Ni har projektet
– vi har resurserna

Med hantverket i blodet
Jag har ägnat mig åt bygg och snickeri sedan jag var 15 år, alltså nästan hela mitt
liv. Min far var byggare och för både mig och mina bröder var det helt naturligt att
gå i hans fotspår – precis som mina söner gör idag.
Anledningen till att jag idag, nästan fyra decennier senare, fortfarande jobbar
inom bygg handlar helt enkelt om att det är ett så roligt och varierande yrke. Jag
får komma ut och träffa nya människor nästan dagligen, och varje projekt innebär
också något nytt. Det blir helt enkelt aldrig tråkigt. För mig är just den dagliga
kontakten med våra kunder det roligaste, och viktigaste. Det finns inget bättre
än en nöjd kund, och faktum är att vi får de flesta nya kunder genom tips och
rekommendationer – något vi såklart ser som ett kvitto på att det vi gör är helt rätt.
Genom åren har jag arbetat med olika företag, men driver sedan 2010 mitt eget
bolag PFF Bygg, som idag består av 35 erfarna och kompetenta medarbetare.
Förutom snickare har vi också egna maskinförare och plåtslagare i företaget,
vilket innebär att vi kan erbjuda en helhet. Vi bygger främst hus och verkar lokalt, i
Sotenäs med omnejd, men har kunder ner mot Göteborgsområdet också.
På PFF Bygg ser vi alltid till kundens bästa, vi knusslar inte och ser till att alltid
tillgodose kundens behov. Tidsplaner och budget ska hållas och följas, har kunden
frågor eller funderingar så finns vi tillgängliga genom hela processen. Svårare än så
behöver det faktiskt inte vara.
Vill du veta mer om vad vi kan göra för just dig? Välkommen att höra av dig!
Thomas Alexandersson med personal

Hyr eller köp byggnadsställningar i Göteborg
Hos SS konsult handlar alla som har behov av byggnadsställningar. Vi erbjuder både privatkunder & företag att handla till förmånliga priser.
Vi erbjuder snabba leveranser över hela Norden till förmånliga priser. Givetvis är du välkommen att besöka oss på vårt lager i Storås for ”drop-in” med din släpkärra eller lastbil.
Vi hjälper dig med att plocka ihop ditt ställningspaket tillsammans med dig.
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Tel: 031-3885000
info@sskonsultab.se · www.sskonsultab.se

AB Karl Hedin Bygghandel, Säleby 31, 455 91 Munkedal, 0524-105 10, www.abkarlhedin.se
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Från grund till tak
På PFF Bygg ser vi alltid möjligheterna i varje projekt. Vi är noga med att redan från början föra
en tät dialog med våra kunder, vara tydliga med vad vi kan erbjuda och komma med tips och råd
både inför och under projektets gång.
Vi utför alla typer av byggarbeten. Vi är också särskilt stolta över att kunna erbjuda kompletta
lösningar eftersom vi utför såväl markarbeten som finsnickeri och takarbeten. Att taket håller
hög kvalitet och håller genom väder och vind, år efter år, skyddar också hela huset. Vi har
egna plåtslagare och ett fullt utrustat plåtslageri, något som är relativt unikt i branschen och
som innebär många fördelar. Arbetet går snabbare och håller högre kvalitet eftersom det är vi
som har full kontroll över såväl helheten som de enskilda detaljerna. Som kund är det också en
trygghet eftersom du bara behöver fråga oss om du har några funderingar – oavsett vilken del av
byggnationen det gäller.
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Från stenig mark
till anlagd park
Vi har en välutrustad maskinpark för
markarbeten, med egna maskiner och förare.
Dels använder vi dem till våra egna projekt, dels
erbjuder vi enskilda marktjänster. Idag är det
många som passar på att snygga till på tomten
när de ändå bygger nytt eller renoverar. Vi utför
sten- och plattläggningsarbeten, gör uppfarter
och andra trädgårdsjobb.
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Bohus-villan – hus med kvalitet
PFF Bygg samarbetar med Bohus-villan, en leverantör av nyckelfärdiga kvalitetshus. Du väljer
vilket hus och vilka tillbehör du vill ha, och vi bygger det åt dig. Naturligtvis finns det utrymme att
ta ut svängarna för olika speciallösningar för att du ska få ditt drömhus precis som du vill ha det.
Bohus-villan är en lokal husproducent, och är precis som vi på PFF Bygg specialiserade på
skärgårdshus vad gäller både form och funktion. Vi kan miljöerna och klimatet, vet hur viktigt det
är att ett hus i skärgårdsmiljö klarar väta och vind, men också att det ska passa in i vår vackra och
unika miljö.
Mer information om Bohus-villan hittar du på www.bohus-villan.se
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Med hantverket i fokus
Vår samarbetspartner Sundals snickeri har sedan 1956 drivit
ett lokalt finsnickeri. Här finns stor samlad erfarenhet och
kompetens, och en lång hantverkartradition ligger till grund
för våra framgångar.
I samarbete med Sundals snickeri har vi specialiserat
oss på handgjorda trappor, fönster och dörrar. Själva
snickarverkstaden är kärnan i Sundals verksamhet,
här byggs produkterna, de finjusteras, behandlas och
skyddspaketeras för vidare leverans. På Sundals snickeri
tar vi våra kunders idéer och jobbar med dem från grunden,
förädlar och förverkligar dem, alltid med hög kvalitet i fokus.

Allt inom VVS

FORSSTRÖMS RÖR AB
Hamngatan 51
Kungshamn
0523-30020

monterra.se

Tel: 0523-51400
www.elektrotjanstab.se
Bovallstrand
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Välkommen
att höra av
dig till oss!
Huvudkontor
Askums-Backa 40
456 92 Hunnebostrand
0523-45 99 61
info@pff-bygg.se
www.pff-bygg.se
Filial
Brålandsvägen 48
444 60 Stora Höga
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Tomas Alexandersson
076-184 09 09
tomas@pff-bygg.se

