


Elinstallationer och försäljning vitvaror

Vi bygger bra
Vi är Byggexperten i Vännäs AB – en byggfirma som sätter 
ditt hem i första rummet. Eller vi kanske ska säga alla rum. 
Verksamma i Vännäs och Umeå med omnejd sedan 2008 
har vi alltid satt stort värde i att bygga bra, oavsett om det 
handlar om relationen till dig eller ditt hus. 

Varje projekt inleds med ett kostnadsfritt besök där vi ser 
över vad som behöver göras, för att sedan återkomma med 
ett prisförslag.

Från första spadtag  
till sista list
När projektet är igång tar vi hand om allt från ritningar till 
bygglovsansökan och annan dokumentation. Vi tar oss an 
allt från nyproduktioner till renoveringsuppdrag, stora som 
små. Från att byta fönster och dörrar till inglasningar, från 
att renovera kök och badrum till att lägga nya yttertak och 
konstruera utbyggnader. Vi gör rubbet.
Vill du komma i kontakt med en byggexpert i ordets rätta 
bemärkelse? Välkommen till Byggexperten i Vännäs.
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GoZee: hur du kommer igång på  
30 sekunder

1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in  
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till  
din smartphone eller surfplatta.

2. Öppna appen och använd den på sidorna  
med GoZee-ikonen.

GoZee-appen gör broschyren levande



Kommendörsgatan 12, 911 32 Vännäs • Kontor: Älvdalagatan 10, 911 33 Vännäs
070-591 02 85  • konradssonsmaleri@telia.com

Ett brett och  
varierande utbud 
I vår butik på Marahällan 13 i Vännäs välkomnas du av kun-
nig, serviceorienterad och trevlig personal samt ett brett 
och varierande utbud av produkter. Här hittar du allt från 
färger, tapeter och skruv till fönster, olika varianter av in-
glasningar, portar samt kaminer och skorstenar. 
Vi erbjuder även visningar och konsultation på plats.  
Välkommen in!

I vår butik hittar du:
• Färg och tapeter
• Skruv och fästmaterial
• Verktyg
• Garage- och industriportar
• Dörrar och fönster
• Kaminer, skorstenar och mycket mer!



Byggexperten AB | Marahällan 8 | 911 34 Vännäs | 0935-124 70 | info@byggexperten.nu | www.byggexperten.nu

Vi är ett fullserviceföretag inom VVS som jobbar mot 
både företagskunder och privatpersoner. Vårt mål är att 
erbjuda snabba och kundanpassade lösningar, dock 
utan att tumma på kvalitet. Du som kund ska alltid 
känna dig 100% nöjd med vårt arbete. Ska du anlita en 
VVS-Firma i Umeå med omnejd så har du kommit rätt.

090-80 000 ∙ www.norrtech.se

Ditt fullserviceföretag inom VVS
• VVS-Service
• VVS-Entreprenad
• Ombyggnationer & renoveringar
• Värmepumpar
• Byte av blandare och toalettstolar
• Injustering av värmesystem
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