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Roland Stovell – byggare i över 50 år
Roland Stovell, som driver
Stovells Bygg & Fastighet
AB, har varit verksam i
byggbranschen i över 50 år,
varav nästan halva tiden som
arbetsledare och platschef. De
senaste 18 åren har han varit
egen företagare.
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Stovells Bygg & Fastighet AB grundades som ett handelsbolag 1995
med två anställda. 1998 ombildades
företag till ett aktiebolag och sysselsätter idag 10 anställda.
Genom åren har Roland etablerat
ett nätverk av duktiga underleverantörer som skapat ett gott förtroende
bland kunder inom byggbranschen.
Stovells Bygg & Fastighet AB

är numera ett familjeföretag där
Rolands dotter Monica ansvarar för
inköp och administration och sonen
Thomas verkar som arbetsledare
ute på fältet.
Företagets uppdragsgivare är
allt från kommuner och kyrkliga
samfälligheter till bostadsrättsföreningar och företag. Företaget har
även privatpersoner som kunder.
– För Mölndals stad gör vi renoveringar och underhållsarbeten
på skolor och daghem samt andra
administrativa byggnader, berättar
Roland Stovell.

Entreprenör med stort nätverk

Stovells Bygg & Fastighet AB agerar oftast som generalentreprenör
där man levererar en nyckelfärdig

produkt till kunden. Företaget
erbjuder också alla typer av underhållsarbeten samt markarbeten.
Företaget är miljödiplomerat, där
ett aktivt miljöarbete präglar hela
verksamheten.

Fakta:
Utmärkande för Stovells Bygg
& Fastighet AB är:
• Uppdrag som kräver kluriga
lösningar
• Genomgående hög kvalitet
• Genuin hantverksskicklighet
• Stor omsorg i utförandet
• Hänsyn till alla inblandade
• Hög grad av engagemang

Stovells
Bygg &
Fastighet
AB ett
kvalitetsoch miljömedvetet
familjeföretag.
Tel: 031-706 00 94
Fax: 031- 706 00 87
Mobil: 0706-33 27 30
www.stovells.se
info@stovells.se

�����������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

�����������������

������������
����

�������������������
�������������

��������������
����������������
������������������������

����������������
���������������������������
�������������
��������������������

Dags för ett fräscht utskick till era kunder?
Syns ditt företag?
Kanske dags att påminna omvärlden om er
existens. Har du inte tid?
Det har vi. Och kompetensen!
Visst är det lättare att jobba med bra trycksaker och
reklam i bakfickan?
Ett gott första intryck ligger kvar. Kunderna kanske
finns där ute men vet inte om era fördelar.
Grafisk Konsult producerar tidningar över hela
landet men vi gör även annonser, nyhetsbrev,
reklamblad, produktblad, kundtidningar m.m.

Reklamproducent Camilla Christiansson har många
års erfarenhet av design- och layoutarbete.

– Vad kännetecknar en bra reklambroschyr?
– Att bild och text harmoniserar. Att det finns en
balans i utformningen. Jag tycker det är viktigt att
hålla nere textmängden, att våga låta en kärnfull
kort text tala, snyggt förpackat.

– Missar man inte viktig information då?
– En broschyr, till skillnad från en innehållsbeskrivning eller ett användarblad, kan inte vara heltäckande
i sin information. Den ska, liksom ett produkt- eller
reklamblad, locka till att söka mer.

– Vad är det vanligaste felet med en
reklambroschyr?
– Att man inte vågar göra den personlig och lättsam.

Grafisk Konsult hjälper dig med text och bilder,
om det behövs, och sköter kontakten med tryckeriet.

Camilla Christiansson, reklamproducent och
Stefan Larsson, copywriter och fotograf vill
hjälpa ditt företag att synas bättre.

www.tidning.net

Tel: 031-340 88 00
camilla@tidning.net • www.tidning.net

Stolta Stad

– Varför ska man som liten eller medelstort
företag anlita Grafisk Konsult?
– Vi har under åren haft många storföretag i Sverige
som kunder, det har gett oss erfarenhet. Vi tror på en
bra personlig affärsrelation där vi sätter oss ned med
våra kunder och tillsammans skapar ett gott resultat.
Kunden ska få bästa resultat till minsta möjliga
ansträngning. Dessutom har vi en platt
organisation vilket gör att vi kan ge en bra prisbild.
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