcka till har vi ett stort och inarbetat nätverk av samarbetspartners. Till exempel samarbetar vi med underentreprenörer som vi arbetat med i många år. Det ger oss
alla resurser vi behöver – både i form av mankraft och i kunskaper. Men du har alltid oss på Roslagsgruppen som din enda kontakt.

Roslagsgruppen har valt Söderberg & Partners
SÖDERBERG & PARTNERS ÄR Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd och
kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds behov.
Vårt mål är att göra din vardag enklare, dina placeringar bättre
och ditt försäkringsskydd starkare. Som kund hos oss behöver du
inte själv ägna dig åt matematiska beräkningar och hyllmeter av
villkor – vi gör det åt dig.
Johan Österberg, Liv & pension
08-506 133 66
johan.osterberg@soderbergpartners.se

soderbergpartners.se

Vi betygsätter löpande försäkringsmarknadens produkter. Våra
rekommendationer har presterat överlägset de lösningar som vi
avrått ifrån. Endast de alternativ som får högsta betyg av oss är
bra nog för dig som kund.

Marcus Gustafsson, SAK
08-506 131 50
marcus.gustafsson@soderbergpartners.se

VI BYGGER DRÖMHUS!
Vi bygger alla typer av stommar och arbetar med de flesta fasader. Antingen har du en egen ritning
eller så tar en av de arkitekter som vi samarbetar med fram en ritning efter dina önskemål.
Att bygga ett nytt hus är kanske den största affären man gör i livet. Och slutresultatet ska vara perfekt.
Vi är noga med att ha en nära kontakt med dig som beställare redan från början. Det innebär att vi är
med redan i planeringsstadiet och ända fram till att vi lämnar över nycklarna. På möten går vi igenom
de idéer du har, vad ska rummen användas till, hur stort ska köket vara och vilka framtidsplaner finns
för huset. Det faktum att vi är med hela vägen med yttersta byggansvar säkerställer en välfungerande
byggprocess och att alla moment utförs på rätt sätt från början.
När det gäller om- och tillbyggnationer utför vi allt från mindre byggserviceuppdrag till större entreprenader, alltid som totalentreprenör. Alltid med hög kvalitet på jobben – ett resultat av en stor yrkesskicklighet och noggrannhet. Vi gör ingen skillnad på uppdrag. Oavsett om det handlar om att bygga
en altan eller bygga ett garage, renovera ditt hus eller byta fasad har vi samma engagemang.
Vi är en personlig byggpartner som erbjuder ett brett utbud av tjänster där våra gedigna hantverkskunskaper kommer väl till pass.

Brädgården som vänder sig till hantverkare
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Vi utför alla
förekommande
elinstallationer

ANLITA OSS
FÖR HUSETS UTSIDA
Roslagsgruppen utför heltäckande fasadrenoveringar och det innebär hela
utsidan, från ytterväggar i olika material till fönster, plåtarbeten och dekorativa detaljer. Allt som syns utåt, helt enkelt. Vi ger hela fastigheten ett lyft som
både är snyggt och skyddar mot väder, vind och ålder. Vi är särskilt duktiga på
att renovera putsade fasader, en kunskap som grundar sig på lång erfarenhet
och att använda rätt material.
En fasadrenovering är en investering för framtiden. Eftersom det ofta rör sig
om stora summor vill både vi och våra kunder att inga onödiga missförstånd
uppstår. För att hjälpa våra kunder till den kostnadseffektivaste lösningen använder vi oss av vår långa erfarenhet i branschen.
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TAKARBETE
KRÄVER KUNSKAP
Takarbeten kräver både erfarenhet och kunskap. Vi har kompetenta
takläggare som vet vad som krävs när det är dags att renovera eller
lägga nytt tak. Vi har också resurser att göra taklyft för att skapa mer
utrymme i huset.

BADRUM ENLIGT
ALLA DINA ÖNSKEMÅL
Vi har utfört badrumsrenoveringar sedan 1990. Här är inget jobb för litet,
men inte heller för stort. Vi kan renovera den lilla gästtoaletten i sommarstugan, eller bygga om hela ditt stora badrum med ny inredning från golv
till tak. Vi ser till att uppdraget sker effektivt med ordning och reda så att
du snabbt får tillgång till ditt nya badrum. Eftersom vi har all kompetens
i företaget, som plattsättare, rörmokare, snickare och elektriker, är det
endast oss du har kontakt med.

MEGA KAKEL
BADRUM KÖK GOLV
www.megakakel.se
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VI MONTERAR PRAKTISKA
OCH FUNKTIONELLA KÖK
Vi monterar de ﬂesta typer av kök, från IKEA-kök till arkitektritade
drömkök. Vi har ofta totalentreprenaden för köksombyggnaden.
Från det att vi kommer ut till dig och tittar och diskuterar till att vi
är färdiga har du enbart kontakt med oss. Vi tar även ansvar för
el- och VVS-installationerna.

Vi lyssnar på våra kunder

Bra Gross Sverige AB
www.bragross.se

Tumstocksvägen 10
187 66 Täby
08-768 53 00
kontakt@roslagsgruppen.se
www.roslagsgruppen.se

Bas-P
Bas-U
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KONTAKTA OSS!

