Kvalitetshus från Hedekas

TA Hus AB med totalt tolv anställda har med en flexibel och
kompetent organisation möjlighet att förverkliga uppdragsgivares önskemål – såväl för entreprenörer som privatpersoner.
TA Hus AB har i två år etablerat sig på
den hårt konkurrensutsatta marknaden
som producent av nytillverkade trähus.
– Vi nytillverkar hus i storblock som
levereras till byggplats för montage.
Vi utför även montage på byggplats om
så krävs. Våra snickare utför arbeten
av erkänt hög kvalitet, vi får mycket
beröm, säger företagets grundare och
ägare Thomas Andersson, med lång
branscherfarenhet.

Gärna för privatpersoner

Genuint hantverk från TA Hus.
Strax söder om Hedekas har TA
Hus levererat ett nytt hus med
utsikt över Sörbygden.

Tel: 0524-309 15
Mobil: 070-55 04 931
tahusab.thomas@spray.se
tahedekas@spray.se

Företaget har begränsat sin marknadsföring och litat på mun-till-mun metoden. Trots att kollegor i branschen har
de svårt har TA Hus AB tagit hem flera
stora orders.
– I våras har vi bland annat producerat 52 hus för Mjöbäcksvillan, för
ett nytt villaområde som JM etablerar
i Billdal, söder om Göteborg. Men vi
ser gärna att antalet privatpersoner i allt
högre grad anlitar oss, vi producerar allt
från fritidshus till arkitektritade villor.
TA Hus AB kan även erbjuda egendesignade hus för marknaden.
Företaget verkar i nya lokaler i Hedekas, uppförda av Bertil Andersson.
– Han har verkligen ställt upp för
oss och för bygden, bekräftar Thomas
Andersson.

Attraktiva hyresrätter
och tomter i Munkedal
STAFAB är fastighetsbolaget
som har som målsättning att
erbjuda bostäder, tomtmark
och kommersiella lokaler i
attraktiva lägen.
STAFAB har lägenheter i samhällena Munkedal, Håby och Torreby,
mitt i Bohuslän. Platser som får ett
geografiskt drömläge när den nya
motorvägen strax står klar. När
du bor hos oss finns möjlighet
till rekreation i gröna boendemiljöer, samtidigt som du har
nära till det mesta av service
säger Marie och Stefan Stafner. Här, mitt i Bohuslän, är
det nära till Trestad, Göteborg
och Norge och flertalet av
kustens idylliska fiskesamhällen ligger praktiskt taget
nästgårds.
I Munkedal och i Torreby
erbjuder vi lägenheter med
hyresrätt i tre radhusområden
med villastandard, egen täppa,
marknära boende och naturen
inpå knutarna.
I det natursköna Torreby med
sitt unika slott och 18-hålsbana, erbjuder vi även byggklara
tomter med högt soligt västerläge, utsikt över fjorden, fem
minuter från golfbanan, med
möjlighet till salta bad i Gullmarsfjorden och spännande
fisketurer. Nyligen såldes en

www.tidning.net

tomt till ett par från Mallorca som
valde Torreby som sitt sommarparadis efter att ha sökt av större delen
av Bohuslän. Kul!
I Håby samhälle erbjuder vi även
butiks- och kontorslokaler med
bästa framtidsläge. Håby får ett
toppläge vid nya motorvägen och
trafikplatsen mitt för samhället. Till
skillnad från andra orter går motorvägen här nära samhället.
Läget lämpar sig därför
utomordentligt väl som
ett framtida kommersiellt
centrum.
I Spanien, på Costa Blanca
bara några minuter från
Medelhavet, nära tre välkända golfbanor, kan vi
erbjuda semesterboende vid
pool och palmer. Vi förmedlar även pålitliga kontakter
för de som önskar köpa en
lägenhet på Costa Blanca.
Marie och Stefan berättar
att STAFAB även lyckats
komma över en våning i Turning Torso i Malmö. Denna
världsunika prisbelönta skruvade skyskrapa på nära 200
meters höjd som just nu byggs
vid sundet, nära bron och Köpenhamn. Våningen kommer
företaget att hyra ut.
STAFAB har sitt kontor i
fastigheten Håbygården, mitt

STAFAB kan erbjuda fräscha, marknära hyresrätter i radhus med villastandard och naturnära läge.
Bilden är från Torreby med utsikt över Gullmarsfjorden.

Värdparet
Stefan och Marie Stafner
har sitt kontor i
Håbygården.
En fastighet man utvecklar
och moderniserar med
varsam hand för att behålla
den gamla skolans
karaktär och charm.

i Håby samhälle. Hit är du välkommen på ett besök, eller via telefon,
vare sig du önskar lägenhet, lokal
eller tomt säger de två. Besök gärna
vår hemsida: www.stafab.se

Munkedal – mer av livet

Tel/fax: 0524-211 33
Mobil: 070-374 94 37
stefan.stafner@stafab.se
www.stafab.se
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