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VIDEVIKENS BYGG AB
Videvikens Bygg är ett byggföretag i Bergslagsregionen.

• Ägare Jarmo Ylitalo

• 3 anställda samt efter projekt 

• Grundades år 2006 efter 25 års arbete 
inom större och mindre entreprenader, även 
fastighetsförvaltning

• Verksamt inom affärsområdena bygg och 
fastighetsförvaltning

• Allt från små till stora uppdrag

• Total- och generalentreprenader. 
Entreprenadverksamhet omfattar i huvudsak 
ROT- arbeten (renovering, om- och till-byggnad) åt 
externa beställare, totalrenoverings-entreprenader, 
stambytesentreprenader m.m.





BYGGNATIONER
Vi anpassar oss helt efter uppdraget.

Vi gör allt ifrån småreparationen av skador i villan, 
ombyggnation av fastigheter, affärslokaler, stambyten 
etc. till nybyggnation av villor och industrilokaler 
stambytesentreprenader m.m.



Exempel om- och tillbyggnad

Exempel badrum och lunchrum

Exempel ombyggnation Systembolag



FASTIGHETSFÖRVALTNING

Centrumhuset, Hällefors 

I Centrumhuset finns idag hyresgäster som 
Swedbank, Systembolaget, Apoteket, Biblioteket, 
Bokhandeln, Turistbyrån, Polisen, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, massörer och sjukgymnastik. 

I företagshotellet på övre plan finns plats för 
småföretagare som behöver kontorsplatser, trivsamma 
gemensamutrymmen och konferenslokal. El och 
städning av gemensamma utrymmen ingår i hyran. 

I fastigheten finns lastkaj, personhiss och varuhiss. 
Fastigheten har centralt larm. Ingång fr. P-däck. På 
nedre plan finns förrådsutrymme 195 kvm.

Kyllervägen 1, Hällefors

Kyllervägen 1 i Hällefors är ett företagshotell med 
gemensamma utrymmen. 1 kontor är ca. 12 kvm. 
El och städning av gemensamma utrymmen ingår i 
hyran.



Centrumhuset, Hällefors



NYBYGGNATION, NORA
Vi har byggt 22 nya hyresrätter på Fibbetorp i Nora. 
Under några månader 2016-17 uppförde vi tre 
huskroppar som anlände i moduler.

• 16 st. l.g.h om 2 rum och kök
• 6 st. l.g.h om 3 rum och kök
• 2 r.o.k. 54 m2 + balkong/ altan 18-20 m2

• 3 r.o.k. 70 m2 + balkong/ altan 18-20 m2

• Friliggande förråd och carport ingår i hyran.



5 juli 2016 kl. 11, första infarten 22 november 2016 kl. 15, modul nr. 5

23 november 2016 kl. 10, första taket 24 november 2016 kl. 12, samtliga moduler

14 september 2017 kl. 10, inflyttningsklart



KONTAKTA OSS
Videvikens Bygg AB, Jarmo Ylitalo 
Telefon: 070 389 93 55 
Epost: vba@videvikensbygg.se 

• Förfrågningar och offerter på byggobjekt
• Lediga lokaler
• Hyresledigt

Videvikens Bygg AB, Lotta Jernerot, 
Telefon: 070 953 38 00 
Epost: lotta@videvikensbygg.se

• Information och intresseanmälan ang. 
bostäder i området Fibbetorp, Nora.

Videvikens Bygg AB 
Videviken 76, 712 94 Grythyttan 
Mobil: 070 389 93 55 
Tel/Fax: 0591-100 21 
Epost: vba@videvikensbygg.se 
Webb: www.videvikensbygg.se


