
Gröndals Mark & Bygg 
Gröndalsvägen 34
117 66 Stockholm

Är ni redo för 
vintersäsongen?
Gröndals Mark & Bygg ser till att vinterhalvåret löper bekym-
mersfritt för er bostadsrättsförening. Vi halkbekämpar, fraktar bort 
snö och ser till att fordon och boende tar sig fram. Förbered 
redan nu genom att teckna ett avtal med oss.

Vi finns här för alla i Stockholm vare sig det gäller en 
större upphandling eller privat.

VÄGARBETEN

Är det dags att se över gångvägar och parkeringar?  
Vi hjälper er med allt från mindre lagningar till hela ombyggnader. 
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er 
bostadsrättsförening med er utemiljö.

INNERGÅRDSRENOVERING

Har ni en innergård som känns gammal och tråkig, som inte 
alls fyller någon funktion? Vi har lång tid i branschen och löser 
det mesta för att göra även våra mest kräsna kunder nöjda med 
slutresultatet.

MARKARBETEN

Gröndals Mark & Bygg hjälper er med alla typer av markarbeten. 
Våra erfarna medarbetare ser till att arbetet utförs på ett säkert 
och smidigt sätt. Vi tar hand om hela projektet från början till slut.

Med snö som faller under 
vintern följer omedelbart en 
rad olika problem om man inte 
har rätt resurser för omedelbara 
insatser.  

Vänta inte tills problemen är ett 
faktum utan kontakta oss redan 
idag så förbereder vi en lämplig 
lösning att sätta in direkt när 
snön kommer. 

SNÖRÖJNING

Kontakta oss så berättar vi mer om hur 
vi kan hjälpa er att hålla er förening till 
en trygg och välkomnande utemiljö.

08-550 899 92
info@grondals.se
www.grondals.se

Gröndals Mark & Trädgård
Genetaleden 15
151 59 Södertälje

Telefon: 08-550 899 92

info@grondals.se www.grondals.se

MARKARBETEN

Gröndals Mark & Bygg hjälper er med 
alla typer av markarbeten. Våra 
erfarna medarbetare ser till att arbetet 
utförs på ett säkert och smidigt sätt. Vi 
tar hand om hela projektet från 
början till slut.

SNÖRÖJNING

Gröndals Mark & Bygg ser till att vinter 
halvåret löper bekymmersfritt för er 
bostadsrättsförening. Vi halkbekämpar, 
fraktar bort snö och ser till att fordon 
och boende tar sig fram. Förbered redan 
nu genom att teckna ett avtal med oss.

VÄGARBETEN

Är det dags att se över gångvägar och 
parkeringar? Gröndals Mark & Bygg 
hjälper er med allt från mindre lagningar 
till hela ombyggnader. Kontakta oss så 
berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er 
bostadsrättsförening med er utemiljö.

Dags att se över 
er utemiljö?
Vi har lång erfarenhet av finplaneringsarbeten och 
skapar tillsammans med er förening en trevlig och 
välkomnande utemiljö. Vi hjälper er från idé till 
färdigt projekt med bland annat marksten, murar 
och gångstråk.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur  
vi kan hjälpa er att hålla er förening till 
en trygg och välkomnande utemiljö.


