Lantligt, tryggt och
modernt boende

Ett personligt bostadsföretag
EssungaBostäder bildades som en stiftelse och har sedan dess varit en av de främsta aktörerna i
utbyggnaden av Essunga kommun. Genom att bygga och förvärva nya bostäder är EssungaBostäder AB idag det största bostadsföretaget i kommunen och förvaltar cirka 300 bostäder och 8
lokaler.

Enkel kontakt och snabb service

Hos oss arbetar personal som utbildas kontinuerligt för att ge dig så bra och kvalitativ service som
möjligt. Eftersom EssungaBostäder är ett personligt företag är det enkelt att komma i kontakt med
oss. Vi hjälper dig med allt från fakturafrågor, utlämning av nycklar, felanmälningar och uthyrning.
Vi har också egen personal som sköter inre och yttre skötsel av fastigheterna, men också reparationer och underhållsarbeten. Från att du tar kontakt med oss till att vi hjälper dig är tiden kort.

Vi håller ordning och reda

Våra duktiga och engagerade medarbetare håller inte bara ordning i våra egna bostadsområden.
De utför också yttre och inre fastighetsskötsel för andra kommunala och privata fastigheter, som
gräsklippning och snöröjning.

Vi erbjuder ett boende för alla
Essunga ska vara det naturliga valet för människor som ser trygghet, utveckling och kvalitet som
viktigt i sitt boende.
Bland våra fastigheter finns bostäder för det äldre paret som vill lämna sin villa, barnfamiljen som
söker en stor lägenhet och den unga människan som ska flytta hemifrån till sin första lägenhet. Vi
har 55 plus-boende och trygghetsboende allt för att kunna erbjuda lägenheter för människor oavsett var i livet de befinner sig.
I vårt fastighetsbestånd finns lägenheter i alla storlekar, från enrummare till femmor, där många är
marklägenheter. Du bor nära naturen oavsett var lägenheten ligger.

Ett system för fastighetsförvaltning och
serviceorganisationer.
GDPR

Kundförvaltning
Förvalta era kunder med funktioner för Hyresavisering,
Köhantering och Personlig sida.

Teknisk förvaltning
Underhåll era fastigheter med bland annat Felanmälan, Tillsyn &
Skötsel, Besiktningar, Planerat underhåll och Projektärenden.

Integrationer
Mot ett flertal affärssystem som Hogia,Visma, Navision
och Fortnox.

Läs mer på Umefast.se

info@umefast.se

090 - 71 10 00

www.umefast.se

www.mellbyror.se

Vi verkar för ett hållbart boende
Vi vill erbjuda moderna och attraktiva bostäder som möter efterfrågan, samt på ett effektivt och
modernt sätt förvalta och utveckla vårt bostadsbestånd. När vi bygger nytt bygger vi smart och
långsiktigt.

Ett boende som är snällt mot miljön

För oss på EssungaBostäder är det en självklarhet att tänka på miljön och vi sparar energi där
vi kan, bland annat genom att använda lågenergilampor och installera närvarostyrd belysning.

Essunga kommun är en naturlig utgångspunkt

Essunga är en pendlingskommun. Särskilt Nossebro ligger mycket bra till geografiskt och det
finns goda förbindelser till ett flertal kringliggande städer och kommuner, vilket är gynnsamt
för pendlare och positivt för företagen. Härifrån tar du dig enkelt och snabbt till Trollhättan och
Göteborg. Och du är lika snabbt tillbaka i härliga, trygga och naturnära Nossebro.

www.nossebroenergi.se

Att hyra din bostad
är en smart affär
När du bor i våra hyreslägenheter bor du inte bara med en bra boendestandard i ett bra läge.
Du bor också bekymmersfritt, vilket ger en enklare vardag.
Vi på EssungaBostäder hjälper dig med fastighetsskötseln. Om kylen går sönder fixar vi den åt
dig, vi målar om hos dig om det behövs och vi ser till att utemiljön sköts som den ska. Dessutom behöver du inte ta lån eftersom du inte betalar någon insats!

Påverka ditt boende

Du vet väl om att du som tillval kan få installerat tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare? Och
har du andra önskemål är du välkommen att kontakta oss för en lösning som passar dig.
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