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Byggnadsfirma Hans Gustafsson job-
bar såväl med om-, till- som nybyggna-
tion.

– Tack vare ett upparbetat nätverk 
med andra företagare i Grums kan vi 
även åta oss totalentreprenader, säger 
ägare Hans Gustafsson.

Byggfirman, med fem skickliga byggnadsar-
betare, har vuxit successivt sedan Hans tog 
över 1998.

– Vi utför själva snickeri, betongarbeten 

Lagbygge från Grums

Kvalitetsteam i byggbranschen. Byggnadsfirma Hans Gustafsson utför alla slags byggnadsar-
beten.

och kakelsättning. Sedan har vi gott samar-
bete med andra vvs-, el- och markfirmor. Vi 
är bra på att jobba ihop i Grums. 

Mycket jobb i Karlstad
Bland företagets kunder kan nämnas Grums 
kommun, Grums Hyresbostäder AB och 
HSB. Dessutom utför byggfirman mycket ser-
vicejobb för privatpersoner.

– Vi utför uppdrag i Grums och Karlstad 
med omnejd. Vi tar även gärna emot fler arbe-
ten från fritidshusägare.

Tak- och fasadjobb över hela Värmland 
utförs av duktigt yrkesfolk från Grums 
Husplåt AB. Det är det största byggnads-
plåtslageriet i trakterna med Löfbergs 
Lila-bygget som en fjäder i hatten.

– Vi lade också om Väsekyrkans tak och det 
är inte så vanligt med koppar längre. Stormen 
Gudrun var där och drog loss en del. Stora 
stormar ger jobb till såna som oss, säger Jer-
ker Dahlén.

Tillsammans med hustru Elin är han se-
dan 1992 ägare till Grums Husplåt med 14 
anställda och en lärling. Bland kunderna hit-
tar man allt från företag och kommuner till 
bostadsrättsföreningar. Man sätter plåt på cis-
terner, husfasader och till och med tak på 12-
våningshus. Under vintrarna är de dessutom 
fullt sysselsatta med snöröjning av tak. 

Duktiga yrkesmän på firman
Firman är känd för att ha duktiga yrkesmän 
på lönelistan.

Grums Husplåt med 
proffsigt yrkesfolk

Tel: 0555-131 90 • Mob: 070-567 51 42
E-post: info@grumshusplat.se

www.grumshusplat.se

– Det tar lång tid att bli en duktig plåtsla-
gare. Våra anställda har jobbat länge, de slutar 
ju inte så vi har liten omsättning på personal, 
skojar Jerker Dahlén. 

Och så har Grums Husplåt sin egen hem-
vändare:

– En av våra anställda flyttade till Trollhät-
tan ett tag men han kom tillbaka. Och dess-
utom med nya kunskaper i bagaget, så det är 
vi glada för, säger Elin Dahlén.

Grums Husplåts skickliga hantverkare poserar i färglada tröjor VM-året till ära!

En skola att
trivas i!

Ring 0555-420 00
Välkommen Du med!

Byggbolaget i Värmland AB
Torparegatan 4
652 21 Karlstad

Tel: 054-18 38 00
Fax: 054-24 06 46

Sveagatan 126
Tel: 0555-100 97
Fax: 0555-134 56

EXCELLENCE
Ett däck.Tre funktioner.Inga kompromisser.

Goodyear har utvecklat nya 
Excellence för att ge säkrast möjliga 
körning, otroligt grepp, prestanda 
samt komfort på helt nya nivåer.

Personbil Sommardäck Högprestanda


