Långsiktigt ägande
med kunden i fokus

BYGGNADSBOLAGET CURT LUNDAHL & CO AB
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Ett stabilt
fastighetsbolag
– med stolta traditioner
Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB är ett familjeföretag som äger och
förvaltar fastigheter, både bostäder och lokaler för kommersiellt bruk.
Verksamheten grundades redan i slutet på 1940-talet, då Curt Lundahl
startade företaget som enskild firma. Till en början byggde och sålde han villor,
men det dröjde inte länge förrän mångsysslaren Curt hade fler bollar i luften.
Snart skapade han Sveriges första byggvaruhus och på 1970-talet förvärvade
han Stigbergshuset i Göteborg, vid den tiden mest känt som Wettergrenska
huset och byggde om fastigheten från syfabrik till moderna kontorslokaler. Det
är just i Stigbergshuset som vi idag har vårt huvudkontor.

För bättre samhällen
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad, med omkring
1200 anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London.
Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade
lösningar för en hållbar samhällsutveckling.
Besök oss på www.tyrens.se
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Curt Lundahl var verksam i företaget ända fram till 2007,
men hans värderingar och affärsidé lever i högsta grad
vidare. Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB är än idag
ett stabilt bolag som förvärvar fastigheter för att förvalta
dem på lång sikt. Genom stor flexibilitet arbetar vi för att
bygga nära kundrelationer. Vi tror att förtroende skapas
genom öppenhet och täta kontakter med våra kunder.
I Curts anda vill vi självklart expandera ytterligare, men i
en takt som aldrig hotar den personliga servicen. Att alltid
vara tillgängliga, oavsett vad det handlar om, är en av våra
främsta styrkor. För våra kunder är vår vd och våra många
duktiga fastighetsskötare, alltid bara ett samtal bort.
Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB är Trippel Acertifierat och har uppnått högsta kreditvärdighet enligt
UC. I koncernen ingår också företagen Blockbyggarna AB,
KB Travkusken, KB Jaktmästaren, Bokalen i Göteborg AB,
GöteBo fastighets AB, AB Alfred Ohlsson och Götaliden AB.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co
AB
556214-1498 | 2013-01-10

Scanna QR-koden för att läsa mer
om Stigbergshusets historia.

Vi på Roslöv AB jobbar med stål- och branddörrar, säkerhets- och
lägenhetsdörrar, aluminiumpartier och dörrar samt skyddsrum.
Vi säljer, monterar, reparerar och servar stål och aluminium.
Tveka inte att ringa 031-84 09 50, vi tar hand om dina dörrar och partier.

www.roslov.se
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Stigbergshuset
– ett modernt kontorshus
Stigbergsliden 5 i Göteborg, före detta
Wettergrenska huset, har en plats i många
göteborgares hjärtan. Idag är det ett modernt och
centralt kontorshus med en totalyta på cirka 10 000
kvadratmeter. Här har vi vårt huvudkontor och huset
är vårt företags signum.
Stigbergshuset blandar klassisk stil med funktionalitet. Planlösningen,
ett modulsystem, gör det enkelt att öka eller minska ytorna. Här är
hyresgästernas krav och önskemål det allra viktigaste. För att möta
framtidens utmaningar är fastigheten under ständig utveckling.
Stigbergshuset har ett fantastiskt läge, med en underbar utsikt över
Göteborgs hamn. Hyresgästerna kan också njuta av den vackra vyn från
den gemensamma takterrassen, som kan nyttjas under kontorstid.
Ytterligare en fördel med Stigbergshusets läge är de goda
kommunikations- och parkeringsmöjligheterna.

Det personliga elföretaget med de stora resurserna, allt från enklare elinstallation till totalentreprenad och service.
Gör som Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB, ring oss för kreativa kvalitetslösningar där ny teknik inom el- och
dataområdet används på smartaste sätt.
0303-74 93 90 • www.jio.se • info@jio.se
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Kvillebäckscenter
– knutpunkten för Hisingen
Kvillebäckscenter, Herkulesgatan 1-3 i Göteborg,
är beläget centralt på Hisingen, alldeles vid
foten av Göta älvbron. Det kan beskrivas som ett
nytt kontors- och affärscentrum i Göteborg, en
samlingspunkt för företag på Hisingen, alldeles vid
Backaplan.
I Kvillebäckscenter har vi lokaler totalt fördelade på ca 12 500
kvadratmeter som är lämpade för kontor, butiker, lager och service.
Byggnaderna är konstruerade i modulsystem, vilket gör det möjligt
att skräddarsy lokalerna efter de behov som finns. Byggnaderna är i
huvudsak uppförda i tegel samt har goda last- och lossningsmöjligheter.
Från Kvillebäckscenter är det nära till det mesta. Göteborgs centralstation
finns i närheten och trafikleder såsom E6, E45, E20 samt Rv40. Allmänna
kommunikationer som buss och spårvagn passerar Kvillebäckscenter
med täta mellanrum. För bilisten finns goda parkeringsmöjligheter. Bank,
restaurang och en mängd butiker finns också i området.

Installationer, service och reparationer av
• Ventilation
• Luftkonditionering
• Värmepumpar
Specialområde: Energieffektivisering av ventilationsanläggningar
Rådmansgatan 12, 442 30 Kungälv • Tommy Andersson 070-628 00 43 • Sune Persson 070-628 0011
info@ventoil-luft.se • www.ventoil.se
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Fryshuset
– lagerlokaler med perfekt läge
Fryshuset, Andréegatan 13 i Göteborg, ligger mellan
Masthuggstorget och hamnen. I denna byggnad kan
vi erbjuda ett antal alternativa lagerlokaler, från 25
kvadratmeter till 200 kvadratmeter. Fryshuset, som
består av sju våningar, har en totalyta på cirka 8 000
kvadratmeter.
Logistiskt sett har en lagerlokal i Fryshuset många fördelar. Alldeles
utanför fastigheten ligger Oskarsleden, som är en av Göteborgs mest
trafikerade leder. Den ansluter till stora transportleder i alla riktningar,
vilket gör Fryshuset till en mycket centralt belägen fastighet. Fryshuset
har också bekväma last- och lossningsmöjligheter via lastbryggor. Det
finns även goda parkeringsmöjligheter i anslutning till huset.

VRH

Vallda Riv & Håltagning AB
När det gäller rivning, asbestsanering och
betonghåltagning – gör som
Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB, anlita oss.

Tel 0730-20 93 58

Tfn: 031-776 09 50, www.vingahiss.se

Tfn:Kontaktpersoner
031-776 09 50
www.vingahiss.se
info@vingahiss.se
Mikael Räftegård|0735-17
11 00
Pontus Bengtsson 0735-17 11 01
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Prisvärda lokaler på
Karl Johansgatan
På Karl Johansgatan 29 (fd konfektionsfabriken AB
Lyon), i Majorna Göteborg, har vi lokaler på cirka
4 000 kvadratmeter. Fastigheten har visat sig vara
mycket populär bland nystartade och mindre företag,
som till exempel är i behov av en ateljé.
Det centrala läget är en förklaring till populariteten, en annan är den
prisvärda hyran. För den som gillar att fixa själv är lokalerna på Karl
Johansgatan 29 ett mycket bra alternativ. Möjligheterna att själv
bygga sin drömarbetsplats är väldigt stora och självklart stöttar vi våra
hyresgäster i den frågan. Vi vill se drömmar bli verklighet!

SÄVEDALENS

Te l . 0 3 1 - 2 6 2 2 7 5

INSTALLATÖR AV VITVAROR SEDAN 1973
Tel 031-26 22 75
Fax 031-26 53 03
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Lugnt och naturnära på
Tycho Brahes gata
År 1980 förvärvade vi fastigheten på Tycho Brahes gata i Bergsjön, Göteborg.
Vi äger husen på hela gatan, som består av 375 lägenheter med allt från ett
rum och kök till fyra rum och kök. 108 av dessa är etagelägenheter byggda i
början av 90-talet. De flesta av lägenheterna har balkong eller uteplats.
Från lägenheterna på Tycho Brahes gata, som är belägen på Bergsjöns
bergsplatå, är utsikten enastående och sträcker sig till Göteborgs hamninlopp.
Badsjön ”Bergsjön” ligger också i närområdet, vilket även flera strövområden
och vandringsleder gör. Att området dessutom är bilfritt gör Tycho Brahes gata
till ett mycket barnvänligt bostadsalternativ, med naturen in på knuten.
Förskola, lekplatser, köpcenter, parkeringshus och annan service är det inte
långt till. Det är enkelt att ta sig in till centrum med buss och/eller spårvagn.
Tycho Brahes gata är ett område som vi satsat, och kommer att satsa, rejält på
genom återkommande investeringar. Till exempel har vi bytt alla entrépartier
med ett elektroniskt nyckelsystem, vi har ett elektroniskt nyckelsystem
i garaget och även i tvättstugorna ett elektroniskt bokningssystem. Alla
lekplatserna i området är i dagsläget EU-anpassade. I det dagliga arbetet finns
våra fastighetsskötare i området nära kunden alltid redo att hjälpa till för att
lösa eventuella problem.

LÅSINVÄST SVENSKA AB

info@lasinvast.se • www.lasinvast.se
Kvalitets- & miljöcertifierade enligt
Auktoriserad
medlem i SLR
Högsta kreditvärdighet enligt UC Risk

BUTIK CENTRUM
Friggagatan 7
411 01 Göteborg
Tel 031-80 24 24
Fax 031-80 24 94
BUTIK GÅRDSTEN
Kaneltorget
424 39 Angered
Tel 031-331 42 32
Fax 031-331 19 58

www jarnartiklar.se
031-337
08 00

www jarnartiklar.se
031-337
08 00

info@jarnartiklar.se
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Centrala lägenheter i
Mölndal
De tre gula trevåningshusen på Fullblodsgatan 2-8 och Luktärtsgatan
1-7 i Mölndal förvärvade vi 1982. Fastigheterna ligger i Åbyområdet
och kvarteret har 167 lägenheter, fördelade på alltifrån enrumslägenheter
till femrumslägenheter där de flesta har balkong eller uteplats. Några av
bostäderna är etagevåningar och den totala bostads- och lokalytan på
de båda gatorna, är ca 15 000 kvadratmeter. Området är bilfritt. I direkt
närhet till husen finns garage, parkeringsplatser och gästparkering.
Att allt fungerar som det ska ser våra fastighetsskötare till.
I Mölndal, som är en egen kommun, råder en lugn stämning. Från våra
bostäder är det nära till Mölndals centrum, samtidigt som det är smidigt
att ta sig in till Göteborgs centrum.

Peab Göteborg
Tel: 031-700 84 00
www.peab.se
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Skäpplandsgatan
– tryggt och barnvänligt
Skäpplandsgatan ligger i det trygga området Högsbo, i västra
Göteborg. Här förvärvade vi 1976 det nio våningar höga
fasadtegelhuset som är Skäpplandsgatan 10, 12, 14 och 16.
Fastigheten har 100 lägenheter som samtliga har balkong,
fransk balkong eller uteplats. Här finns allt från små ettor på
21 kvadratmeter till trerummare på 71 kvadratmeter. Den totala
bostads- och lokalytan är ca 5 000 kvadratmeter och i anslutning till
fastigheten finns en stor parkeringsplats.

Från Skäpplandsgatan är det nära till Marklandsgatan – en stor
knutpunkt för buss - och spårvagnstrafik. Service och affärer
finns inom gångavstånd. För naturälskaren finns den sköna
Slottsskogen, Botaniska trädgården och Änggårdsbergen i närheten.
Sportanläggningarna Slottsskogsvallen och Frölundaborg ligger
bara ett stenkast bort. För barnen finns alltså gott om plats att leka
och ha kul och i fastigheten bedrivs dagisverksamhet, vilket även
gör Skäpplandsgatan till ett bra alternativ för barnfamiljer.

GOLVKOMPANIET
i Göteborg AB

Lagerhållning av Brand- och Säkerhetsdörrar
Telefon 031-48 22 70 | www.hellbergsstaldorrar.se

Postadress:
Box 9217
400 95 Göteborg

Besöksadress:
Datavägen 55
436 32 Askim

Tel 031-28 01 41
031-28 00 14
Fax 031-68 38 66

golvkompaniet@telia.com • www.golvkompaniet.com
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Gula Huset
– ett hus med möjligheter
Gula Huset (Stigbergsliden 1-3 och Oskarsgatan 4, Göteborg), som vi döpt fastigheten till, är ett funkishus
sammanbyggt med Stigbergshuset som har många användningsområden. Gula Huset har 33 lägenheter med en
total uthyrningsyta på 3 500 kvadratmeter. Vissa av lägenheterna har balkong och hamnutsikt, men gemensamt för
samtliga bostäder är tillgången till en terrass. Som boende i Gula Huset är det också gångavstånd till centrum.
En tredjedel av Gula Huset är affärs- och kontorslokaler. Längst ner finns butikslokaler medan kontor och ateljéer
hittas längre upp i byggnaden. Gula Huset är därför en spännande fastighet där något alltid är på gång!

Orustgatan
– ett populärt boende i Sandarna
Huset på Orustgatan 8 i Göteborg är en av våra mindre fastigheter. Byggnaden är belägen i attraktiva Sandarna som
är ett lugnt, grönt och barnvänligt område. Här är det bra kommunikationer samt nära till affärer och service.
Fastigheten består av 17 lägenheter, med en totalyta på cirka 1 000 kvadratmeter. De flesta har balkong.

Charmigt landshövdingehus på
Pallasgatan
Fastigheten på Pallasgatan 3 i Göteborg rymmer nio lägenheter och är ett landshövdingehus, med en yta på 600
kvadratmeter. Lägenheterna består av två samt tre rum och kök.
Huset är beläget på Hisingen, strax intill Ramberget och det stora grönområdet Keillers Park. Där har man en fin
utsikt över en stor del av Göteborg och framförallt över hamnen.

Bravida erbjuder en heltäckande
specialistkompetens inom el, VS, vitvaror,
energioptimering samt ventilation.
Idag hjälper vi Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co
med installationer och service i deras tvättstugor.

20 års målarsamarbete med
Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB
Kornvägen 12, 448 36 Floda • 0705-20 71 40 • 0302-301 01

031-709 51 00

www.bravida.se

Gott samarbete för god arkitektur
Vi jobbar med projekt inom stat, kommun och näringsliv men också
för privatpersoner. Ser med vår lyhördhet, kunskap och erfarenhet
till dina visioner och behov. Rätt kompetens i rätt skede i projekten
ger en kostnadseffektiv process och ett långsiktigt hållbart resultat.
Magnus Knutsson, arkitekt MSA
Arkivolt arkitekter AB Stigbergsliden 5, 7 tr, 414 63 Göteborg
Tel: 073 320 54 40 • magnus@arkivolt.se • www.arkivolt.se
• Concept: JS Media Tools A/S • 6080• www.jssverige.se

Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB

Telefon:

Stigbergsliden 5

031-704 17 00

414 63 Göteborg

Hemsida:

Scanna QR-koden med din smartphone
för att komma direkt till vår hemsida.

BYGGNADSBOLAGET CURT LUNDAHL & CO AB

• Concept: JS Media Tools A/S • 6080• www.jssverige.se

www.byggnadsbolaget.com

