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Våra andra tjänster  

 

Facility Managment 

Kontorsstädning 

Trappstädning 

Stor-/ Flyttstädning 

Butik-/ Hemstädning 

Fönsterputsning 

 

 

FACILITY MANAGMENT 

 

Byggstädning 

Garagestädning 

Sanering  

Snöröjning 

Golvvård 
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Facility Management Tjänster (FM) 
 

Andelen kunder som vill köpa fler servicetjänster ihop ökar. Vissa kallar det Facility 

management (FM), andra Service Management.   

Oavsett benämning ger det fördelar för både kund och FM/SM-aktören, förutsatt att 

FM/SM-aktören verkligen kan ta helhetsgreppet/-ansvaret.  

 

Kunden får ett helhetsgrepp på alla servicetjänster när de samlas under ett tak, vilket leder 

till bättre överblick och kontroll. Antalet leverantörer minimeras, likaså kontaktytorna och 

antalet fakturor  

    

FM/SM-aktören får möjlighet att samordna tjänsteleveranser och skapa synergier, vilket 

sänker dennes produktionskostnad.  

Med ett långvarigt samarbete/avtal skapas också incitament för kompetensöverföring, 

kompetensutbyte och vidareutveckling av servicetjänsterna vilket gagnar båda parter.  
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Service Management handlar i stora drag om att styra, följa upp och utveckla 

servicetjänsterna till en organisation eller fastighet. Inom ramen för detta återfinns 

ett stort antal olika typer av tjänster  

I princip samtliga tjänster och produkter nedan kan köpas/hyras som abonnemang, 

vid event eller per tillfälle. Valet är ditt, vi är helt flexibla efter aktuellt behov.  

 

Vi Erbjuder:  

● Bud och Frakt     

● Flytt & Flyttstädning  

● Frukt  & Mjölk leverans  

● Fönsterputs   

● Golvbehandling    

● Kaffe  & Vatten Maskiner 

● Kontorsmaterial   

● Lokalvård   

● Post   

● Vaktmästeri   

● Växter & växthantering 

•  Återvinning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla våra åtagande, 

agerande och våra 

arbeten ska uppfattas 

som uttryck för hög 

kvalité. Därför erbjuder vi 

en rad av kvalifikationer 

och har förtjänat oss ISO 

14001 miljö, ISO 9001 

kvalitet, ISO 45001 

arbetsmiljö certifikat. 
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För oss innebär FM-tjänst att stödja kärnverksamheten för fastigheter, byggnader, 

och lokaler till maximalt. Det ger fördelar för både kund och FM-aktören, förutsatt att 

FM-aktören verkligen kan ta helhetsgreppet eller ansvaret.  

 

Kunden får ett helhetsgrepp på alla servicetjänster när de samlas under ett tak, vilket 

leder till bättre överblick och kontroll. Antalet leverantörer minimeras, likaså 

kontaktytorna och antalet fakturor  

    

FM-aktören får möjlighet att samordna tjänsteleveranser och skapa synergier, vilket 

sänker dennes produktionskostnad. Med ett långvarigt samarbete skapas också 

incitament för kompetensöverföring, kompetensutbyte och vidareutveckling av 

servicetjänsterna vilket gagnar båda parter 

 

Inom ramen för detta återfinns ett stort antal olika typer av tjänster  

I princip samtliga tjänster och produkter nedan kan köpas/hyras som abonnemang, 

vid event eller per tillfälle. Valet är ditt, vi är helt flexibla efter aktuellt behov

     


