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LÅNGSIKTIGA ARBETSMETODER

Vi på Vivere eftersträvar långvariga relationer med våra kunder och samarbetspartners. Det innebär att vi alltid 
satsar på kvalitet och hållbarhet i alla typer av projekt, vare sig det gäller nyproduktion, renovering eller förädling av 
fastigheter.

Vivere-koncernen, som i huvudsak består av tre företag: Vivere Fastigheter AB, Vivere Bygg & VVS AB och Spirare Ventilation 
AB, har nära samarbeten med flera fastighetskonsulter inom branschen. Den samlade kunskap som ryms inom koncern och 
nätverk ger oss möjlighet att leverera långsiktiga helhetslösningar på en helt annan nivå än många av våra konkurrenter.

BRETT TJÄNSTEUTBUD

NYPRODUKTION

Vivere har bred erfarenhet av nyproduktion. Vi har byggt allt från flerbostadshusområden i urban miljö till naturnära 
radhusområden och kolonier av lyxiga fritidshus på skärgårdsöar med kraftigt kuperad terräng. Viveres ledning och 

medarbetare har även lång erfarenhet av att förvalta och förädla fastigheter.

ROT (RENOVERING, OMBYGGNATION, TILLBYGGNATION)

Inom ROT är vi specialister på stambyten och takentreprenader men vi kan även hjälpa er med andra typer av entreprenader 
såsom dörr- och fönsterbyten, fasadentreprenader och ventilationsarbeten med mera. 

Vi värdesätter långsiktighet och säkerhet och satsar alltid på uppföljning av våra entreprenader. Med våra välutbildade 

medarbetare och vår erfarna arbetsledning kan vi garantera resultat av hög kvalitet.

STAMBYTE

Om en fastighet har återkommande vattenläckor och fuktskador så är detta ett tydligt tecken på att ledningar och/eller 
tätskikt har brister som måste åtgärdas. Vi på Vivere har både den tekniska kompetens och den erfarenhet som krävs för att 
genomföra lyckade stambytesprojekt, med eller utan kvarboende, från projektering till färdigställande. Vi har erfarenhet av att 

byta stammar och/eller relina i allt från flerbostadshus till radhus.

TAKENTREPRENADER

För oss på Vivere är det viktigt att våra takentreprenader håller hög kvalitet och att resultaten står sig i många år. Viveres 
medarbetare har lång erfarenhet av takentreprenader och är specialiserade på läggning av följande typer av tak: takpapp, 

sedumtak, tegeltak och plåttak. Vi utför såväl stora som små takentreprenader.
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VAD GÖR OSS SPECIELLA?

-  Vi pr ior i terar långsikt iga lösningar

-  Våra arbeten hål ler hög kval i tet

-  Vi lyssnar på våra kunder och har kundfokus

-  Vi besitter en hög teknisk kompetens

-  Vi hål ler rent och städat omkring oss



Stagneliusvägen 47, 112 57 Stockholm
Tel : 08-22 33 90, Fax: 08-22 33 99
E-post : info@vivere.se, Hemsida: www.vivere.se

NYPRODUKTION AV EXKLUSIVA 
FRITIDSHUS PÅ STORA TIMRARÖN

I  skä rgå rds idy l l en på den vack ra ön S to ra T imra rön i 
Åkersberga ha r  V i ve re bygg t  11 exk lus i va f r i t idshus 
med t i l l hö rande byggnader,  poo le r,  b r yggor  och 
te r rasser  med mera.  Samt l iga fast ighete r  på 
ön ä r  u t rustade med kommuna l t  vat ten,  loka l t 
av loppsren ingsverk,  e l  och sophämtn ing.  Yt te r l i ga re 
3 fast ighete r  kommer at t  byggas och sä l j as i  V i ve res 
reg i.

STAMBYTE, DÖRR- OCH FÖNSTERBYTE 
- 124 LÄGENHETER I ROTEBRO

Hos Br f  R i ta ren 22 på Kung Hans Väg /Stu revägen 
i  Rotebro ha r  V i ve re u t fö r t  et t  s tamby te samt 
renover ingsa rbeten i  f ramför  a l l t  badrum och 
kök.  I  samband med stamby tet  u t fö rdes också 
et t  omfat tande re l in ingsa rbete i  byggnadernas 
bot tenp lat to r.  Dessu tom by t te V i ve re u t  a l l a  y t te rdör ra r 
och fönste r  i  de berö rda byggnaderna.

STAMBYTE OCH MARKARBETEN - 42 
RADHUSLÄGENHETER I SOLLENTUNA

Hos Br f  Tä rnan 2 på Bagarby vägen / Tö jnavägen i 
So l l entuna ha r  V i ve re u t fö r t  et t  s tamby te omfat tande 
42 lägenhete r.  I  samband med stamby tet  renoverades 
badrum, wc och kök hos de boende. Dessu tom 
u t fö rdes omfat tande marka rbeten ( sprängn ing, 
markp laner ing och by te av ku l ve r t rö r,  vat tenrö r  och 
av loppsrör ) .

TRE AV VÅRA REFERENSPROJEKT


