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Vänersborg - med unika utsikter

HoF Arkitekter önskar barn och personal på Gasverksgatans förskola lycka till i nya och renoverade lokaler.

Att se helheten och lösa problem
Sedan 15 år arbetar HoF Arkitekter
med stora och små byggprojekt i området, allt från skolor och kontor till
flerbostadshus och villor.
Vårt arbete går ut på att se till användarens
behov, tekniska förutsättningar, myndighetskrav, kretsloppstänkande och fysiska möjligheter och ur det hitta en form som ger en
tekniskt effektiv planlösning, harmoni i rumssamband och upplevelse av rymd och ljus.
Samtidigt ska byggnaden ge ett intressant och

HoF Arkitekter
Öxnered Station
tel 0521- 670 59
hof@hof.nu
www.hof.nu

inbjudande uttryck, såväl in- som utvändigt.
Det hela är en komplex uppgift där det gäller
att hamna rätt så tidigt som möjligt.
– Lägg ned ordentligt med resurser och
omsorg i det tidiga skedet i varje byggprojekt.
Jobbet att tillsammans med beställaren/användaren sortera, värdera och formulera i ord
och bilder ger bara vinster i slutändan. Vi ger
visionen ett ansikte. Satsa på skissandet!
Katarina Frändberg och
Charles Hörnstein
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Där goda råd betyder något
Brålanda Trä AB, med anor från 1913,
är det kompletta byggvaruhuset där
kvalitet och kunskap betyder något
speciellt.
– Vi har en stark lokal förankring
och vi känner våra kunder, säger Henrik Nilsson.
Brålanda Trä, med fyra medarbetare, står sig
starkt i konkurrensen med de större byggvaruhusen tack vare personalens erfarenhet och
kunskap, produkternas kvalitet och företagets höga servicegrad. Såväl gör-det-självare
som proffsmarknaden hittar till företaget från
hela regionen.
– Fritidshus- och villaägare liksom byggföretag i regionen anlitar oss. Vi har ett nära
samarbete med lokala snickare, förklarar

Henrik, som driver Brålanda Trä tillsammans
med sin sambo Eva Grennes sedan fem år tillbaka.

Stort virke- och färgutbud

Ett av Brålanda Träs hörnpelare är virke av
hög kvalitet och stort sortiment. En annan är
färgutbudet.
– Vi ser också en stark utveckling av försäljning av uterum och arbetskläder.
Totalt har Brålanda Trä cirka 8 000 artiklar
till försäljning.
– Vår största styrka är personalen. Vi kombinerar hög kompetens med ett gott skratt.
Det tror jag våra kunder också uppskattar.
Vi har det trivsamt här helt enkelt. Med våra
goda råd slipper kunderna också att handla
mer än vad de behöver, därför blir vi också
billigast i längden.
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Brålanda Trä AB, med
anor från 1913,
förenar trivsam stämning med hög
kompetens.
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