Totalleverandør innen bygg og rehabilitering

TID FOR DEG!

Service i første rekke
Byggservice Innlandet AS er en totalentreprenør
av håndverkstjenester. Vår erfaring og
kompetanse gjør oss til en solid aktør innen vårt
fagfelt. Vi tar på oss oppdrag av alle størrelser
til både private og offentlige kunder. Hvert
eneste oppdrag gjennomføres profesjonelt og i
henhold til avtale.
Vi har 52 dyktige ansatte, som til enhver tid
utfører arbeid av høyeste kvalitet. Byggservice
Innlandet er også opptatt av å videreformidle
kunnskap, og å legge til rette for fremtidens
håndverkere. Vi har 4 lærlinger hos oss, som
det er spennende å følge. Våre ansatte er vår
viktigste ressurs, og deres ve og vel står i fokus
hos oss – derfor er vi IA-bedrift.
Byggservice Innlandet har alt av nødvendig
utstyr for å gjennomføre ethvert oppdrag, og
firmaet disponerer over 40 servicebiler. Vi kan
dermed være der du trenger oss – når du
trenger oss.
For oss er både kunder og ansatte i fokus
– godt ivaretatte ansatte gjennomfører oppdrag
av høy kvalitet til fornøyde kunder.
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„

Service er vårt varemerke.
Du vil merke forskjellen!

Gi bygget nytt liv

Som totalentreprenør av håndverktjenester er
vi i stand til å ta på oss rehabiliteringsoppdrag
i ulike størrelser, alt fra oppussing av dører og
vinduer til totalrenovering av eldre bygg.
Vi har rammeavtaler med både stat og
kommune for større prosjekter. Vi har også
kunder som borettslag, men tar selvsagt også
på oss mindre oppdrag for privatkunder.
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Bygge nytt, eller bygge større?
Har du en boligdrøm, men finner ikke det du
ønsker deg i boligkatalogene? Vi kan hjelpe deg
med arkitekttegnet bolig, slik at du får det
akkurat slik du ser for deg! Både hus og hytter
kan tegnes etter ditt behov.
Vi lager tegninger, prosjekterer og sørger for
byggesøknader, og som totalentreprenør står vi
også ansvarlig for å samordne alle yrkesgruppene som skal fullføre bygget ditt. Vi
hjelper deg også gjerne med å utforme tilbygg
som kan gi et løft til bygg som allerede er reist.
Byggservice Innlandet er også forhandler av
Archihus.

„

Kom med ideer og ønsker - vi finner
løsningene som fungerer!
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Din lokale rørlegger i over 100 år
Østre Totenveg 109, 2816 Gjøvik
Telefon: 61 18 91 50 | postmaster@knutmalmberg.no

Vi utfører grave- og hagetjenester

Vi leverer byggevarer,
festemidler og kjøkken
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Tomtefelt på Jaren
Ved årsskiftet 2022/2023 kommer tomter til
salgs på Jaren. Her kan vi levere nøkkelferdige
boliger – vi gjør jobben fra første spadetak til du
står med nøkkelen i hånda.
Feltet vil bestå av flere eneboliger, eneboliger i
rekke og to- og/eller firemannsboliger. Prosjektet
er i samarbeid med lokale underentreprenører.
Lokal arbeidskraft og lokal kvalitet!
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Takk til våre samarbeidspartnere!

Din lokale elektriker har skiftet navn
til Minel Ainstall. Vi utfører alt innen
elektrisk installasjon.
Kontakt oss på post.ainstall@minel.no
Tlf: 404 77 200
Adresse: Sørvangsbakken 29, 2770 Jaren

Din lokale elektriker
minel.no

Hadeland Dekk a/s
Mob: 916 46 448
Tlf: 61 33 58 40
E-post: roar@hdbas.no

Storbilvask og alt i dekk.

Vi driver utleie og utvikling av
næringseiendom på egen
tomt i Sørvangsbakken 23-29 på
Jaren, Hadeland.
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Velkommen til oss!

KONTAKT
Adresse:
		

Sørvangsbakken 29
2770 Jaren

Telefon:
E-post:

94 88 33 99
post@byggservice-innlandet.no

Totalleverandør innen bygg og rehabilitering

www.byggservice-innlandet.no

