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Norrbottens Glas och Bygg AB är 
glasmästeriet med de kreativa este-
tiskt tilltalande lösningarna för ditt 
hem eller företag. Det familjeägda fö-
retaget gör mycket mer än bara lagar 
och uppgraderar fönster.

Många har upptäckt charmen i 
att använda glas och t.ex. speg-
lar i sin inredning för att skapa 

rymd, eller att använda glas i badrum, dusch 
och bastu och inte minst för inglasning av 
balkong och uterum. 

– Ett av de större, lite mer speciella arbeten 
vi gjort var på Niehku Mountain Villa 
Resort vid Riksgränsen där vi lade ett maffigt 
genomskinligt glasgolv i deras restaurang 
genom vilket man kan titta rakt ned i deras 
vinkällare, berättar Lina Brännström Johans-
son, HR- och PR-ansvarig på Norrbottens 
Glas och Bygg vilka funnits i Glasbranschen 
sedan 1975.

Från att tidigare ha varit specialiserade på 
bilrutor, har inriktningen nu blivit hem och 
inredning.

– Vi ser en tydlig efterfrågan på det. Det 
är många som vill skaffa sig ett extra uterum 
genom att glasa in sin balkong. Nu under 
Covid-19 har vi sett hur många investerar i 
sina hem när resor inte längre varit möjliga. 
Men vi gör också inglasningar åt företag, t.ex. 
receptioner eller industriglasväggar. Vår spe-
cialitet är att i samråd med beställare, arkitekt 
samt konstruktör finna de bästa lösningarna, 
och vi har lång erfarenhet av montage med 
stål- och aluminiumpartier.

Norrbottens Glas och Bygg AB är också 
återförsäljare för Q-railing som har ett brett 
sortiment och innovativa lösningar för glasräck-
esystem för trappor, balkonger, uteplatser m.m.

Flytt av Kiruna centrum
Det finns mycket att göra i Kiruna med tanke 
på den pågående flytten av hela stadskärnan 
där centrum ska flyttas 2,1 km på grund av 
gruvbrytningen.

– Det är nytt stadshus, kulturhus, badhus, 
gallerior, skola, bostäder mm. Helt enkelt ett 
helt nytt centrum! Efterfrågan är större än 
någonsin och vi monterar för fulla mug-

gar, säger Lina och berättar att man just nu 
anställer ännu mer folk för att kunna leverera 
utefter den höga förfrågan.

Unika skräddarsydda lösningar
I familjeföretaget som funnits under namnet 
Norrbottens Glas och Bygg sedan 1975 är det 
andra generationens ägare och VD Martin 
Johansson som för traditionen vidare. Kun-
nandet är stort, och när man är ute på plats 
hos kund för att titta och mäta och lämna 
offert kan man gärna bidra med idéer kunden 
kanske inte tänkt på.

– Vi hittar gärna unika skräddarsydda 

lösningar och kan komma med förslag om så 
kunden önskar, säger Lina, och berättar att 
man nyligen gjorde ett vinrum åt en privat 
kund. Det blev väldigt visuellt snyggt, glas 
med svarta aluminiumramar. 

– Vi skapar även speglar och har bl.a tagit 
fram specifika speglar åt en inrednings-
influencer, @hanna.bergmark. I det här fallet 
har kunden kommit med idé om design och 
vi har gjort vårat bästa för att tillverka utefter 
önskemål. Det som är fascinerande med 
speglar är vad man kan göra med dem när det 
kommer till reflektioner, ljusförflyttning och 
rumsförstoring! n

Funktionalitet och skönhet i glas

Spegel framtagen åt influencer Hanna Bergmark. Niehku Mountain Villa Resort. Foto: DaviD Carlier Vinrummet. Foto: Johan StålnaCke
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Upplev vårvintern
i Borgafjäll

E-post: turism@dorotea.se
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