
SPECIALIST PÅ UPPDRAG MED HÖGA KRAV



EN ENTREPRENÖR MED KONTROLL
Hygien Bygg Telge AB är ett entreprenadföretag inom byggbranschen som är specialiserat på entreprenader i känsliga miljöer och 

att utföra byggservicearbeten åt fastighetsägare. Sedan starten 2006 har vi byggt upp en organisation som har resurser att erbjuda 

en helhetslösning - från projektering till färdigt projekt. Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss.

Vi arbetar med ett väl fungerande ledningssystem med dokumenterade rutiner och arbetssystem. Vårt kunnande kommer väl till 

pass i omgivningar där det ställs höga krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Därför gör vi många uppdrag åt kunder i läkemedels- 

och livsmedelsindustrin, där vi bland annat utför lokalanpassningar och servicearbeten.

Våra ledord är kundfokus, medarbetarengagemang och kommunikation, där vår strävan är att arbeta långsiktigt med våra kunder 

och samarbetspartners. Vi beaktar våra kunders behov och utför entreprenader/servicearbeten med flexibilitet och noggrann pla-

nering vilket resulterar i att kunden kan upprätthålla sin verksamhet utan kostsamma och onödiga driftstopp.
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TUNA STÄNGSEL ABTUNA STÄNGSEL AB
www.tunastangsel.sewww.tunastangsel.se

076-2096541076-2096541 Ventilations- och byggarbeten
www.tpventbygg.se
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ELINSTALLATIONER - STYRINSTALLATIONER - PROJEKTERING 

08 550 416 00 WWW.N-N.SE 
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För rationell bygghåltagning

www.haltagarna.se
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Installation       Injustering       Avtalsservice
Underhållsservice       Obligatorisk ventilationskontroll

Feritex Luftbehandling AB
Box 53, 151 28 ENHÖRNA

Tel: 08-550 491 80   I   www.feritex.nu

 

Vi erbjuder  
mattläggning, parkettläggning,  

parkettslipning och golvavjämning



HOS OSS FINNS RESURSER OCH ENGAGEMANG
Vår främsta tillgång är vår personal. Det ger oss förutsättningar att arbeta långsiktigt med våra projekt. På Hygien Bygg Telge arbe-

tar utbildad och yrkeskunnig personal som tillhört företaget under lång tid. De är vårt ansikte utåt och har en hel del kundkontakt. 

Deras erfarenhet gör att de kan arbeta med krävande projekt.

Vi är övertygade om att ju bättre vi känner våra kunder, och tvärtom, desto bättre blir slutresultatet. Våra kunder kan alltid räkna 

med en personlig kontakt och att få kontinuerlig information om arbetet under projektets gång. Genom att vara lyhörda och ha en 

nära dialog med våra beställare säkerställer vi att slutresultatet motsvarar förväntningarna.

Vi har även ett starkt nätverk av underentreprenörer som vi samarbetat med under lång tid. Våra samarbetspartners delar vår syn 

på hög kvalitet och tillsammans med vår egen personal har vi de resurser som projekten kräver.
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Varje arbetsdag har tillfällen då allt kan vända. En bra dag blir plötsligt sällsynt dålig.
Det kan hända alla, oavsett om du är hantverkare, servicetekniker eller industriarbetare.
Ibland beror det på hur du är utrustad, och att du inte fått rätt råd vid inköpet.
 Det är där TOOLS kommer in. Vårt arbete går ut på att ställa rätt frågor, så att vi kan 
rekommendera rätt produkter från vår ojämförbart långa lagerhylla. Allt för att 
våra kunder ska kunna undvika de dåliga dagarna på jobbet.

 

Vi finns på: 
Wedavägen 17 i Södertälje, Västbergavägen 24 i Västberga och Hudiksvallsgatan 4 i Stockholm City 
Besök gärna vår e-handel, online.tools.se

Rätt råd kan vara skillnaden mellan 
en bra dag och en dålig dag.

TOOLS är en stark leverantör av bygg- och industriförnödenheter
och är en viktig samarbetspartner till Hygien Bygg Telge AB.



KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ
Vi på Hygien Bygg Telge är certifierade inom BF9K. Detta är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvali-

tet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men är direkt anpassat för företag i byggbranschen, 

oavsett storlek.

Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet 

är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, Miljöbalken och 

Arbetsmiljölagen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande 

kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

BF9K rekommenderar kunder att anlita företag som innehar certifiering och genomgår certifieringsprocessen för att vara säkra på 

att få ett säkerställt slutresultat.
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Din lokala samarbetspartner i Södertälje

Oxelgrensvägen 19 • Tel: 08-550 880 90 • Fax: 08-550 880 93 • www.mhs-mod.com

Välkommen till MHS Modern Hemtjänst AB
Vår affärsidé är att ge privata och kommersiella kunder  
service inom allt från vitvaror, små-el, tvättstugeutrustningar, 
storköksutrustningar och reservdelar.



VÅRT MILJÖARBETE
Vi på Hygien Bygg Telge använder i första hand miljöanpassade produkter och är öppna för nya metoder och produkter som kan 

reducera miljöbelastningen. Vi samordnar transporter för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen. Restprodukter, förpacknings-

material och byggavfall inlämnas på lokala miljöstationer. 

Vi engagerar våra kunder och entreprenörer i vårt miljöarbete. Hygien Bygg Telge följer kretsloppsrådets riktlinjer avseende avfalls-

hantering vid byggande och rivning.
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www.accentmaleri.se
info@accentmaleri.se

Vi utför alla typer av 
målerientreprenader 



ETT HELTÄCKANDE TJÄNSTEUTBUD
Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Entreprenad och Servicearbeten.

Vår affärsidé är att utföra byggnadsentreprenader och servicearbeten med hög kvalitet i bland annat känsliga miljöer där det ställs 

höga krav på att beställarens och slutkundens verksamhet påverkas så lite som möjligt samtidigt som kundens bestämmelser och 

rutiner följs.

För att kunna leverera hög kvalitet ställer vi samma höga krav på våra underentreprenörer som vi har på oss själva och samma sak 

gäller här – vi tror på långsiktiga samarbeten där det inte råder tvekan om vikten av att upprätthålla god kvalitet.
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Kontakt: Mickael Bohman 
070- 76 15 220 • mickael.bohman@bq74.se
www.bq74.se 

C O M M I T M E N T  A BT O T A L

ENTREPRENAD 

Projektledning
Arbetsmiljösamordning BAS P-U
Teknisk Isolering
Plåtslageri
Tak & Tätskikt
Taktsäkerhet fallskydd

SERVICE 

Takvård & Översyn UH 
Avtal 
Energieffektiviseringar

STRATEGISK RÅDGIVNING
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Vi utför alla typer av härdplastbeläggningar, epoxy, 
polyuretan, akryl, förädling av betonggolv

samt HTC superfloor.

www.jegab.se
Jernmo Entreprenad & Golv AB   Mörby Allé 2  155 35 Nykvarn  08-550 495 60



SERVICEARBETEN I KRÄVANDE MILJÖER
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Box 19171 152 28 Södertälje
Tel. 08-550 154 00 Fax 08-550 334 10

www.brandteknikab.se
Certifierade ISO 9001 och ISO 14001

BRANDTÄTNING &
BRANDISOLERING
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0158 - 108 59
070 - 547 88 34
www.mjakobssons.se

0158-108 59

070-547 88 34

www.mjakobssons.se



BYGGSERVICE FÖR KOMMUNALA 
OCH PRIVATA FASTIGHETSÄGARE
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www.sodertaljetra.se
08-554 211 60

Murning • Fasadrenovering
Plattsättning • Putsarbete

070-438 00 10 • www.fafab.se
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Kontor: 08-7646880             Mobil: 0708-557789 www.meba.se



ENTREPRENADVERKSAMHET 
I KRÄVANDE MILJÖER
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 Kent Lönn | Boas Industriservice AB | Oxelgrensvägen 34 • 152 42 Södertälje
Tel: 08-550 616 80 | www.boas.se

Din samarbetspartner inom:
Tryckkärl • Smide • Maskinservice • 
Rostfritt • Maskinflyttning • Tunnplåt
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Det gedigna VVS-företaget i Södertälje

Vi strävar efter att vara ditt självklara val för VVS-arbeten. 
Genom ständigt engagemang och motiverade medarbetare 

skapar vi de nöjdaste kunderna.

www.bjorklundsror.se 

> Golvläggning
> Plattsättning
> Golvavjämning
> Skadeservice

Med känsla för service och hantverk
Huvudkontor: Kungens Kurva I Ryttarhalsvägen 15

Tel. 08-505 814 00 I  info@ekenhuset.se
Filialkontor Järfälla: Spjutvägen 10 I Tel. 08-87 09 05

servicenorr@ekenhuset.se
Filialkontor Södertälje: Gröndalsvägen 2b
Tel. 08-546 113 14 I sodertalje@ekenhuset.se

Hemsida: www.ekenhuset.se

Ett gott resultat börjar
och slutar med det
gedigna hantverket.

Vi på Ekenhuset har lång
erfarenhet och stor kunskap
som vi gärna delar med oss
av för att göra våra kunder
mer än nöjda.

08-760 59 80 | www.akustikteknik.se

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde består av försäljning 
samt montering av alla typer undertak samt snickeriarbeten.
Allt från omfattande totalentreprenader  
till mindre servicearbeten!

ISOLERING & TÄTSKIKT 
I SYSTEM MED GARANTI

TELGE MILJÖISOLERING AB 
08-550 893 01 
isolering@nykvarn.com 
www.isolerarna.nu

VAD ÄR ISOCELL CELLULOSAISOLERING?

En naturlig isolering baserad på cellulosafibrer som tillverkas i Sverige från lokalt insamlat och sorterat 
tidningspapper, mestadels Expressen och Aftonbladet. Grundmaterialet i ISOCELL är alltså trä, världens mest 
miljöanpassade och förnyelsebara byggmaterial. Produkten har dessutom ett utmärkt isoleringsvärde & 
värmemotstånd, är bra som ljudisolering och skyddar byggnaden i händelse av brand.

ISOCELL är det naturliga valet när du ska välja isolering vid tilläggsisolering, ROT-arbeten och byggnation av ert 
nya hus. Tack vare dess naturliga förmåga att hantera fukt bidrar ISOCELL till att skapa 
ett sunt och hälsosamt inomhusklimat där din familj och dina barn mår bra.

SYSTEMGARANTI MOT FUKT & MÖGEL

Samhällets ökade krav på energieffektivitet och fuktsäkerhet ställer nya krav på våra byggnader. ISOCELL 
erbjuder ett brett utbud av tätskikt, underlagstakdukar, tejper och tillbehör för att tillsammans med ISOCELL 
Cellulosaisolering utgöra en närmast perfekt kombination för att möta framtidens krav i byggsektorn.  
Be om vår 10-åriga Sunda Hus SYSTEMGARANTI nästa gång ni behöver isolering!

Annons halvsida telge miljöisolering isocell.indd   1 2015-04-13   07:39



Hygien Bygg Telge AB

Lännockvägen 31

152 42 Södertälje

Telefon: 08 550 177 00

Fax: 08 550 657 00

www.hygienbygg.se
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