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Omsorgsfullt byggande.

Smarta fasadsystem för 
nyproduktion och 
renovering. Kreativa 
möjligheter för ytor: 
puts, innovativa färger, 
glas, tunt tegel m.m. 

Läs mer: www.sto.se

HÅLLBARA LÖSNINGAR  
OCH GODA RELATIONER
Paras Bygg grundades 1990 som ett enmansföretag 

av Paul Raso. Mer än 30 år senare finns Paul 

fortfarande kvar, men han har nu sällskap av ett 

60-tal medarbetare. Företaget har växt stabilt 

under vår långa historia och utför nu allt från 

nybyggnationer och tillbyggnader av varierande 

storlek till ombyggnads- och renoveringsarbeten 

samt mark-, rivnings- och saneringsarbeten. 

Dessutom gör vi löpande service till ett flertal olika 

fastighetsägare. 

Våra kunder är i första hand företag och offentliga 

verksamheter. Vi tar uppdrag främst i västra 

och mellersta Skåne men har under senare år 

kommit att utvidga verksamheten till att gälla hela 

Skåne. Vi har under hela vår historia anpassat oss 

till de förutsättningar som finns och det är vår 

framgångsfaktor. 



BRED KOMPETENS
Paras Bygg består av arbetare med bred kompetens. Vi är ett företag som är bra på att organisera 

projekt och vi känner en stor stolthet över det vi gör. Vårt mål är att vi ska kunna använda varje 

projekt som referens i framtiden. När vi lämnar ett projekt ska vi inte bara lämna en nöjd kund och 

ett väl utfört arbete utan också kunna gå därifrån med stolthet. 

Sanitet & Spolteknik AB

För renare rör

Relining/Stambyten, Avlopp och  
Underhållsspolningar samt Rörinspektioner

JOUR DYGNET RUNT

040-607 62 40 - Carsten Olsson - 0411-52 14 48
www.sos-teknik.se



SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
På Paras Bygg tar vi hand om alla typer av uppdrag. Vi skräddarsyr 
lösningar för våra kunder, både genom totalentreprenad och genom 
samverkansentreprenad. Vi är genom vårt samarbete med Byggföretagen 
Poveldiplomerade. Povel följer riktlinjerna i ISO 9001, ISO 14001 och 
ISO 45001 och är en kvalitetsstämpel som visar att vi bryr oss om både 
arbetsmiljö, kompetens och miljö. På Paras Bygg utför vi allt från projektering 
till den sista spiken.

GRYNINGEN 2
• Nybyggnad av åtta radhus

• Bruttoarea (BOA) ca 1 125 m2

• Markplanerad area inom fastighet ca 750 m2

• Markplanerad area gemensamhetsanl. ca 350 m2

• Objektet är beläget i Lund inom detaljplanerat 

område Kv Solbjer, Södra Brunnshög

• Plusenergihus. Det innebär att husen kommer 

att producera mer energi än vad de använder. 

Produktion av energi sker av solceller på husens tak

SYDBELÄGGNINGAR AB

Din asfaltpartner i Skåne
info@sydbelaggningar.se • 0435-218 16



SKOGSTOAN SYD
MILJÖTOA VID STAMBYTE OCH FRITIDSHUS
SKOGSTOAN@GMAIL.COM | TELEFON NR. 0733-312600

PILSTORP 1, OMBYGGNAD RÅVIND
För fastigheten Pilstorp 1 omvandlade vi vindsvåningen 

till kontor om 250 m2. Byggnaden uppfördes 1929 och 

ställde höga krav på vår kompetens. 

• 14 nya kontorsplatser

• Ombyggnad för ljusinsläpp

• ”Touch down”-ytor och mötesrum, samt pentry

• Ny trappa ansluten till trapphus B

• Byte av ventilationsaggregat på vindsplanet, vilket 

försörjer hela huset

PILSTORP 1, TAKBYTE
Takbytet på Pilstorp 1 resulterade i en komplett, ny 

takläggning som uppfyller alla täthetskrav.

• Fullständigt byte av den befintliga takbeläggningen 

bestående av kopparplåt med till dessa tillhörande 

arbeten



HAVAMAL & EDDAN
För Havamal och Eddan i Lund genomförde vi 

upprustning av 27 flerbostadshus för LKF. Vi drog 

nya dagvattenledningar, byggde nya underjordiska 

sopanläggningar UWS och mycket mer.

• Stambyte

• Fönsterbyte med byte utfackningsvägg

• Balkongrenovering

• Takrenovering/ombyggnad

• Ytskiktsrenovering och köksbyte

• Elrenovering

• Ombyggnad ventilationssystem

• Installation av kompletta solcellsanläggningar

• Ombyggnation av fjärrvärmecentraler

• Markarbeten innehållande anläggning av 

nya parkeringsplatser, cykelbanor, lekplatser, 

planteringar, plattläggning och stensättning

• Nya cykelhus

• Sanering av pcb i fogar och mark samt asbest



Kompetensen 
lokalt – kraften 
centralt.
Läs mer på ahlsell.se

VINKELHAKEN
Vi har uppfört flera 

hallbyggnader med kontor 

– en del med stålstomme 

och plåtkassetter, andra 

i betongelement. På 

Vinkelhaken i Eslöv användes 

återvunna betongelement. 

En affärslokal i Svågertorp 

blev en utmärkt kontors- och 

lagerbyggnad i Eslöv. 

VÄRLDENS 
TRÄDGÅRD
Som en del i arbetet på Eddan 

anlade vi också Världens 

trädgård - ett grönområde 

och mötesplats med 

perenner, lökväxter, buskar, 

klätterväxter samt olika träd 

och häckar. 
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Paras Bygg i Eslöv AB
Traktorvägen 8, 241 38 Eslöv
Paul Raso, VD, 0708-11 72 04
mail@parasbygg.se

www. parasbygg.se


