
Vi bygger på lång erfarenhet



Bygg-Ingvar är ett känt namn i Hallsberg med omnejd. 
Efter över fyrtio år i byggbranschen är det inte konstigt. 
Företaget startades av Ingvar Gustafsson och idag är 
det sonen Göran Gustafsson som driver företaget. Vi 
utför allt från mindre byggserviceuppdrag till större en-
treprenader, som total-, general- eller underentreprenör. 
Alltid med hög kvalitet på jobben – ett resultat av en stor 
yrkesskicklighet och familjeföretagets noggrannhet. 

Vårt motto: Nöjda kunder i alla lägen
Vår styrka är närheten till kunden. Under projekten har 
vi en nära dialog genom hela processen och vi lägger 

stor vikt vid att vara lyhörda på vad kunden önskar. Vi 
gör ingen skillnad på uppdrag. Oavsett om det handlar 
om att bygga en altan eller renovera en fastighet har vi 
samma engagemang. 

Ett stabilt nätverk av samarbetspartners
På Bygg-Ingvar arbetar duktiga snickare som i kombina-
tion med våra samarbetspartners gör oss heltäckande. 
I vårt nätverk finns underentreprenörer  som arbetar i 
enlighet med våra värderingar och kvalitetskrav.

Skickliga hantverkare med 
kvalitet och finess



Byggservice
Våra gedigna hantverkskunskaper kommer väl till pass i 
vår Byggservice. Vi utför de flesta typer av arbeten. Det 
kan handla om att byta en dörr, lägga nytt tak, bygga en 
altan åt en privatperson. Vi utför även underhållsarbeten 
och handikappanpassningar åt Hallsbergs kommun. 
Dessutom åtgärdar vi vattenskador på uppdrag av de 
ledande försäkringsbolagen.

För kunderna, både privatpersoner och företag, innebär 
vår erfarenhet och kunskap en trygghet när det gäller 
byggservice. Vår lägger stor vikt vid att lyssna på våra 
kunder och kommer med förslag om förbättringar om 
det behövs. 

Vi samarbetar med arkitekter vilket innebär att vi kan 
sätta en unik prägel på projektet, oavsett om det handlar 
om nybyggnation av en villa eller en tillbyggnad. 

Tel: 019-57 09 05 • www.xlbjorka.se

Välkommen till oss när det gäller byggmaterial



Entreprenader
Bygg-Ingvar utför små och stora entreprenader på total-
entreprenad. Gedigen erfarenhet, yrkesskicklighet och 
ett brett nätverk av underentreprenörer gör oss till en 
heltäckande samarbetspartner. Vi har satt vår prägel på 
Hallsberg genom att renovera och bygga om fastigheter 
i centrum. Vi har byggt förskolor och nya villor. Eftersom 
en del av objekten är K-märkta byggnader tar vi hänsyn 
till byggnadernas karaktär och visar stor hänsyn. 

För oss på Bygg-Ingvar är det viktigt att slutresultatet 
håller hög kvalitet. Och om arbetet fortlöper smidigt och 
effektivt blir det färdiga resultatet bättre. Därför strävar 
vi efter att ha en öppen och nära dialog med beställaren 
och ha yrkesskicklig personal.   



En stor del i vår positiva utveckling är vår duktiga 
personal. Bland våra byggnadssnickare fi nns erfaren-
het och ny kunskap, ett resultat av att vi är ett team av 
äldre och yngre medarbetare. Några av dem har jobbat 
hos oss sedan starten. Den breda kunskapen och den 
samlade erfarenhete gör oss till ett heltäckande bygg-
företag som lever upp till högt ställda krav på kvalitet, 
hantverksskicklighet och effektivitet. 

En trivsam arbetsplats
Goda arbetsförhållanden är viktiga. Därför försöker vi 
ge våra anställda de hjälpmedel och förutsättningar 
de behöver för att göra ett hundraprocentigt arbete. 
Dessutom arbetar vi mycket med att skapa en så god 
arbetsmiljö som möjligt för vår personal. 

Vi är stolta över det vi gör, vilket innebär att du som 
kund kan lämna över nyckeln till oss i förtroende och 
dessutom vara säker på att det är städat och fi nt när 
jobbet är klart!

När du väljer en 
anläggare som har 
SVAB-system på 
sina maskiner väljer 
du en anläggare med 
det bästa möjliga 
verktyget för att 
göra ett effektivt 
jobb med fantastiska 
resultat.

SVAB EFFEKTIVISERAR 
ARBETET FÖR ANLÄGGARE

www.svab.se

Personalen är vår viktigaste tillgång

  .ATSEM TED VA REM
 .retrepxe röf retrepxe vA

-kramslibpåks åp dradnats yn ne rettäs obmoC lepO ayn tleH
snessalk ,gk 529 - agåmröftsal atsgöh snessalk rah neD .nedan  

åp smyr llap-JS ne - mm 0321 - nesuhlujh nallem dderb atsröts  
neD .3m 2,4 llit ppu - emmyrtutsal atsröts snessalk ,nedderb  

ergöh hco vlog ergäl edåb reg nlexakabknälitlum edarecnava  
nårf nader datsurtu tläjer obmoC rä tralkvläjs hcO .ejdälgrök  

  !lepO ne uj rä teD .najröb

 :gnintsurtudradnatS åp xE
•  PSE & SBA
•  retlfinellop dem CA
•  ggävnallem darelosI
•  kat tmas rarröd/rodis addälkni ,suhlujh addälknitsalP
•  adis regöh rrödtujkS
•   eramrävstasllit ksirtkelE

lepO ayN   OBMOC

  es.lepo åp netfölecivres 5 aråv hco obmoC lepO mo rem säL .itnaragsddykstsor srå 8 llit ppu hco itnaragslibyn srå 2 va sattafmo obmoC lepO .smom .lkxe resirp agiltmaS .rk 009 721 ac nårf rotomnisneb dem snnfi obmoC lepO*

 .ITDC 3,1 obmoC lepO

009 141   *rk
 ppotS/tratS dem leseidobrut kh 09
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Jörgen Göksu 

Tel 019-168 086

Christer Åkerlund 

Tel 019-168 087

Fredrik Gustafsson

Tel 019-168 081

Jonas Arvidsson  

Tel 019-168088 

Otto E Anderssons Gata 1
Tel 019-16 80 50 Tel säljare 019-16 80 80
Våra beg. bilar hittar du på www.biva.se

BIVA möjligheternas Bilvaruhus

s:ARKED tegateröftset aksyt lepO ne rappot dar i terå ejdert röF  
lepO åskco rellyf rå I .ralib edangageb revö tropparstetilavk  
ned va noisrevsmuelibuj drävsirp artxe ne dem rarfi iV .rå 051  

 .artsA lepO ,neranniv-ARKED atlots
 

 :a lb dem noitidE 051 artsA
  ,erallåhtraf ,gninggälnatamilk snoz-2
 -trops ,ragläf-ula smut-71 ,rosnesnger

  .ttartrops hco ralots
 

Topputrustad med supersnål diesel på 110 hk/280 Nm.

ASTRA 150 EDITION

EVIGHETSMASKIN 
TILL KAMPANJPRIS.

års
nybils-
garanti

411 2OC ,mk 001/l 3,4 gninrök dadnalb gninkurbröfelsnärB .2102 inuj 03 m o t relläg tednadujbrejnapmaK  
itnaragslibyn srå 5 .edatsurtuartxe arav nak nedlib åp anraliB .5 oruE ssalköjliM ,)ITDC 7,1 d5 artsA( mk/g  

nerå atsröf åvt ed relläg akcärtsrök dasnärgebO .itnarag dgnälröf srå 3 + itnaragskirbaf srå 2 va råtseb  
  .rå mef åp lim 000 01 tvitanretla

Jubileumspris opel astra 5d. 

009 981   RK
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 Nu extra mycket bil för pengarna.

 OPEL CORSA

FÄRDIGUTRUSTAD. 2,95 % FAST RÄNTA.
års
nybils-
garanti

affut åp ednadujbre arb tgitkir tte dem neråv rarfi iV  
asroC neliböjlim va noisrevjnapmak råV .asroC lepO  

atsem ted hco rotom sratsäh-58 ggip ne rah d5 yojnE  
-slibyn srå 5 nevä rågni tralkvläjS !gävsgnintsurtu i

.tetilavk ksyt hco tehrekäs ginräjts-5 ,itnarag  
  !rökvorp hco ni nemmokläV

•  gninggälnatamilK
•  erallåhtraF
•  kab rerosnessgnirekraP
•  ragläfulA
•  oerets-3PM/DC

  .rem tekcym hco ...

 
eller

NU från ca  
Opel Corsa 5d. 

www.opel.se

009 921  RK 

306 1 RK  *nåm/

OC ,mk 001/l 5,4 gninrök dadnalb gninkurbröfelsnärB 2 ed relläg akcärtsrök dasnärgebO .itnarag dgnälröf srå 3 + itnarag-skirbaf srå 2 ,nållib tgirå-3 va råtseb itnaragslibyn srå 5 .datsurtuartxe arav nak nedlib åp neliB .5002 ssalköjliM .mk/g 911  
.etybni/tnatnok % 02 ,tfigvasgninggälppu rk 005 ,origotua div tfigvaiva rk 0 :atnär tsaf % 59,2 nålliB .BA secivreS laicnaniF CAMG rä eravigtiderK* .rk 009 921 d5 asroC lepO lepmexesgnireisnaniF .rå mef åp lim 000 01 tvitanretla nerå atsröf åvt  

tednadujbreetnäR .ammokeröf nak reslekivva alakol hco sapmällit gniretnahtiderk lleudividnI .rk 306 1 dantsoksdanåm ,% 12,3 atnär vitkeffe ,rk 764 111 nardroftiderk latot ,rk 952 35 dlukstser ,rk 029 301 ppolebtiderk ,63 ragniretroma latnA  
 es.lepo åp rokllivitnarag hco -sgnireisnanfi asöreneg aråv mo rem säL .2102 inuj mot avireM lepO hco asroC lepO relläg
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Bränsleförbrukning blandad körning 4,5 l/100 km, CO2 119 g/km. Miljöklass 2005. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 5 års nybilsgaranti 
består av 3-årigt billån, 2 års fabriks-garanti + 3 års förlängd garanti. Obegrändsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 
mil på fem år. Finanseringsexempel Opel Corsa 5d 129 900 kr. * Kreditgivare är GMAC Financial Services AB. Billån 2.95 % fast ränta: 0 kr 
aviavgift vid autogiro, 500 kr uppläggningsavgift, 20 % kontant/inbyte. Antal amorteringar 36, kreditbelopp 103 920 kr, restskuld 53 259 kr, 
total kreditfodran 111 467 kr, effektiv ränta 3,21 %, månadskostnad 1 603 kr. Individuell kredithantering tillämpas och lokala avvikelser kan 
förekomma. Ränteerbjudandet gäller Opel Corsa och Opel Meriva tom juni 2012. Läs mer om våra generösa finansiering- och garantivillkor 
på opel.se
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Kontakta oss

Bygg Ingvar AB
Box 104

694 23 Hallsberg

Besöksadress: Falla Gård

Telefon: 0582-135 26    Fax: 0582-144 22   E-post: byggingvarab@telia.com

ÖREBRO BYGGKOMPONENTER – UTMANAR MED FINESS

Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro
Telefon: 019 - 27 14 20 • Fax: 019 – 27 26 51

E-post: info@byggkomponenter.nu

• Elinstallation
• Projektering
• Industriservice

• Automatikskåp
• Värmekamera
• Energieffektivisering

• •

Drömresan?
Eller drömbilen?
Eller något annat som du drömmer om? 
I Hallsbergs kommun kostar det inte 
en förmögenhet att köpa en hustomt. 
Anslutningsavgifter och bygglov ingår.

www.boihallsberg.seDå får du pengar över till något roligare!

Experten på fukt

Tel: 020-235 235       www.polygongroup.se

VVS-installationer, Reparationer, Service
Specialiserade på energifrågor

Medlem i: VVS-installatörerna, REKO, SVEP, VET

l HALLSBERG AB

0582/16306


