EJENDOMSSERVICE
BETALER SIG
– DRIFTSOMKOSTNINGERNE FALDER,
EJENDOMS- OG BRUGSVÆRDIEN STIGER

Ved I – som bestyrelse – at en vigtig del af ejendomsadmini
stration handler om den enkelte ejendoms løbende drift og
vedligeholdelse? Det kræver specialister, der tager ansvar og
har indgående viden om alle de praktiske forhold, der knytter
sig til ejendommen, så den fungerer, som den skal, og at vær
dierne bevares på den lange bane. Derfor har I brug for os.

OVERBLIK – OPGAVER, VI LØSER FOR JER
LØSER I DEN SLAGS PROBLE
MER VED AT SLÅ OP PÅ DE
GULE SIDER?
IGEN…
• virker lyset på hovedtrappen
ikke?
• er storskraldet ikke blevet
afhentet?
• er der ikke blevet gjort rent i
fællesvaskeriet?
• trænger græsset på fælles
arealet til at blive slået?
• flyder det med papir og affald
på fortovet?
• er der problemer med varmen?
Så ved I også, at det ofte er en
dyr løsning på forholdsvis små
problemer.

Miljørigtig vedligeholdelse og ●
p asning af grønne arealer
Renholdelse af fortove, veje og ●
parkeringsarealer
Snerydning og glatførebekæmpelse ●
Rensning af tagrender, nedløb og brønde ●
Renovation, rengøring af renovationsrum ●
Trapperengøring og vinduespolering ●
Facaderengøring og fjernelse af graffiti ●
Skadedyrsbekæmpelse ●

Målrettet ejendomsservice
Mange af vores kunder ønsker fleksible
løsninger. Derfor tilbyder vi ejendomsser
vice, hvor I kan købe en ’pakke’ med de
driftsopgaver, der passer præcis til jeres
ejendom. Ejendomsservice omfatter:
• Renholdelse
• Tilsyn med fælles faciliteter
• Viceværtfunktion
Slip for bekymringer
Når I overlader ansvaret for ejendoms
service til os, overlader I samtidig en
bred vifte af serviceydelser til os.

På den måde slipper I for opgaver og be
kymringer om ejendommens daglige drift
og vedligehold.
Det betaler sig
Det er vores erfaring, at professionel
ejendomsservice ofte giver driftsmæssi
ge besparelser. For når brugernes trivsel,
ejendommens standard, inventarets
håndtering, udendørsarealernes form,
forbrug af vand og el samt anvendelse
af drifts- og vedligeholdelsesøkonomi,
sættes under lup, kan ejendomsdriften
optimeres.

• Overvågning og styring af forbrug
og tekniske installationer

GÅRDMAND

VARMEMESTER

• Periodevis afprøvning af tekniske
alarmer og udstyr (fx brand, sprink-	
		
leranlæg og adgangskontrol)
• Eftersyn af elevatorer

INSPEKTØR /
DRIFTSANSVARLIG

• Mindre reparationer på
inventar og bygninger
• Tilsyn med eksterne håndværkere
• Håndtering og eventuel anmeldelse
af forsikringssager ved indbrud
• Administration af nøgleog adgangssystemer

GARTNER
• Og meget, meget mere…

VIL DU VIDE MERE…
Så ring eller skriv for at aftale en tid.

CALL CENTER
Når uheldet er ude, ved vi, at det er vig
tigt, at I kan komme i kontakt med os
– uanset hvad klokken er.

Derfor kan vores ejendomsservice-
kunder – via vores Call Center – ringe
til os døgnet rundt alle ugens dage.
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