Underhåller fastigheter – glädjer fastighetsägare

FASTIGHETSSKÖTSEL
Tjänster som ger mervärde

Att ansvara för löpande skötsel av en fastighet är ett
tidskrävande arbete. Inte nog med att byggnaden i
sig ska kontrolleras och underhållas, oftast finns det
därtill omgivande grönytor och gårdsmiljöer som
kräver ständig tillsyn. Året om. Lyckligtvis finns det
proffs på området, som snabbt löser alla förekommande uppgifter i takt med att de dyker upp – och
det till en mycket rimlig kostnad. Kontakta oss på
FEAB Partners så berättar vi hur du kan spara tid
och pengar på fastighetsskötseln framöver.

både elever och personal, liksom för föräldrarna. Ett sjukhus med en inbjudande entré blir genast trevligare att
besöka och ett stilfullt yttre kan mångfaldiga attraktionskraften hos ett affärscentrum. Tack vare skickligheten hos
vår välutbildade personal, kan vi alltid ta fram en kostnadseffektiv lösning utifrån varje uppdragsgivares behov
och önskemål.

En partner med stort tjänsteutbud
FEAB Partners är ett tjänsteföretag specialiserat på fastighetsunderhåll. Förutom att vi åtar oss alla typer av uppdrag gällande byggnaders skötsel, har vi också medarbetare som är särskilt inriktade på att arbeta med utemiljön. Denna bredd i vårt tjänsteutbud gör oss till en
komplett leverantör – och en idealisk partner för bostadsrättsföreningar, samfälligheter, fastighetsbolag och offentliga förvaltningar av olika slag.

Både stora och små uppdrag
FEAB Partners prioriterar uppdragets innehåll framför
dess storlek och erbjuder alltså samma breda tjänsteutbud till samtliga kunder. Det innebär att vi kan åta oss
att sköta drift och underhåll under årets alla säsonger.
Detta kan innefatta allt från snöröjning till blomsterplantering och skötsel av grönytor, underhåll av staket och
belysning, rensning av dagvattenbrunnar och lagning av
asfalthål. Du är välkommen att kontakta oss redan idag
för en första diskussion om vad vi kan göra för dig.

Våra lösningar kan bl a omfatta:
Trädgårdsskötsel • Trädfällningar • Rådgivning om växter
och grönytor • Skräpplockning • Högtrycksrengöring
• Vårstädning • Måleri • Anläggningsarbeten

Helhetslösningar enligt önskemål
Välvårdade utemiljöer ger ett mervärde i alla sammanhang. Skolor med välskötta skolgårdar känns trygga för
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FEAB Partners AB erbjuder kundanpassade underhållslösningar för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter,
industrier och affärscentrum. Vi arbetar både ute och inne och åtar oss bl a uppdrag gällande rengöring från golv till tak, sanering,
målning och städning. Vi erbjuder också förebyggande åtgärder och behandlingar som skyddar fastighetens tak, fasader och golv.
I vårt helhetskoncept ingår att vi även kan sköta drift och underhåll året runt. Verksamheten bedrivs i Halland och Skåne.

