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Älvkarleby Byggmarknad är 
den enda byggvaruhandeln i 
Älvkarleby kommun. 
   - Hos oss hittar du allt du be-
höver till bygget och bostaden, 
oavsett om du är proffs eller 
hemmafixare, säger Andreas 
och Fredrik.

Sedan slutet av 1960-talet har 
Älvkarleby Byggmarknad funnits 
på Brännmovägen i Älvkarleby. 
Sedan fyra år tillbaka ägs företaget 
av Andreas Jansson och Fredrik 
Söderström.
   - Vi för vidare traditionen som en 
komplett brädgård, med hög per-
sonlig service. Vi berättar gärna hur 
man ska göra om man känner sig 
osäker. Sedan anpassar vi utbudet 
till våra kunders behov och efterfrå-
gan, förklarar Fredrik som verkat i 
företaget sedan 16-års ålder.

För amatörer och proffs
I Älvkarleby Byggmarknads butik 
och brädgård finns allt kunden 
behöver för bygget eller bostaden, 
oavsett om det rör sig om renove-
ring eller nya projekt. 
Företagets kunniga personal finns 
alltid till hands och hjälper kunderna 
att finna det de behöver. 
   - Med våra resurser kan vi tillmö-
tesgå både privat och företagskun-
der. På senare år har vi utvecklat vår 
färgavdelning rejält, säger Andreas.

Lokalt nätverk
Älvkarleby Byggmarknad säljer allt 
från trall till färdiga friggebodar. 

Genom ett nära samarbete med ett 
hyvleri kan de åta sig och förmedla 
specialbeställningar. Företaget 
tillhandahåller även grundmålat vid 
beställning.
   - Vi har ett nära och gott samarbe-
te med lokala seriösa byggare som 
vi gärna förmedlar. Alla kaminer, 
som är ett utmärkt komplement 
i verksamheten vintertid, instal-
leras av en lokal företagare, menar 
Fredrik.

En traditionell brädgård i nuet
Låt dig inspireras för att förverkliga dina byggdrömmar
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I butiken:

•  VVS 
•  Järnhandlarsortiment 
•  Gipsskivor 
•  Spånskivor 
•  Isolering 
•  Sten 
•  Armering 
•  Färg 
•  Handverktyg 
•  Fönster och dörrar 
•  Kaminer
•  Laminat och parkettgolv 
•  Golvvärme, vatten och elslingor 

Älvkarleby Byggmarknad, vid infarten till Älvkarleby har allt en hobbysnickare eller proffs behöver.
I över 40 år har brädgården försett norra Uppland med byggvaror.

Fredrik Söderström har verkat i företaget sedan 16-års 
ålder – servicekänslan sitter i väggarna.
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Öppet: Mån-fre 07.00 - 17.30  •  Lördag 09.00 - 13.00

Hos Älvkarleby Byggmarknad får du alltid en hjälpande hand. På bilden Andreas Jansson.

            Vi för vidare traditionen 
som en komplett brädgård, med 
hög personlig service”


