
Vi gör alltid ett bra jobb!
Våra kunder består av bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, 
stora som små, våra många och nöjda kunder, vare sig de finns 
i Norrköping, Linköping eller Söderköping är kvittot på att vår 
fastighetsservice är uppskattad och vi utför idag detta på inte 
mindre än 90 fastigheter. Våra anställda, utrustade med en 
maskinpark som kan ta sig an gräsklippning och kantskärning, 
snöskottning och halkbekämpning, kort sagt, allt som en 
fastighetsägare kan tänkas ha behov av, är kunniga, erfarna 
och, framför allt, uppskattade av de som anlitar oss. Vare sig 
du anlitar oss för invändig eller utvändig fastighetsskötsel, för 
häckklippning eller fönsterputsning, så kan du vara trygg i vet-
skapen att vi på Tesåb Fastighetsservice alltid gör ett bra jobb!

Norrköping: 011-18 78 67   Linköping: 013-31 22 01   E-mail: info@tesabfastighet.se

www.tesabfastighet.se

Felanmälan Linköping
Felanmälan vardagar: 07:00-16:00.
Tfn: 013-31 22 01
Akuta fel övrig tid: 013-20 32 30

Felanmälan Norrköping
Felanmälan vardagar: 07:00-16:00.
Tfn: 011-18 78 67
Akuta fel övrig tid: 0705-85 48 24

TESÅB
Fastighetsservice AB

Vi utför full fastighetsservice med fastighetsjour!
Norrköping: 011-187867, Linköping: 013-31 22 01

Kontakta oss idag så hjälper vi er att hitta en lösning 
som fungerar för just er förening.



Fastighetsteknik Gräsklippning Snöröjning Trappstädning/Lokalvård

Vi utför fastighetsteknik inom 
våran tekniska förvaltning, repa-
rationer, felanmälan, jourverk-
samhet samt inköp och utbyte av 
hushållsmaskiner. 
Vi utför besiktningar, underhålls-
planer samt sköter kontakten 
med hyresgästen.

Tesåb Fastighetsservice kan det 
här med gräsklippning. Du kan 
tryggt lita på att din eller din för-
enings gräsmatta blir ordentligt 
klippt och trimmad, att kanterna 
blir ordentligt skurna. Ingen kund 
är för liten eller för stor.

Tesåb Fastighetsservice har i 
många år hjälpt fastighetsägare, 
föreningar och företag med 
snöröjning. När kylan slår till kan 
det gå fort. Vi är snabbt på plats 
för att hjälpa er med snöjöjning 
och halkbekämpning.

Vi besöker er regelbundet och 
städar, torkar och ser till så att 
trapphusen är snygga och trevli-
ga. Vi har många års erfarenhet  
av trappstädning och lokalvård.
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