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Jag heter Johan Östh och har jobbat som snickare i hela mitt liv. 
Inspiration fi ck jag från min morfar som var både byggare och 
målare och hade byggt huset jag växte upp i. Jag har alltid tyckt 
om att jobba med händerna, och som 15-åring byggde jag min 
första altan. Sedan dess har det rullat på, och år 2007 var jag 
med och startade Creativ Bygg & Inspiration i Umeå. Idag är vi 
tio medarbetare som verkligen trivs med vårt jobb och har roligt 
ihop.

Creativ bygger främst bostadshus, villor och mindre stugor, men 
även garage, pooler och poolhus. Vi tar oss an renoveringar och 
ombyggnationer, större och mindre projekt. Vi har också ett bra 
och nära samarbete med elektriker, målare och rörmokare, och 
kan därför erbjuda en helhetslösning där alla delar utförs på bäs-
ta sätt av lokala hantverkare. Vi på Creativ vill rikta ett stort tack 
till våra samarbetspartners som medeverkar i denna broschyr.

Om du vill bygga ett hus och vänder dig till oss är vi med dig 
hela vägen från idé och skiss och fram till dagen då du fl yttar in. 
Vi tycker att det är viktigt att hela tiden ha en dialog med våra 
kunder, att vara professionella, noggranna och hålla tider och 
löften. Låt oss bygga ditt hus!

Johan Östh, VD och grundare
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Tel. 0660-989 20 • www.falsat.se • Fax. 0660-989 21 • e-mail: morgan@ojv.se

Gör som
Per Elofsson 
och välj ett 

tak från 
Falsat



Creativ bygger villor från grunden. Det är snygga och funk-
tionella trävillor, enplans-, 1,5-plans- och tvåplanshus, 
mindre funkisvillor eller arkitektritade hus. Vi sköter hela 
byggprocessen, från första skoptaget till sista fi nishen, och 
är noga med att du som kund hela tiden känner dig delaktig 
och trygg med att det blir som du tänkt dig. Vi lyssnar på 
dina önskemål och behov, och hjälper dig gärna med idéer 
och inspiration både vad gäller interiör, exteriör eller speci-
alanpassade lösningar. Ett hem är en plats att trivas på och 
göra till sitt, inte bara vilket hus som helst. 
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Låt ditt nästa byggprojekt starta hos oss!

Bygma säljer byggvaror för små och stora byggprojekt. Vi har allt du kan tänkas behöva ifråga om byggmaterial och verktyg, det 
är därför många av stans proffsbyggare handlar hos oss.

Vi är inte bara en bygghandel med ett brett sortiment av kvalitetsprodukter, utan också ett serviceföretag. För att underlätta för 
dig som kund erbjuder vi transport, rådgivning, hantverkshjälp och montageservice av fönster, ytterdörrar samt garageportar.

www.bygma.se/hitta-din-bygghandel/umeå



Holms 
Värme & Sanitet AB

Byvägen 11, 913 42 Obbola
090-415 84 • 070-555 72 40

UMEÅ
Ställnings-
byggnad
090-77 99 00



1. Trendigt badrum med 
mosaikgolv.

2. Eldstad murad i skiffer med 
inbyggd eldstadskassett och 
vedfack i vardagsrum.

3. Matplats i kök med polerat be-
tonggolv.

4. Hall med golv i naturskiffer och 
vitmålad trappa i trä.

Bjurholms
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ABTRAPPSPECIALISTEN

www.bjurholmssnickeri.se
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www.folkpool.se www.kakelhuset.se

Förutom själva bostadshuset utför Creativ också oli-
ka byggprojekt för resten av tomten. Har du funderat 
på pool? Kanske ett nytt garage? Eller vill du ha en 
spännande och inspirerande trädgård? 

Vi har välfungerande samarbeten med de lokala 
aktörerna Folkpool, som bygger pooler, och träd-
gårdskreatören Växande Design. Tillsammans med 
dem kan vi ta fram idéer och förslag på hur du kan 
förnya och fräscha upp utomhusmiljön. Vi bygger 

och monterar poolen, med tillhörande altan, trädäck 
eller poolhus. 

Vi på Creativ kan varmt rekommendera Umeåföreta-
get Växande Design. Det drivs av trädgårdsmästaren 
Ulrika Forsberg, som har gröna fi ngrar och hjälper 
dig att planera en vacker och lättskött tomt. Hon ritar 
och planerar trädgårdar och har god kännedom om 
vilka växter som trivs bra i området. Mer information 
och fl er bilder hittar du på www.vaxandedesign.se
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www.folkpool.se www.kakelhuset.se

äxande Design

www.ljusexperten.se

Ljussättare Mats Åden



Ska du bygga nytt, bygga ut eller bygga till och fun-
derar på om det inte vore trevligt att göra något mer i 
trädgården? Tänk dig ett alldeles eget litet spa hem-
ma, med pool och bastu, och utsikt över din egen 
trädgård. Antingen utomhus, eller inomhus, så att du 
kan njuta året runt. 

Vi på Creativ tycker att det är roligt att kunna erbjuda 
dig precis det du önskar. Tack vare nära samarbets-
partners och underentreprenörer också kan hjälpa 
dig med allt från badrum och bastubygge till pooler 
och kreativa belysningar. Vi hjälper dig gärna med 
förslag och idéer, du är välkommen med frågor eller 
funderingar.
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UMEÅ Björnvägen 15. Tel 090-12 55 10
Öppettider: Vardagar 09.00–18.00. Lördag 10.00–15.00

www.electroluxhome.se

SENTENSKÖK • TIBROKÖK
SKJUTDÖRRSGARDEROBER

VITVAROR

www.seb.se/umea



www.vbmaleri.nu

Vi har tagit fram en egen modell på ett fritidshus med smart plan-
lösning och välutnyttjade ytor. Creativstugan byggs ihop i Umeå 
och transporteras sedan dit du vill ha den. På så sätt går bygget 
snabbt och vi slipper onödiga transporter. Stugan rymmer upp 
till åtta personer, planlösningen är anpassad efter standardmått 
på olika möbler och på så sätt lätt att inreda. Den är fyra meter i 
tak på högsta punkten och har en ovanvåning med sovloft. Cre-
ativstugan är välisolerad, energieffektiv och prisvärd. Den passar 
perfekt som fjällstuga för hela familjen.
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090-77 21 09

Auktoriserad verkstad

www.nel.se / 090-77 21 09

Ska ni bygga om 
eller renovera?

Ring oss,vi installerar!

Vi reparerar, installerar och underhåller
anläggningar inom el, tele, data och larm.
Nya som gamla. Hör av er till oss! 

Nordströms El AB



I vår 200 kvadratmeter stora blockhall sker allt i byggpro-
cessen, fram till att huset eller stugan transporteras och 
monteras ihop på din tomt. Det innebär många fördelar. 
Dels hanteras allt material inomhus i en garanterat torr miljö, 
dels gör det hela byggprocessen mer effektiv. I anslutning 
till blockhallen ligger vårt virkesförråd, anpassat för att vi så 
smidigt som möjligt ska kunna fl ytta material mellan förrådet 
och blockhallen.

Vi som jobbar på Creativ trivs bra ihop, här råder en bra 
teamkänsla och laganda. Byggarbeten kräver precision och 
noggrannhet, det är viktigt att kunna lita på varandra. Till-
sammans hjälps vi åt för att du ska känna dig trygg med att 
lämna över ditt bygge i våra händer. 

Saknar du något i broschyren? Mer information och fl er bil-
der hittar du på vår hemsida www.creativab.se.
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Creativ Bygg & Inspiration AB 
Gamla Ersbodavägen 4 
906 29 Umeå

Telefon: 070–562 49 43 
johan@creativab.se 
www.creativab.se

BYGG & INSPIRATION I UMEÅ AB 


