ÖSTERLEN

0708-662969

Ett lokalt serviceföretag
på Österlen
Farmartjänst Österlen är en ekonomisk förening som bildades år 2000. Vi ingår i Farmartjänst Riks som
består av 90 lokala företag runt om i Sverige.
Vi erbjuder helhetslösningar åt företag och privatpersoner. När som helst på året kan du med ett
enda samtal få lösningar på allt från kvalificerad bemanning, snöröjning och grönyteskötsel till
trädbeskärning och hantverkstjänster. Vi har en lång erfarenhet och en välutbildad och yrkesskicklig personal som bidrar till en hög kvalitet.

Utnyttja ROT- och RUT-avdraget för en bekymmersfri vardag!
Du vet väl om att du som privatperson får göra 50 procents RUT-avdrag och 30 procents ROT-avdrag
på arbetskostnaden när du anlitar oss för att sköta om din trädgård eller för att bygga om? Vi ombesörjer allt pappersarbete.

Jobba hos oss!
Vi erbjuder ett fritt jobb där du är ute i naturen. Du kan jobba hos oss, antingen som F-skattare
eller anställd där arbetet sker under eget ansvar med möjlighet att påverka din arbetsvardag. Som
F-skattare använder du dina egna verktyg och egen utrustning men vi hjälper till med kompletterande utrustning. Vi bistår också med administrativ support, bland annat sköter vi faktureringen
och hjälper till med marknadsföring och kundkontakt.
På Farmartjänst Österlen är vi ett positivt arbetsgäng i blandade åldrar med mycket god kamratskap. Engagemang och ansvarstagande hos våra medarbetare är tydliga kännetecken för organisationen och vi är övertygade om att detta är viktiga framgångsfaktorer.

Kontaktperson Gert-Åke Mårtensson

Den vänliga Byggbutiken
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Vi tar hand om din
trädgård!
Vi tar hand om din mark- och grönyteskötsel med stor kompetens under alla årstider.
Karaktäristiska arbetsuppgifter är gräsklippning, häckklippning, trädbeskärning, trädfällning,
plantering, gallring, renhållning och maskinsopning samt sopning av parkeringsplatser.
På vintern kan vi skotta dina tak och ombesörja halkbekämpning.

Elinstallationer med personlig service!
Ta hjälp av våra certifierade yrkesproffs för dina el eller VVS-jobb.
Stort som smått. Oavsett om det gäller privatpersoner, industri eller lantbruk.
Boka din Elektriker eller VVS -montör
Öppettider: Måndag-Fredag 10:00-17:30 • Lördagar 10:00-13:00 • Örtagårdsvägen 1, Degeberga • www.eltjanster.com

Trygg fastighetsservice
När det gäller fastighetsservice skräddarsyr vi lösningar som passar lika bra för dig som bor på
Österlen permanent som för dig som har ditt sommarboende här.
Vi erbjuder skötselavtal där vi klipper gräs, beskär träd, sopar rent gator eller snöröjer. I vår fastighetsservice kontrollerar vi din fastighet en gång i månaden, innan och efter storhelgerna eller på
tider som passar dig. Vill du ha ytterligare service kan vi också kontrollera den invändiga miljön
och sätta på värme så att fastigheten är varm när du anländer. Vi kan till och med handla åt dig
och fylla upp ditt kylskåp.

Diverse transporter
Försäljning av grus/sten

Lastväxlarekipage
Containeruthyrning

Bygg och entreprenad
Det är inte alla anläggningsfirmor som har snickeriverksamhet. Men så är Farmartjänst Österlen
inte heller en vanlig anläggningsfirma. Våra snickare utför alla typer av byggserviceuppdrag åt
bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag och privatpersoner. Anlita oss när du ska utföra
allehanda byggprojekt, som att byta en dörr i din fastighet, ersätta en taklist eller bygga ett cykelförråd till bostadsrättsföreningen. Men vi bygger också om huset, renoverar ditt kök eller skapar
en härlig altan att njuta på.
I våra byggprojekt lägger vi alltid stor vikt vid att planera arbetet så att inverkan på ditt vardagliga liv blir så liten som möjligt. Det betyder att vi håller pris och tid, ger råd efter vad som är bäst
för kunden, håller rent och snyggt och lämnar ett resultat som överträffar kundens förväntningar.

www.liftuthyrning.se

Tel/Fax 0414-510 83 Mob 0708-370 251
Gårdlösavägen 1, 273 98 Smedstorp

Allt till humana priser! Välkomna!

Fasad- och takvård
Kontakta oss när det är dags för husvård. Vi är en auktoriserad BEVARA®-entreprenör och
använder produkter som är nedbrytbara och skonsamma för miljön.
Genom att behandla med BEVARA® rengör och skyddar vi dina tak, fasader och stenytor från
påväxt. Tack vare den förebyggande långtidseffekten håller sig ytorna välvårdade och rena under
en lång tid. Du behöver inte upprepa behandlingen lika ofta, vilket spar tid och pengar. Dessutom
har du vackra ytor, hela tiden.
Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning!

Hyr personal
av oss!

Kontakta oss!
Illstorp 835
273 57 Brösarp
Telefon: 0708-66 29 69
E-post: verksamhet@farmartjanst-osterlen.se
Fakturafrågor: kontor@farmartjanst-osterlen.se
www.farmartjanst-osterlen.se
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Kontakta oss när du är i behov av personal eller extra resurser.
Med vår kunskapsbredd i ryggen ordnar vi det mesta, som till
exempel produktions- och lagerpersonal, maskinförare eller
hantverkare med mera. Du slipper att ha egen personal
sysselsatt. Kontakta oss för en skräddarsydd lösning!

