VI BYGGER
KVALITET OG TILLIT

KVALITET OG TILLIT
Fornøyde byggherrer er våre beste ambassadører. Vi vet det
stilles høye krav til kvalitet, fleksibilitet, økonomi, estetikk og
rask oppføring. Vi i Lars Jønsson AS har lang og bred erfaring,
og våre byggherrer kan stole på at vi innfrir i henhold til
deres forventninger.
Siden 1990 har vi arbeidet med totalentrepriser og stålbygg,
og i 2005 startet vi egen boligavdeling, der vi leverer nøkkelferdige boliger i egen regi. I dag er boligavdelingen stiftet
under eget selskap, Lars Jønsson Bolig AS.
Vår største fordel er den brede kompetansen firmaet er i
besittelse av. Vi har unge medarbeidere som er kunnskapsrike og innovative, og vi har medarbeidere med bred og
lang erfaring.
Forside
Minde Næringspark
Minde

I 2013 leverte Lars Jønsson AS med stolthet det første
BREEAM Excellent bygg i Bergen. Slik vi ser det, vil nok
miljøaspektet tillegges større vekt fremover og vi gleder
oss til å ta fatt på arbeidet.

Denne siden
Lars Jønsson AS
Godvik

Lars Jønsson
Daglig leder, Lars Jønsson AS
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TOTALENTERPRISE
Motsatt side
SIB studentboliger
Fantoft
Under
Espehaugen 37
Blomsterdalen

Oppføring av bygg i totalentrepriser hevder vi er den beste entreprisemodellen for en
byggherre med tanke på pris, løsninger, byggetid og ansvarsforhold med en kontrakt
der vi tar ansvaret for både prosjektering og utførelse.
Vi tar hånd om hele byggesaken med tegninger av bygget, prosjektering, byggeanmeldelse
og selve byggingen. Vi finner raskt, sammen med kunden, de mest optimale løsningene for
bygget. Med god samhandling mellom arkitekt, konsulenter og entreprenører sikrer vi god
kvalitet på bygget og en trygg og sikker gjennomføring av prosjektet.
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Nesttunbrekka Næringspark
Nesttun

“SOM BYGGHERRE OPPLEVES LARS JØNSSON AS SOM FLEKSIBEL
OG SAMARBEIDSORIENTERT, SAMTIDIG SOM DE HAR HØY KOMPETANSE
INNEN PROSJEKTSTYRING OG PROSJEKTERINGSLEDELSE.”

Minde Næringspark
Minde

KJELL SYLVARNES, BACKER
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STÅLHALLER

Under til venstre
FMC Technologies
Ågotnes
Under midt
Elkjøp
Førde
Under til høyre
Statoil Subsea
Ågotnes

Norsk Gjenvinning
Mongstadbase

Lars Jønsson AS har levert og montert stålhaller i over 25 år både som totalentreprenør og
hovedentreprenør, samt ledende innenfor montering av metallfasader og stålplater i delentrepriser. Med våre medarbeideres lange erfaring, er vi det firma med lengst erfaring
innenfor dette faget i vårt område.
Vi legger stor vekt på å være i forkant med rasjonelle byggemetoder og velge riktig byggemateriale. Vi bruker standard løsninger i haller, samtidig som de er tilpasset hvert enkelt
bygg. Vi tar på oss oppdrag med små og store bygg.
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LARS JØNSSON BOLIG AS
Steinsviklunden
Fana

Lars Jønsson Bolig AS bygger og selger boliger i egen regi i Bergen og omegn. Vi legger
vekt på å erverve oss gode tomter for utbygging. Våre boliger skal ha en attraktiv beliggenhet
og leveres nøkkelferdige med god standard. Hos oss er kjøp av bolig et trygt valg i dag og
for fremtiden. Vår erfaring fra boligbygging ligger hos våre medarbeidere med over 30 års
erfaring i bransjen.

Sædalshagen
Fana
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LARS JØNSSON AS
Leirvikflaten 11, 5179 Godvik

LARS JØNSSON BOLIG AS
55 50 69 20

TOTALENTREPRISE - STÅLHALLER
55 50 69 00

larsjonsson.no

