Där du är,
när du behöver

Farmartjänstföretagarna
Vi erbjuder allt på ett bräde
Det som idag är Farmartjänstföreningens Riksförbund började redan i slutet av 1980-talet. Ursprungligen var
det ett samarbete mellan mindre lantbruksföretag som kände att de tillsammans kunde uträtta andra uppdrag,
utöver själva lantbruket. Idag är vi en rikstäckande organisation bestående av 90 medlemsföretag som
erbjuder ett brett utbud av tjänster och kompetenser.
Vi består av allt från mindre entreprenörer till medelstora företag som expanderar varje år och tillsammans
erbjuder vi helhetslösningar inom bland annat entreprenader, trädgårdsskötsel, snickeri och bemanning.
Vi är kort sagt den rikstäckande leverantören med det lilla företagets flexibilitet och unika lokalkännedom.
Vem som helst kan anlita ett Farmartjänstföretag – privatpersoner, företag och kommuner. Som kund får
du alltid en ansvarig kontakt som befinner sig lokalt på din ort. Inget uppdrag är för litet eller för stort
eller avancerat för oss. För oss är bredden vår främsta styrka, och det stora nätverket av ”kollegor”
vår främsta resurs.

Fotogalleri

Våra lokala
Farmartjänster
Farmartjänstföretagarna finns i hela Sverige – från Ystad i
syd till Gällivare i norr. Oavsett var du befinner dig har vi
specialistkompetenserna och unika kunskaperna att ta oss an
breda projekt som är relaterade till din regions geografiska
och industriella förutsättningar.
Genom att vara den rikstäckande organisationen som vi är
skapar vi mervärde och allmännytta för våra närområden
över hela landet.

Bygg och entreprenad
Våra snickare och byggare utför alla typer av byggserviceuppdrag åt bostadsrättsföreningar,
fastighetsägare, företag och privatpersoner. Anlita oss när du ska utföra ett byggprojekt – litet som
stort. Vi gör allt från att byta en dörr i din fastighet, ersätta en taklist eller bygga ett cykelförråd åt
bostadsrättsföreningen till helhetsombyggnationer av hus, renoveringar av kök eller snickrandet av din
kommande altan.

Fastighetsservice
Genom vår fastighetsservice erbjuder vi oss att kontrollera dina fastigheter en gång i månaden, innan
och efter storhelgen eller på tider som passar dig. Vill du ha ytterligare service har vi möjlighet att
kontrollera den invändiga miljön. Här är det upp till dig hur detaljerade du vill vi ska vara. Vi kan göra
allt från att slå av och på värmen till att till och med handla åt dig och fylla på ditt kylskåp innan du
anländer.
Vi tar också fram skötselavtal i samråd med dig där vi erbjuder skötsel av ytor utanför din fastighet,
vilket innefattar allt från gräsklippning, beskärning av träd, att sopa rent gator eller röja snö.

Vi gör det enklare
att vara proffs
VVS
Verktyg & Maskiner
Isolering
Klimat
Ventilation
Elnät
VA
Personligt skydd
Kyl
Bygg
Industri

Farmartjänst – vi finns där du finns, när du behöver oss.
• Rikstäckande organisation: Ett unikt kontaktnät.
• Trygghet: ISO-certifierade, korta ledtider.
• Helhetslösningar: Ett samtal och vi tar fram en lösning för dig.
• Specialistkompetens: Kunniga och självgående entreprenörer.
• Alltid nära dig: på vår hemsida hittar du info om ditt närmaste Farmartjänstföretag.

Trädgårdsskötsel och personaluthyrning
Oavsett årstid har vi kompetensen att ta hand om och sköta dina mark- och grönytor. Förutom
gräs- och häckklippning erbjuder vi trädbeskärning, trädfällning, plantering, gallring, renhållning
och maskinsopning samt sopning av parkeringsplatser. På vintern skottar vi dina tak och ombesörjer
halkbekämpning.
Genom vår personaluthyrning kan vi komma med kort varsel. Oavsett vad du behöver hjälp med kan
vi vara på plats samma dag för att ta hand om ärendet.

Utnyttja din rätt till ROT- och RUT-avdrag
Vi utför både ROT- och RUT-jobb beroende på vilken tjänst du vill få levererad. Som privatperson har
du rätt till ROT-avdrag och RUT-avdrag på arbetskostnaden mär du anlitar oss för att sköta om din
trädgård eller för att bygga om. Vi ombesörjer givetvis även allt pappersarbete.

NORRLAND

AVESTA

Lännäs Gård, 881 95 Undrom • 070-557 74 37

HÖGA KUSTEN PROFILKLÄDER AB

076-163 44 78

Vi bygger broar med kläder
Kontakta oss för offert, beställning och rådgivning.
anna@hogakustenprofilklader.se
VARA

www.hogakustenprofilklader.se

Farmartjänstföretagens
Riksförening
Lännäs gård
881 95 Undrum
info@farmartjanst.se
www.farmartjanst.se
Hitta ditt närmaste
Farmartjänstföretag:

»Tack vare att LRF Samköp kan ge oss
samma volymfördelar som ett större
företag, kan vi tjäna in stora belopp«
säger Hans-Göran

»Vi har svårt att

få så bra villkor
på egen hand! «

Hans-Göran Lundmark, Norrmejerier

Lundmark. »Det är
klart att de kan få
ett helt annat pris
hos ett bilföretag
när de förhandlar
om en uppskattad
volym om 200 bilar
än jag själv som
kanske bara ska
köpa ett fåtal.«

Färdigförhandlade
avtal för Sveriges
gröna näringsliv
Det är enkelt och kostnadsfritt att handla
billigare på våra avtal.
Allt du behöver göra
är att fylla i formuläret
på lrfsamkop.se så
återkommer vi till dig!

• 15269 • www.jssverige.se

Norrmejerier omsätter cirka 1,9 miljarder
per år. Varje krona som sparas in på ett
förmånligt inköp kan göra nytta någon
annanstans i verksamheten och fram förallt
bidra till bättre lönsamhet för ägarna, de
norrländska mjölk bönderna.

