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Helhetslösningar med miljön i fokus

Skövde Farmartjänst AB

Skövde Farmartjänst drivs och ägs av Anders, Roger och Fredrik Åkesson.

Ett personligt familjeföretag
med rätt resurser
Skövde Farmartjänst är ett företag med en gedigen bakgrund. Företaget startades redan 1989
av sexton lantbrukare, initialt för att erbjuda
jordbrukstjänster. Idag är Skövde Farmartjänst
ett privatägt familjeföretag som utför markarbeten, snickeri och fastighetsskötsel. Genom
vår breda kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa
bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag
och privatpersoner med det mesta, från att hålla
utemiljön snygg och fräsch till att dränera en
grund eller bygga om ett hus.

Vi ställer alltid upp
Vår styrka är flexibiliteten och vår höga servicenivå. Vi ställer alltid upp när våra kunder
behöver oss. Allt du behöver göra är att ringa

ett samtal och vi är snabbt på plats med kunnig
personal och rätt verktyg.

Ett miljömedvetet företag som har koll på
läget
Att tänka på miljön är en självklarhet för ett
företag som oss. Lika självklart är det att utföra våra uppdrag med högsta kvalitet. Skövde Farmartjänst är miljö- och kvalitetscertifierat
enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi är också
AAA-certifierade.
Som ett kvitto på vår höga kvalitet blev vi tillfrågade att delta i tv-programmet Bygglov för att
ta hand om utemiljön. Resultatet blev mycket
lyckat!

Skövde 0500-44 66 00
Håkan: 0705-25 58 79
Martin: 0706-77 44 64

www.gjmaskin.se

Vi hjälper dig att hålla
rent och prydligt
Vi erbjuder fasta och skräddarsydda
avtal som utgår från vilka behov som
finns. Vår specialitet är att ta ett helhetsansvar för den inre och yttre fastighetskötseln. Vi vårdar utemiljön och
underhåller fastigheter. Redan idag är
vi en viktig samarbetspartner åt stora
och mindre fastighetsägare, både på
lokal och nationell nivå.

Revolutionära Batteriprodukter
från PELLENC

Helhetslösningar till bostadrättsföreningen, som förenklar vardagen
I samarbete med Siffran Bokföring erbjuder vi allt som en bostadsrättsförening behöver. Hos oss kan du teckna
avtal där allt igår. Vi erbjuder teknisk
förvaltning med bland annat skötsel
av grönytor, snö/halkbekämpning, invändiga underhållsarbeten och trappstädning. Men vi erbjuder också en
administrativ förvaltning där vi sköter
bokföringen och tar hand om avgifterna/hyrorna. Våra tjänster förenklar
vardagen!

Tycker Du att pappersarbetet tar för mycket
tid från övrig verksamhet?
Vi hjälper Er gärna!
Vi har lång erfarenhet av ekonomiarbete i olika företagsformer,
aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor, bostadsrättsföreningar m.fl.

Välkommen till Siffran bokföring,
vi finns centralt vid Sandtorget i Skövde!
info@siffranbokforing.se
Tel 0500-41 78 89 • Mobil 070-527 75 20

Grundliga mark- och
anläggningsarbeten
Att anlägga en trädgård eller förändra utemiljön
är ett hantverk som kräver omsorg. Vi har lång
erfarenhet av just detta och kommer med färdiga
lösningar eller omsätter idéer till verklighet. Är du
en privatperson som vill skapa en härlig trädgårdsmiljö eller sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening? Då ska du kontakta oss på Skövde Farmartjänst. Vi anlägger tomter och designar
trädgårdar, planterar växter och lägger marksten
samt bygger murar. Vår skickliga personal gör helt
enkelt allt inom mark och anläggning. Och vi samarbetar med trädgårdsdesigners och arbetar med
produkter från kända leverantörer.

Från litet till stort, något För alla!

www.gunnarsmaskiner.se

Dränering som skyddar huset
Skövde Farmartjänst har en lång erfarenhet av
dräneringsarbeten, gällande både villor och större fastigheter. Vi utför dränering på alla typer av
grunder.

Vi är i ständig utveckling
I vår bransch är det viktigt att hänga med i utvecklingen. Därför tittar vi hela tiden på nya verksamhetsområden, exempelvis avloppsarbeten. I dag
ställer kommuner höga krav på enskilda avlopp.
Kontakta oss på Skövde Farmartjänst när den
gamla avloppsanläggningen ska bytas ut.

Byggservice
med kvalitet
Det är inte alla anläggningsfirmor som har snickeriverksamhet. Men så är Skövde Farmartjänst
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, från att byta en
dörr i lägenheten, ersätta en taklist eller bygga
ett cykelförråd till bostadrättsföreningen. 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 kunder, håller rent och snyggt och lämnar ett
resultat som överträffar kundens förväntningar.

Certifierad
kontrollansvarig
Byggkonsult KviBe AB

Välkommen till oss på

behörighet K

Upprättande av förfrågningsunderlag
Upphandling • Byggledning • Kontroll
bertil.kvist@telia.com • Tel. 0500-48 84 42

blomsterhalleniskovde.se
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• Concept: JS Media Tools A/S • 6706 • www.jssverige.se

Skövde Farmartjänst AB
Norregårdsvägen 14
541 34 Skövde
Telefon: 0500-41 00 35
www.skovdeft.se

