
FRÅN GRUND TILL NOCK
OCH ALLT DÄREMELLAN



DIN HANTVERKARE I VÄSTERBOTTEN

NT Bygg och Förvaltning är ditt lokala 
byggföretag som utför alla typer av 
byggarbeten. Vi har verkat i södra 
Västerbotten sedan starten 1986 och har 
genom åren samlat stor kompetens och 
gedigen erfarenhet inom alla områden. 

Vi utför arbeten åt både privatkunder, 
företagskunder och offentlig verk-

samhet. Våra hantverkare har rätt 
utbildning och är servicemedvetna, en 
viktig egenskap i en bransch där vi varje 
dag möter olika människor, både i deras 
privata och professionella liv. Då är 
social kompetens och rätt bemötande 
av yttersta vikt.

Proffs på plåt
Tak- och väggplåt med tillbehör!

Hästmarksvägen 7 • 0660-855 40 • Örnsköldsvik • www.johanssonsplat.se

Vi på Johanssons Plåt är specialister på tak- och väggplåt med tillbehör och tillhörande plåtslageriarbeten. 
Och vi har den plåtprofi l du söker! Vi har goda lastmöjligheter och stor parkering. 
Du hittar oss på vägen till Må avfallsanläggning, norr om Ö-vik.  
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Nyfiken?



NT Bygg levererar kvalitet på hög nivå, därför väljer 
de stjärnafyrkant som sin kommunikationspartner

www.stjarnafyrkant.se

NT Bygg utgår från Nyåker och verkar i 
hela regionen, både på landsbygden och 
i tätorten. Välkommen att kontakta oss 
om allt från små renoveringar till stora 
totalentreprenader. På vår hemsida kan 
du dessutom fylla i ett formulär och få 
en kostnadsfri offert.



Betongpump – ett gjutet val!
Vi tillhandahåller betongpumpar med räckvidder på 20–42 meter för 
pumpning av villagrunder, broar, vindkraftverk m.m.

Tomas Lindqvist
Mobil 070-317 60 73
www.tomaspumpare.se

DIN FIXARE HEMMA OCH PÅ JOBBET

Med lång erfarenhet, bred kompetens 
och god lokalkännedom kan vi fixa det 
mesta. Våra kunniga hantverkare kan allt 
i byggväg, och behövs det kompetenser 
från andra områden, såsom vvs:are, 
elektriker eller mattläggare, ordnar vi 
det. NT Bygg har ett brett nätverk och 

väl fungerande samarbeten med lokala 
och professionella aktörer. 

Vi fixar allt från grunder och terrasser till 
fasader och takläggning. Vi bygger nytt 
från grunden, bygger om eller bygger till 
och renoverar. 
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VI HJÄLPER DIG MED BLAND ANNAT:
• Om- och tillbyggnader av villor, garage, 

hyreshus
• Kompletta villor
• Grundrenovering, krypgrunder och 

betonggrunder
• Takarbeten
• Fönsterarbeten
• Dränering och markarbeten
• Badrumsrenoveringar
• Kakelsättning
• Köksrenovering
• Maskinuthyrning



VI VERKAR NÄRA VÅRA KUNDER
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MultiMedia Broschyren 
är skapad och levererad 
av JS Sverige

www.jssverige.se

small js ad - SE.indd   1 7/2/2012   2:03:53 PM

Vi utför installationer inom el, 
ventilation, service, säkerhet, 
telefoni och datanät, antenn, 
process- och automationstek-
nik, radiokommunikation 
samt industri- och fastighets-
teknik.

Ring så berättar vi mer!

Mikael Ovesson
070-523 33 84

Ronny Jacobsson
070-392 64 28

Ronny Levisson
070-554 40 75



Tel 0930-700 84 • 070-580 36 38 • Storbyn  20, Gräsmyr • grasmyrvvs@telia.com

ALLT INOM VVS!



HYR MASKIN AV OSS

Amatör eller proffs, vi hyr ut maskiner, 
verktyg och annan byggutrustning till 
dig som har ett tillfälligt behov. Samtliga 
maskiner är funktionella och moderna.
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www.betonggolv.com  |   info@lindec.se

®

®

VI ÄR ETT FAMILJEFÖRETAG SOM ERBJUDER KONSULTATION INOM BYG-
GBRANSCHEN SÅSOM BYGGBESKRIVNINGAR, ARKITEKT- OCH KONSTRUK-
TIONSRITNINGAR SAMT BYGGLEDNING, BESIKTNING OCH KONTROLLANS-
VARIG PBL.

VI KAN HJÄLPA TILL MED ALLT FRÅN UTREDNINGAR OCH ARKITEKTSKISS-
ER/FÖRSLAG I TIDIGA SKEDEN VIA BYGGLOV TILL BYGGHANDLINGAR.
VI UTFÖR HANDLINGAR FÖR INDUSTRI- OCH KONTORSBYGGNADER, 
FLERBOSTADSHUS, IDROTTSANLÄGGNINGAR SAMT VILLOR.

Vi är ett familjeföretag som erbjuder konsultation inom byggbranschen, såsom 
arkitekt- och konstruktionsritningar, byggbeskrivningar samt byggledning, 
besiktning och kontrollansvarig PBL.

Vi kan hjälpa till med allt från utredningar och arkitektskisser/förslag i tidiga 
skeden via bygglov till bygghandlingar för industri- och kontorsbyggnader, 
flerbostadshus, idrottsanläggningar samt villor.

www.rydfjall.com

Rydfjäll



Magnussons Golv i Västerbotten är ett företag i Nordmaling som arbetar med golvläggningar och golvslipning. Som 
golvläggare utför vi även kakelläggning och klinkerläggning i badrum, kök och hall. Vi är ett flexibelt och väl-utrust-

at företag som alltid sätter kunden i fokus.

Hög kvalitet på utfört arbete och nöjda kunder, där har du våra ledord!

Läs mer om oss på www.magnussonsgolv.com

HOS OSS KAN DU BLAND ANNAT HYRA:
• Skylift
• Handverktyg
• Betongutrustning
• Byggnadsställningar



Rödbergsvägen 2, Umeå. Tel 075-241 10 00
www.beijerbygg.se

Verktyg och 
maskiner för 
alla typer av 
arbeten inom 
proffsinriktad 
bygg och  
industri samt 
park och  
trädgård

För mer information om Hitachis 
produkter besök vår hemsida 
www.hitachi-powertools.se 070-689 24 22 • 0930-102 77

PERSONAL ATT RÄKNA MED

NT Bygg drivs av ägarna Ola och 
Helene Jacobsson, och totalt är vi tio 
medarbetare. Samtliga är snickare 
och hantverkare, med rätt utbildning 
och kunskap inom olika områden som 
kakel, träarbeten eller betong.

Som hantverkare är det viktigt med 
god känsla för service och bemötande. 
Vi vill att våra kunder ska känna sig 
trygga med att anlita oss, vi tror på att 
bygga bra relationer och ett förtroende, 
eftersom vårt arbete ofta innebär att vi 
får tillgång till privatpersoners hem. 

Dessutom är ett gott rykte och en nöjd 
kund den absolut bästa reklam ett 
entreprenadföretag kan få. 
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070-319 20 27 



Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och 
bergkross till bygg- och anläggningsindustrin, samt erbjuder transport- och 
entreprenadmaskintjänster under varumärket Cliffton. Genom att kontrollera 
hela servicekedjan säkerställer vi att du får en helhetslösning på ditt projekt 
- från produktion till leverans. 

Vi levererar helhetslösningar

swerock.se

Genom åren har vi skapat bra sammanhållning och en bra 
stämning medarbetarna emellan, det är också något som vi tror 
märks när vi är ute på bygget. 
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NT BYGG & FÖRVALTNING AB | BRATTSBACKAVÄGEN 5 | 914 94 NYÅKER | 0930-501 56
OLA@NTBYGG.SE | WWW.NTBYGG.SE


