
Vi kan bygg och 
komponenter.



Mitt namn är Stig-Arne Anteryd. Jag är VD för Säffle 
Byggkomponenter AB, som tidigare hette Anteryds  
Fastighetsservice AB.

Vi bedriver komponenttillverkning till byggindustrin och 
kan leverera allt ifrån komponenter till små fritidshus till 
åttavåningars hyreshus.

Bland våra kunder finns; Moelven ByggModul, AF  
Ragnar Evensen, Mjöbäcksvillan, Ekohus, Flexator, 
Cramo och Expanida.

Säffle Byggkomponenter AB bedriver även uthyrning av 
personal såsom svarvare, packare, avsynare, godsmotta-
gare, stångkapare, material- och förrådspersonal. 
I vår träemballagelokal tillverkas måttanpassande trälå-
dor. Den största lådan vi har tillverkat var 13 meter lång.
Inget jobb är för stort eller för litet!

Vi jobbar både på offert och timpenning och  
lämnar gärna pris baserat på en ritning från er.
Förhoppningsvis ser det intressant ut och innebär början 
på ett långt och framgångsrikt samarbete.

Gå gärna in på www.safflebyggkomponenter.se för att se 
referenser samt läsa mer om våra tjänster.

Med vänliga hälsningar

Stig-Arne Anteryd
Säffle Byggkomponenter AB

Hej!



Byggkomponenter

Vi bedriver bygg- och komponenttillverkning, bland annat till Moelven ByggModul. 
AF Ragnar Evensen, Expandia och Cramo är andra exempel på uppdragsgivare som 
vi tillverkat byggkomponenter åt. I våra fullutrustade lokaler på ca 2700 kvm arbetar 
femton personer med tillverkning av såväl enskilda komponenter som hela volymer 
i mindre serier.
Vi hjälper gärna till med din byggkomponenttillverkning.

Industriservice

Utifrån våra kunders behov hyr vi även ut personal med stor kompetens bl.a. inom 
områdena CNC-svarvning, vanlig svarvning, fräsning, kapning av stångmaterial, 
packeriarbete, förrådsarbeten, montering, godsmottagning och städning av industri 
och kontor.
Dessutom arbetar vi med rengöring av industrigolv samt boning och polishbehand-
ling av golv, nybyggnationer och renoveringar av befintliga byggnader.

Emballagetillverkning

Med över tio års erfarenhet tillverkar och levererar vi industriemballage på  
beställning. Vid vår fabrik i Säffle har vi även en träemballagelokal med tillverkning 
av måttanpassade trälådor i varierande storlekar på besällning åt våra kunder.
Den största lådan vi tillverkat var 13 meter lång, 3,5 meter bred och 2,3 meter hög.
Inget jobb är för stort eller för litet!



Kontakta Säffle Byggkomponenter AB

Kontakta oss gärna om du har frågor kring 
företaget eller våra tjänster.

Säffle Byggkomponenter AB
Säterivägen 11, 661 30 SÄFFLE

Telefon: 0533-163 95
Fax: 0533-163 94

info@safflebyggkomponenter.se
www.safflebyggkomponenter.se
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