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För Vättlands Byggservice AB är kva-
litet och en nära dialog med uppdrags-
givaren nyckelord. 

- Med tydliga avtal och fasta priser 
är alla parter vinnare, säger ägare Pa-
tric Karlsson.

Vättlands Byggservice är det lilla byggföreta-
get med kompetens att utföra totalentreprena-
der för ny-, om- och tillbyggna-
tioner i Strömstads och Tanums 
kommuner. Företaget har egna 
erfarna snickare och ett gediget 
nätverk av underleverantörer 
som företaget samarbetar med.

- Vi startar varje uppdrag 
med att noga gå igenom projek-
tets alla möjligheter. Beställare 
ska kunna känna sig trygg med oss som byg-
gare, där vårt företag alltid ska kunna leva 
upp till uppdragsgivarens förväntningar. Vi 
har en gedigen erfarenhet av att driva projekt, 
vi tar hela ansvaret och vi är noga med att do-
kumentera under arbetets gång.

Rak kommunikation
På Vättlands Byggservice arbetar snickarna i 
arbetslag med tydlig decentraliserad besluts-
gång. Beställaren kan diskutera arbetets gång 
direkt med arbetslag på plats. Kommunika-
tionen är enkel och rak.

- Genom att vi har en mobil byggservice-
verksamhet når vi en smidig arbetsgång utan 
onödiga stopp. 

Byggservicegruppen utför kontinuerligt 
även mindre uppdrag för Strömstadsbyggen, 
Strömstadslokaler och försäkringsbolagen.

Även kontors- och industristädning
Vättlands Byggservice utför även kontors- 
och industristädning, bland annat för Craw-
ford Production.

Ordning och reda med Vättlands

Från tanke till verklighet - 
Vi hjälper er hela vägen

• Nybyggnationer
• Renoveringar
• Projektledning

Kontor Tel: +46 (0)526-600 93
Patric Mob:+46 (0)708-22 15 16

vattlandsbyggserviseab@telia.com
www.vattlands.se
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Vättlands Byggservice tar ett helhets-
ansvar, från rivning och markarbeten 
till nyckelfärdig bostad. På bilden en 
tillbyggnad av villa i Sannäs. Fr. v: 
Patric Karlsson, Paul Andreasson och 
Sven Hansson.

Det välskötta familjeföretaget 
Torskholmens Svets & Smide 
har genom åren etablerat sig 
som kranspecialist med rykte 
om sig att kunna lösa de rik-
tigt svåra uppgifterna. Nu står 
företaget redo för nästa fram-
tidssteg – ett nytt affärshus. 

Torskholmens Svets & Smide har 
fl era verksamhetsgrenar:
• Kranarbeten med kranbilar och 
mobilkranar 
• Kran-/specialtransporter 
• Uthyrning av containrar och bo-
dar 
• Teleskoptruckar
• Båtupplägg i Holkedalen
• Uthyrning av lokaler

Stabilt företag
Torskholmens Svets & Smide, som 
fyller 15 år 2009, har med hårt och 
långsiktigt arbete lyckats etablera 
sig som ansvarsfull entreprenör-
partner i regionen. 

- Vi är ett stabilt och tryggt före-
tag som tilldelats högsta kreditvär-
dighetsbetyg av affärs- och kredit-
upplysningsföretaget UC AB och 
även tilldelats AAA-utmärkelse, 
förklarar Mariko som är gift med 
Dennis som startade företaget till-
sammans med sin far Morgan.

Med företagets kranbilar, mobil-
kranar och teleskoptruckar utför 
Torskholmens Svets & Smide ar-
beten såväl åt små som stora bygg- 
och entreprenadföretag.

- Vi har i stort sett dagligen an-
litats av Vägverket Produktion för 

Ett lyft för Strömstad

nya E 6, säger Dennis.
Andra stora uppdragsgivare är 

NCC, Vecon, Peab, Båttas Båthall 
och Mattsson & Nilsson. Företagets 
kranbilar kan transportera många 
olika typer av gods, exempelvis 
maskiner, bodar, båtar, väggmodu-
ler, takstolar med mera. 

Nytt handelshus i Strömstad
Torskholmens Svets & Smide äger 
redan idag vägstationen i Skee med 

Tel: 0526-107 07
torskholmen@swipnet.se  •  www.torskholmenssvets.eu

Det lilla företaget med de stora resurserna. Dennis och Morgan har med stor uthållighet under 15 år utvecklat företaget. Idag har Torskholmens Svets & 
Smide högsta kreditvärdighet.

fastigheter samt fastigheten på Säl-
tegatan 2. Nu fi nns långt gångna 
planer på ytterligare nybyggen.
Morgan förklarar:

- På vår nuvarande tomt i Holke-
dalen står vi redo att börja bygga 
ett helt nytt affärshus på 2 600 kva-
dratmeter. Marknads- och skyltlä-
get blir perfekt invid den komman-
de nya södra infartens rondell. Vi 
för nu diskussioner med framtida 
hyresgäster.


