
– 40 år med nöjda kunder

Objekt Strandbyn, Melbystrand  
– beställare Lahomshem AB



När Lars Bengtsson startade byggfirma i Trönninge 1968 
var det med grundtanken att kunden alltid skulle vara 
nöjd när byggprojektet var genomfört. Samma ambition 
genomsyrar dagens företag och traditionen förs nu vidare 
av Lars son Ola samt delägaren Johan Eriksson.

Inom Lars Bengtsson & son Bygg AB, eller mer vardagligt 
– Bengtssons bygg, har vi idag drygt 20 anställda inom 
byggverksamheten. Dessutom ingår VVS-firman Knäreds 
rör i bolaget sedan några år tillbaka.

Vår breda kompetens och vår storlek gör att vi kan ta upp-
drag från små entreprenader upp till mångmiljonprojekt. 
Gemensamt för allt vi gör är att den kund som väljer oss 
har hjälp och stöd från första ritning till sista spik.

För det är först när våra kunder är nöjda som vi är nöjda. 
Vi lämnar aldrig ett halvfärdigt projekt efter oss. Tillsam-
mans med våra mycket duktiga och värdefulla samarbets-
partners kan vi dessutom komplettera vår egen kunskap 
med allehanda specialistkompetenser inom till exempel el, 
ventilation m m.

Att vi konsekvent arbetar för att ha nöjda kunder visar sig 
inte minst i att många av våra kunder kommer tillbaka till 
oss år efter år. Det är tack vare dessa kunder som vi med 
viss stolthet ser att statistiken också gynnar oss. Under 
de senaste fem åren har vi haft nästan 1 500 nöjda 
kunder. Det är siffror som borgar för att vi arbetar på rätt 
sätt!

Anlitar du Bengtssons Bygg är du i trygga händer!

Byggare med stor bredd och kompetens 

hakan@danfors.se

  

danfors.se

Besök en riktig HEM-sida!
Försäkra dig om en 
bra affär – använd en 
riktig mäklare!

186x55.indd   1 08-07-11   11.19.05

Ulf Oskarsson, Aqua Interiör  
och Ola Bengtsson
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Nyhet!  Värmepumpar 
med solvärmepaket.
Solsystem har varit för krångligt och för dyrt. Det har vi ändrat på.
Våra nya solvärmepaket innehåller att du  behöver för att utnyttja 
den mest miljövänliga energi som �nns. Solfångarna kan du koppla 
in på våra värmepumpar eller till en tank. Du får en enda leverantör 
att vända dig till med installation, support och garantier.

www.ctcvarme.se
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Bengtssons Bygg är byggfirman med stark lokal förankring i Halmstad och 
Laholm med omnejd. Det är bland annat därför som vi ofta blir anlitade för att 
bygga lägenhets- och kontorsbyggnader i regionen.

Förutom att vi bygger allt från grunden kan vi även montera prefabricerade  
byggnader, allt efter kundens önskemål eller behov.

Som kund hos oss kan du lugnt komma till oss med en enkel ritning. Bara du 
berättar för oss vilka dina behov är så ser vi till att på bästa och mest kostnads-
effektiva sätt bygga den lösning som fungerar för din verksamhet.

Vi ser varje nytt byggprojekt som en möjlighet att skapa en relation som ska 
hålla i många år!

Bygger nytt och bygger om 

Ett av våra kommande projekt, Svenska Hyttkonformt i Laholm

takservice
i Halland AB

Allt inom buller och akustik
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VÄLKOMMEN TILL

Båstad 0431-789 00, Förslöv 0431-41 50 70, Grevie 0431-36 22 00, Munka Ljungby 0431-41 78 80, Laholm 0430-783 00
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En av våra specialiteter är att verkligen vara flexibla 
och lyhörda för våra kunders kunder. Det innebär att 
vi under en 10-årsperiod har byggt om 400 badrum 
för fastighetsägare i Halmstad och Laholm. Många av 
hyresgästerna har bott kvar i sina lägenheter medan 
vi varit där och renoverat. En arbetsmetod som ställer 
stora krav på våra byggjobbare i deras sociala kon-
takt med våra kunders kunder.

Flexibla och  
lyhörda för våra 
kunders kunder

Vi utför byggnadsplåtslageriarbete i samarbete med 
Bygg AB Lars Bengtsson & Son

Friskis & Svettis nya lokal i Laholm

Aqua Interiörs nya lokal i Laholm
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Förutom att vi bygger nytt eller renoverar så säljer 
vi även högkvalitetsprodukter från Uzin för fix, fog, 
avjämning och tätskikt.

Vårt samarbete med generalentreprenören Englund-
gruppen, försäkrar oss och våra kunder om konkurrens-
kraftiga priser på topprodukter.

Vi säljer högkvalitets- 
produkter från Uzin

Englund-Gruppen i Malmö AB
Tel 040-18 47 90  www.englund-gruppen.se

  

Produkter för golvarbeten 
och plattsättning!

Högbergs
Ingenjörs
Tjänst AB

Ritar & Projekterar
Bygglov & Förprövningar 

Bostäder / Stallar / Industrier
KA PBL

Entreprenadbesiktning
Försäkringsskador

Vasagatan 12 312 45 Veinge 
Tel. 0430-70474 mob. 073-3770474

e-post: hit@veinge.nu
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När du ska bygga ditt drömhus är du välkommen till oss. Vi har 
kompetensen att bygga exklusiva och arkitektritade villor med 
påkostade material och avancerade planlösningar.

Dessutom samarbetar vi med Eksjöhus och monterar deras 
prefabricerade hög standard-villor. 

Oavsett vilken typ av byggprojekt du anlitar oss för kan du 
göra det i förvissning om att vi är en trygg och stabil partner. 
Vi låter inte problemen dominera vårt arbete, i stället låter vi 
lösningarna visa vår kompetens.

Du är välkommen till oss med din idé eller skiss så ska vi se till 
att göra verklighet av dina drömmar. Från tom tomt till inflytt-
ningsfärdigt hus!

Vi bygger ditt drömhus!

Villa Trönninge

Villa Laxvik
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Allt inom sanering. 
Golvvård & golvbehandlingar med HTC Twister

Betongslipningar
Betongförädlingar enligt HTC Superfloor metoden.

Slipning av Marmor och terazzo.
Ventilationsrengöring 

Termografering.
 

Vid frågor kontakta oss på 035-121445
Mobil: 070-30 69 10

www.fasadochbyggservice.se

Allt inom fasadrenovering
Specialitet: Tilläggsisolering med puts
Kyrkrenoveringar och K-märkta hus.
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Raka rör och snabba ryck!Raka rör och snabba ryck!

Inte störst men...
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Vi bygger för livet  
på lantbruket

Eftersom vi ligger i en aktiv och lantbrukstät jordbruks-
bygd är det många lantbrukare som anlitar oss när de ska 
bygga om eller bygga nytt. Vi arbetar ofta i nära samar-
bete med Bygglant, inom Lantmännen, och med special-
iserade arkitekter för att skapa bästa möjliga lösningar 
även för lantbruket.

Till exempel har vi byggt en mängd nyproducerade 
djurstallar för många bönder runt om i Halland.

Stallar för framtidens djurproduktion
Vi skapar unika lösningar för din produktion
Med Lantmännen Bygglant som byggpartner får du hjälp med projektering 
och byggledning. Vi erbjuder kostnadseff ektiva bygglösningar med god 
miljö för både djur och stallpersonal.

Kontakta din Bygglant-säljare 
Anders Johansson 070-515 54 37,
Carl-Axel Larsson 070-698 59 24 
eller gå in på www.bygglant.se
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För Wapnö har vi byggt en mjölkningsanläggning 
där korna bekvämt kan låta sig mjölkas.

MOBILKRANAR 200 TON
SKYLIFTAR 8,5 m - 20 m SJÄLVGÅENDE SAXLIFTAR

HALMSTAD

035-22 10 90

Laholm 0430-185 14, Hyltebruk 070 57 85 943
Anderstorp 070 57 85 919

Besöksadress: Stjärnarpsvägen 4, 302 62 HALMSTAD
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Rör det rör rör det 
Knäreds rör!
Sedan några år är Knäreds rör ett värdefullt tillskott 
till Bengtssons bygg. Knäreds rör är ett helägt dot-
terbolag och servar hela sin lokalmarknad med allt 
inom VVS.

Knäreds rör klarar allt från att reparera eller install-
era en pump i lantbruket till att byta blandare på ett 
handfat i en sommarstuga.

En av våra specialiteter är att installera moderna 
och miljövänliga bergvärmeanläggningar som sparar 
såväl pengar som energi.

Jan-Erik Karlsson in action
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Vi på Motor Halland har haft förmånen att 
leverera och utföra service på bilar som 

Bygg AB Lars Bengtsson & Son sedan 1969

Halmstad  Laholm 

Johan Eriksson, Lars Bengtsson, Ola Bengtsson
Från Motor Halland: Göran Nilsson, Pär Nilsson, Sven-Olof Olsson

HYRTAB

Vi är ett litet fl exibelt företag som erbjuder dig ett 
brett sortiment av byggmaskiner, gjututrustning, 

minigrävmaskiner, liftar, bodar med mera. Hyrtab 
kännetecknas av korta beslutsvägar, hög servicegrad 

och låga priser. Ring oss gärna för en priskontroll. 
Såväl företag som privatpersoner är kunder till oss.

Vi ingår i rikstäckande maskinuthyrarföreningen
Hyrex-Kedjan.

Du träffar oss på Andersbergsringen 106
i Halmstad, tel 035-10 08 10.

Vi fi nns även på Kvekartorpsvägen 22
i Falkenberg, tel 0346-480 20.

Rätt verktyg
är halva jobbet!

www.hyrtab.se
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Bra boende i  
trevliga miljöer
Inom Bengtssons Bygg äger och förvaltar vi även 
egna hyresfastigheter. Vår idé är att bygga riktigt 
bra hyreslägenheter i en trevlig yttre och inre miljö.

Vår ambition är att skapa ett speciellt boende där 
våra hyresgäster verkligen trivs och känner att de 
kan lita på oss som hyresvärd.

Utifrån våra egna idéer har vi byggt 16 bostäder i 
Gullbrandstorp och åtta i Trönninge.

Lägenheterna i Gullbrandstorp
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Tel: 0371-506 60 Fax: 0371-506 40 

Hestravägen 8, Box 39, 330 26 Burseryd
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Takomläggning Pingstkyrkan i Laholm  
- beställare Arena Kemi AB
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Vi utför:
kontrakt | flytt | byggstäd | 
fönsterputsning | golvvård 

m.m.

Maria: 0709-288 176
Pia: 0704-232 978

Möjligheternas boende

Laholmshem AB
G:a Stationshuset

312 80 Laholm
Tel. 0430-151 10

Vi erbjuder bra och naturnära boende runt om 
i Laholms kommun. Vi har hyreslägenheter för 
alla smakriktningar. 

Kontakta oss när det gäller ditt boende. 

Besök oss gärna på 
www.laholmshem.se

w w w . e k s j o h u s . s e

Villa Sjövik - en njutning för ögat
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Tel: 035-408 53  Fax: 035-408 58
Mobil Ola: 0709-94 81 00 E-post: bygg-ola@telia.com
Mobil Johan: 0709-94 81 01 E-post: bygg-johan@telia.com

Hitta till oss: Laxviksvägen 48 Trönninge, Halmstad

www.byggbengtsson.se

Postadress: Bygg AB Lars Bengtsson & Son
Box 100 13
300 10 Halmstad

Sjöaredsvägen 62
310 20 Knäred
Tel: 0430-504 80

Vi riktar ett särskilt tack till våra samarbetspartner för deras medverkan i denna profilbroschyr.


