
Paras Bygg har lång erfarenhet av att bygga om, renovera och utföra stam-
byten i miljonprogrammen. Behoven är ofta stora i fastigheter med 50 år på 
nacken. Upprustning av närmiljö, energieffektivisering med bland annat tak- 
och fasadrenovering samt stambyte är några av de åtgärder som återkom-
mande frågas efter. Vårt framgångskoncept grundar sig på bred kompetens, 
noggrann planering och god kommunikation med såväl dig som kund som 
de boende. Många projekt har lett till fortsatt gott samarbete. Vi erbjuder 
serviceavtal och ramavtal om ni behöver kontinuerlig hjälp.

Paras Bygg AB
Traktorvägen 8 
241 38 Esöv

www.parasbygg.se
tel: 0413-17204 
mobil Paul Raso: 0708-117204 
mail@parasbygg.se

Mark och Anläggning
På markavdelningen har vi vad som krävs för att 
utföra alla typer av markarbeten. Vi tar uppdrag 
över hela Skåne och pcb-sanerar, anlägger träd-
gårdar, schaktar till byggnader och installerar 
UWS:er. Vår maskinpark består av både grävma-
skiner och hjullastare vilket ger oss möjlighet att 
ta uppdrag i såväl det stora som det lilla. 

Tak och Fasad
Paras Bygg är en totalentreprenör som kan 
tillgodose alla era behov inom tak- och fasa-
dentreprenader. Vi gör allt från stora renove-
ringar till puts- och målerijobb. Tilläggs-
isolering, fönsterbyte och byte av utfack-
ningsväggar är en del av de energieffektivise-
rande åtgärder vi utför. 

Stambyte
Sammanlagt har vi utfört stambyten och olika 
typer av renoveringar i tusentals lägenheter. 
Våra team har över tio års erfarenhet av 
stambyten. Beroende på projektets storlek 
består våra team av mellan 10 och 70 personer. 
Vi strävar alltid efter att intrånget i de boendes 
hem ska bli så litet och kortvarigt som möjligt.

Service och Underhåll
Paras Bygg hjälper dig med både inne- och 
utemiljö. Vår serviceavdelning utför arbeten 
till både fastighetsägare, bostadsrättsfören-
ingar, industrier och privatpersoner. Vår fast-
ighetsservice inkluderar planerat underhåll, 
renovering, till- och nybyggnad. 

MED OSS ÄR DU I 
TRYGGA HÄNDER


