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Nu är vi 22 medarbetare,
alla rollspelare i ett lagbygge,
som bidrar till att vi kan utföra
bra jobb i rätt tid

Fogelgrens Bygg – en uppstickare i Tvåstad.
Vänersborgsföretaget Fogelgrens Bygg AB expanderar
på den lokala marknaden.
- Efterfrågan på våra
tjänster är stor. Vi har ökat
personalstyrkan från 12 till
22 personer på ett år. Mycket
tack vare ROT-avdraget, säger ägare Rikard Fogelgren.
Rikard startade byggföretaget
2005, sedan har firman successivt

vuxit.
- Jag var själv i ett år. Därefter
har vi blivit allt fler för varje år. Vi
har efterhand anställt duktiga och
självgående snickare och målare.
Nu är vi 22 medarbetare, alla rollspelare i ett lagbygge som bidrar
till att vi kan utföra bra jobb i rätt
tid. Det känns som att vi har en bra
kostym nu.
Många nya kök och badrum

Grunden till utvecklingen har
byggts på privatpersoner. Fogelgrens Bygg har, genom ROTavdraget, sett till att förnya och
modernisera åtskilliga hushåll i
Vänersborg och Trollhättan. Nu är
han sugen på nästa steg i företagets
utveckling.
- Vi har även ett upparbetat kontaktnät med pålitliga underentreprenörer så att vi kan åta oss totalentreprenader.

Fogelgrens Bygg flyttade nyligen in i nya större lokaler på Tenggrenstorpsvägen, mitt emot nya
Arenan.
- Det är viktigt att vi har bra
personalutrymmen så att alla trivs.
Det bidrar också till att vi inte bara
levererar ett bra jobb, det gäller att
vi verkar med varsam hand och har
ett gott uppförande när man jobbar
i folks privata hem.

0521-108 50
rikard@fogelgrensbygg.se
www.fogelgrensbygg.se

Mockfjärds – Sveriges ledande fönsterbytare
ten i svenska villor, från Kiruna i norr till Ystad
i söder. Företaget utveckling sedan starten 1997
har varit exceptionell – vald till Gasellföretag
flera gånger och idag ett mycket starkt AAAföretag.
- Under 2009, då hela branschen backade,
ökade vi med 83 procent. Även ROT-avdraget
har bidragit till att många svenskar investerat i
rejäla fönster de senaste två åren.
Mockfjärds har Nöjd kundgaranti i samarbete med Villaägarnas Riksförbund och företaget
ger 10 års garanti på alla fönster. Mockfjärds
alla fönster och dörrar är också kvalitetsmärkta
enligt SFDK (Svensk Fönster & Dörrkontroll)
- ett branschgemensamt system för godkännande av fönster och ytterdörrar på den svenska
marknaden.

Mockfjärds Fönstermästaren AB
är i särklass Sveriges största
fönsterbytare.
- Vi erbjuder kvalitetsfönster med ett
helhetskoncept, det uppskattas av villaägarna, säger Robert Johansson, distriktansvarig i Vänersborg.
Mockfjärds är i grunden ett familjeföretag från
just Mockfjärd i hjärtat av Dalarna där husbyggande och hantverkstradition varit en del
av samhället sedan århundraden. Mockfjärds
produkter är utvecklade och designade för att
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Det tar ca tre dagar för
en villa. Kunden behöver inte
tänka på något, vi sköter det
snyggt och prydligt

För att boka kostnadsfritt hembesök
ring 020- 43 00 00
Det går även bra att besöka oss i vår visningsbutik på Vassbottengatan 14 Vänersborg, öppet
onsdagar kl 13-18 eller enligt överenskommelse.

passa nordiska hus samt klara tuffa klimat- och
miljökrav.
Robert förklarar:
- Det finns inga genvägar. Alla fönster är
gjorda av kärnvirke från norrländsk furu i vår
fabrik i Edsbyn.
En kontakt räcker
Det unika med Mockfjärd är att företaget tar
hand om allting, från första idé till färdig installation.
- Vi gör alltid kostnadsfria hembesök där vi
i lugn och ro diskuterar önskemål tillsammans
med kunden. Vi erbjuder kultur-, trä eller underhållsfria aluminiumbeklädda fönster i alla
varianter – alltid måttanpassade efter kundens
hus och alltid till fast pris.

Mockfjärds – en raket på fönstermarknaden. Svensk hantverkstradition tillsammans med helhetslösningar ger framgång. På bilden säljare Mona Forsberg, Robert Johansson och David Skoog.

Proffs på fönster
Önskar kunden persienner, markiser eller föns-

Marknaden uppskattar Mockfjärds
Mockfjärds utför i år ungefär 8 000 fönsterby-

www.tidning.net

terbräden är det inga problem. Mockfjärd i Vänersborg har två montageteam som jobbar för
högtryck med att byta fönster i regionen, ett av
dem för övrigt vald till Sveriges bästa 2007 enligt kundernas enkäter.
- Dessa snickare är proffs på att installera

fönster. Det tar ca tre dagar för en villa. Kunden behöver inte tänka på något, vi sköter det
snyggt och prydligt.
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