Vi bygger för
kommande
generationer
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Från idé till verklighet

S

A Englund är ett företag inom byggsektorn. Vi lever efter våra värdeord ödmjukhet, samarbete, långsiktighet och engagemang och det märks på arbetsplatsen. Som medarbetare på SA Englund utvecklas man både privat och som medarbetare.

Vi har ett flexibelt förhållningssätt och arbetar alltid projektanpassat med lösningar som
fungerar för både små och stora
projekt. Våra medarbetare har
lång och bred branscherfarenhet, därför vet vi vikten av att

kunna lyssna och ta återkoppling från våra samarbetspartners och kunder. Hos oss hittar
ni en partner som sätter värde i
kontinuerlig dialog.
SA Englund växer hållbart i takt

med marknadens efterfrågan
och utvecklingen är positiv. Med
ett engagemang och stolthet
över branschen vill vi fortsätta
sysselsätta fler och fler yrkesarbetare. SA Englund är kort sagt
en partner att räkna med!

Våra värdeord är
ansvar, stolthet
och medmänsklighet.

Boden 0921-513 00

Just nu bjuder vi dig på en gratis
timme med vår designer
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Vi bygger för framtiden
i Norrbotten

S

A Englund AB är ett norrbottniskt privatägt företag inom byggsektorn. Vår
verksamhet är indelad i tre områden; entreprenader, byggservice och vår egen husfabrik.

SA Englund grundades redan
1924. Långsiktighet, kontinuitet
och målmedvetenhet genomsyrar det dagliga arbetet, där vi
alltid vill leverera en bra slutprodukt. Vi är med våra kunder
från start till mål i ett projekt.
För att lyckas med det är våra
runt 100 medarbetare vår främs-

ta resurs. Hög kunskap, lojalitet
och yrkesstolthet kännetecknar
vår personal, vilket vi tror och
hoppas att våra kunder uppskattar. Vårt stora antal medarbetare innebär också att vi har kapacitet att ta oss an avancerade
projekt, som kräver många olika
former av kompetens.

På SA Englund bygger vi för
framtiden i Norrbotten. Därför
är det självklart för oss att stå
bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling.
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vi utför:
Elinstallationer • Nätverksinstallationer
www.fiberochel.se
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Ett företag med
en anrik historia
Företaget säljs till Hallströms och
Nisses AB, nuvarande PEAB.

1983

SA Englund ombildas till aktiebolag.

1959

1960
I början av 1960-talet tar sönerna Nils
och Mårten över firman, med ungefär
samma inriktning.

1924

Företaget grundas av Sven Albert (SA) Englund.
Han föddes i Näsbyn 1892, utvandrade till Amerika 1912 och återvände sedan till Sverige för att
bli byggmästare. Han och frun Linnéa fick fyra
söner.

SA Englund ägs av Lennart Englund samt syskonen
Olov Englund och Jenny Englund Isaksson.

2021

Runt millennieskiftet startar SA Englunds husfabrik.

2000

1989

Nils söner, Lennart och Lars, köper tillbaka SA
Englund. Lennart och Lars driver nu företaget.

DOOR
Beyron Door tillverkar industriportar till kunder
i hela Europa. Vi har stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar för krävande miljöer. Företaget
är ensamt om att kunna erbjuda kundanpassad
frekvensstyrning på sina industriportar. Vi erbjuder
även ett kvalitativt sortiment av garageportar.

Beyron Door – rätt portlösning för
industri & garage.
www.beyrondoor.se
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Husfabrik med
fokus på kvalitet

I

toppmoderna lokaler i Kalix bedriver vi industriell produktion av prefabricerade träbyggnationer.

Vår styrka är att vi inte är låsta
vid kataloghus från särskilda
hustillverkare, istället anpassar
vi tillverkningen efter de för-

hållanden som gäller för varje
specifikt projekt. Vi skräddarsyr
helt enkelt lösningar efter våra
kunders behov. Ledorden som

vi arbetar efter i husfabriken är
kvalitet och kommunikation,
där vi hjälper våra kunder från
idé till verklighet.

www.prefabmastarna.se
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Entreprenaduppdrag
med totalansvar

I

SA Englunds byggentreprenaddel tar vi oss an alla typer av byggnationer, från bostäder och
industrilokaler till ombyggnationer och renoveringar.

Vi har resurser att vara med under hela processen, från projekteringsfasen, tillsammans med

arkitekter och konstruktörer.
Ju tidigare vi kommer in ett projekt, desto mer kan vi påverka,

vilket både är kostnadseffektivt
och säkrar kvaliteten på slutprodukten.

Vi sätter färg på din vardag
www.malerilulea.se

EuroCrane AB är den naturliga partnern när du behöver hjälp
med tunga, stora, komplicerade och höga lyft.
Vi har 17 mobilkranar och arbetar över hela landet men
främst i Norr- och Västerbotten..
Vi är ett expansivt företag med stort säkerhetstänk
och med hjärtat på rätt ställe
www.eurocrane.se
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Byggservice

V

i utför alla typer av arbeten inom byggservice, fönsterrenovering, stambyten, vattenskador, takomläggning, fasadrenoveringar etc.

Vi arbetar för ett okomplicerat,
nära och givande samarbete
med dig som kund, dina hyresgäster och våra leverantörer för

att skapa långsiktiga relationer.
Vi vänder oss främst till kunder
inom den kommersiella byggsektorn och försäkringsbolag,

men även till privatpersoner.
Vi är alltid på väg!

VI GÖR DITT
BYGGPROJEKT ENKLARE

KONTAKTPERSONER
Nordkalottvägen 11
972 54 Luleå
010-15 06 100
Spantgatan 1
973 46 Luleå
010-15 06 200

En norrländsk bygghandel.
XL-BYGG Stenvalls är ett familjeägt företag från Norrbotten
med 9 anläggningar i Norr- och Västerbotten.

Patrik Eriksson
Platschef
010-150 62 12

Johan Storbacka
Kökssäljare
010-150 62 09

Jonas Mäkikaltio
Proffssäljare
010-150 61 11

Thomas Lindbäck
Proffssäljare
010-150 61 02

Conny Bäcklin
Proffssäljare
010-150 62 14

Tobias Niemi
Proffssäljare
010-150 61 06

Lars Engström
Proffssäljare
010-150 61 20

David Johansson
Proffssäljare
010-150 61 22

Erik Johansson
Proffssäljare
010-150 61 21

Johan Johansson
Platschef
010-150 67 01

Robert Olsson
Säljare
010-150 67 03

Daniel Vallgren
Säljare
010-150 67 06

Galgbacksvägen 7
952 51 Kalix
010-15 06 700
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Tillsammans för en
hållbar framtid

Volkswagen Crafter
Volkswagen
Crafter
En
bil, oändliga
En bil, oändliga
möjligheter
möjligheter
När valmöjligheterna är oändliga blir lösningen ofta perfekt.
När valmöjligheterna är oändliga blir lösningen ofta perfekt.
Kom förbi oss redan idag, så hittar vi rätt Crafter för dina behov.

Kom förbi oss redan idag, så hittar vi rätt Crafter för dina behov.

Crafter
bränsleförbrukning
blandad
från
9,2km,
– 12,2
km,
240 – 317 g CO2/km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
Crafter
bränsleförbrukning
blandad körning
frånkörning
9,2 – 12,2
l/100
240 – l/100
317 g CO
2/km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Team
Team
Transportbilar
Transportbilar

Strömbergs Bil AB
Vattenvägen 21, Kalix, 0923-750 0
www.strombergsbil.se,

T

illsammans är ett ledord för oss
på SA Englund. Tillsammans skapar vi fantastiska slutresultat och
tillsammans arbetar vi för en bättre miljö, där vår ambition är att bygga så hållbart som möjligt.
Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan vid både nyproduktion och renovering. Samtliga bygg- och renoveringsprojekt
ska utföras med stor varsamhet och med
särskild hänsyn till såväl miljö som hälsa
och säkerhet. Till exempel är merparten av
trämaterialet som vi använder hämtat från
de norrbottniska skogarna. Vi ställer också miljökrav på våra leverantörer gällande
transport, avfallshantering och miljövänlig
byggteknik.
Miljön inkluderar också arbetsmiljön. Vi
främjar en god arbetsmiljö och vill att vår
personal ska trivas tillsammans, även utanför arbetstid. Nöjda medarbetare gör det
bästa jobbet, är vår filosofi.

Förutom byggmaterial så levererar vi kök från
Ballingslöv till Byggmästare S.A. Englund AB

Norrmalmsvägen 10 Haparanda • Telefon: 0922-100 01 • haparanda@elon.se
Öppet vard. 7–17 Lörd 9–14
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Sofia gillar
sin arbetsplats

S

ofia Fjällström jobbar som snickarlärling på SA Englund.

– Det är ett väldigt fritt och varierat jobb med
många olika arbetsmoment.
Sofia uppskattar arbetsklimatet på sin arbetsplats, där alla är trevliga mot varandra.
– Det är det närmaste teamet, som man jobbar
med dagligen, som gör hela skillnaden. De måste
man trivas med.
Sofia värdesätter också att arbetsledarna är
flexibla och duktiga på att lyssna på personalens önskemål.

- Värmepump
- Badrum
- Service
- Renovering
| www.lillpiteror.se | 0911 - 122 90 |

„

Lösningen finns hos oss

J

onathan Johansson arbetar som projektledare/platschef på SA Englund. Här arbetar han
både med stora och små projekt, en mix som passar honom alldeles utmärkt.

– Det bästa med att jobba för SA
Englund är variationen.
Jonathan menar att SA Englunds främsta styrka är personalen.
– Det finns ett brett kunnande,
från snickare upp till tjänstemän, där alla kompletterar varandra.

Bredd har även SA Englunds
portfölj av projekt, vilket Jonathan också ser som ett starkt
konkurrensvapen.
– Det spelar ingen roll om det
handlar om en vattenskada eller ett bostadsprojekt, lösningen
finns hos oss.

Jonathan känner att SA Englund
är ett företag som satsar på sina
medarbetare. Till exempel har
han alltid en dialog med sin chef
om han känner ett behov av att
utveckla sin kompetens genom
att gå olika utbildningar.
– SA Englund tror på sina anställda, det genomsyrar hela företaget.

Ska du måla om?

Oavsett om det är invändigt eller utvändigt så hjälper Nordells Måleri & Dekor AB i Piteå dig gärna!
Vi kan hjälpa dig med allt från fasadmålning till dekorationsmålning och tapetsering. Alla typer av uppdrag inom måleri är välkomna – stora
som små. Vill du ha offert på arbete eller har du frågor? Tveka inte att höra av dig!
Arbetsledare Kalix Rolf Jonsson 0703-63 09 42

Läs mer på www.nordellsmaleri.com

20

Kv Lärkan

Kv Duvan

Beställ takstolar
direkt från
tillverkaren

Våra konstruktörer hjälper
dig med den bästa
totallösningen för ditt projekt
Mer information www.derome.se
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Kv Manhem

Kv Tor

Kv Prästen

VÄLKOMMEN TILL BRAVIDA! VI HJÄLPER DIG MED
SERVICE OCH INSTALLATION I FASTIGHETER OCH
ANLÄGGNINGAR.
VI GER FASTIGHETER LIV.
www.bravida.se
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Ditt företag för fasad och plattsättning
nortpol.se

Välkommen till
Byggutrustning!
Vi hyr ut och säljer
HANDVERKTYG · DAMMSUGARE
STÄLLNINGAR · MARKVIBRATORER
BETONGUTRUSTNING · ELVERK
TJÄLTINARE · KOMPRESSORER

MASKINUTHYRNING & FÖRSÄLJNING
FABRIKSVÄGEN 13 · 0920-888 60
ÖPPETTIDER: MÅN - FRE KL 07.00 – 16.00

www.byggutrustninglulea.se

Påfyllning
av gasol
Gäller endast vid kortbetalning

425:350:370:280:-

P11/PA11
PC10
P6
PC5

Alla priser är inkl moms. Priserna är giltiga till 31/12 -2020

Vi är återförsäljare av AGA Gasol
Hos oss finner du gas, gasol och svetsutrustning. Vi är återförsäljare av AGA Gasol och vi
lagerför de vanligaste storlekarna på flaskor av
både komposit, plåt och aluminium.

„
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Vi vill tacka våra samarbetspartners för ett gott
samarbete och för att de alltid levererar bästa
möjliga kvalitet till våra kunder.

Transporter på
rätt sätt

www.kalles-bud.se

karngolv.se

Phantone 281 c
2,5x

1,5x

4x

1x

D I N M O N T Ö R AV A K U S T I K TA K
Lilja & Co • Prickgränd 7, 973 41 Luleå
Telefon 070-551 25 82 • 0920-125 82
Besöksadress: Skeppsbrogatan 8, Luleå

Vi
framtidssäkrar
världen

wsp.com

www.lmontage.se

Daniels Mekaniska AB
Sågvägen 12, 952 71
Karlsborgsverken, Norrbotten
0923-202 00

”Vi har förändrat hem
& företag sedan 1954”

SVERIGES TREVLIGASTE
MASKINUTHYRNING
wangeskog.se

Målning • Mattläggning • Uthyrning
Tapetsering • Golvläggning • Badrum
Färgsättning • Färgdoktorn • Rådgivning

Vattenvägen 19, Kalix • 0923-102 00 • Mån-fre 07-18, lör 10-13

Vi åtgärdar skador, fukt och farliga ämnen för
en frisk miljö - dygnet runt i hela Norrbotten
Kiruna

Gällivare

Luleå

Piteå

norrbotten@ocab.se

0980-10 500

0970-52 26 82

0920-25 05 40

0911-10 777

Jour: 070-608 55 11
www.ocab.se

WUOPIO´s

ENTREPRENADMASKINER AB

www.hedmanscement.se

www.lundquistmaleri.se

KALIX ELEKTRISKA
Köpmannagatan 26. Tel: 0923-733 50

SA Englund AB
Rudträskvägen 1
952 41 Kalix

info@sa-englund.se
www.sa-englund.se

• 19229 • www.jssverige.se Fotograf: Viveca Österman

Tel 0923-121 10

