
Fastighetsskötsel
enligt oss

Välskötta fastigheter
med bra boendemiljö

Kontakta oss 
för kostnads-
fri offert och 
rådgivning.

Fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Meab Fastigheter utför fastig-
hetsskötsel med ett miljötänk 
samt hållbarhet i fokus med 
energibesparande åtgärder 
samt hållbart material för 
fastighetsskötsel på lång sikt.

Boendemiljön återspeglas oftast i en väl-
skött fastighet med nöjda kunder samt 
en lägre driftskostnad. Med allt från en väl 
fungerande ventilation och värme till fint 
skötta grönytor och planteringar. Med lång 
erfarenhet samt goda kunskaper och kon-
takter så kan vi leverera de flesta lösning-
ar med väl inarbetade underleverantörer 
samt egen utbildad personal. 

•   Fastighetsskötsel
•   Driftövervakning
•   Felanmälan och reparationer
•   Service av tekniska installationer
•   Trädgårdsskötsel
•   Snöröjning
•   Besiktningar
•   Mindre bygguppdrag 
•   VS – Rörarbeten
•   Styr & Reglerarbeten
•   Energiutredningar

i

Miljö & Energiservice Fastigheter
Södra gårdens väg 2
702 21 Örebro

Telefon: 019-36 31 00
Mobil: 070-336 33 95
E-post: po@renvent.se

BRA BOENDEMILJÖ OCH VÄLSKÖTTA FASTIGHETER



Effektiva och korrekt
utförda tjänster
Alla våra tjänster utförs med kundens behov 
och energi kostnader i fokus. Vi utför alla 
typer av ventilationsinstallationer i bostäder, 
kommersiella lokaler, skolor och industrier. 
Ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt 
perspektiv kan vi optimera energiförbruk-
ningen genom en övervakad och behovs-
styrd ventilation. Att vi värdesätter trygga, 
snygga och effektivt utförda arbeten gör oss 
till ett gediget företag att lita på.

Miljö & Energiservice absoluta stolthet är våra 
fantastiska medarbetare. De är våra ambas-
sadörer och säkerställer varje dag att samtliga 
kunder får det resultat som de förväntat sig. 
Arbetslaget består av ett positivt gäng med 
blandad erfarenhet, ålder och kompetens – 
där vi alla lär oss av varandra och trivs ihop. 
Med varje medarbetares eget ansvar för sitt 
arbete och ett naturligt kvalitetstänk kan du 
vara säker på att arbetet blir rätt utfört.

Vår styrka:
kvalitetsgaranti

Miljö & Energiservice historia började redan 
1988. Dessa år har gett oss en imponeran-
de erfarenhet att skylta med, där vi har fått 
en djup och bred kunskap inom hela ener-
gi- och miljöbranschen. Med en tight orga-
nisation och ett väl inarbetat arbetssätt har 
vi alltid ett stort kundfokus och levererar ett 
kvalitativt resultat. Miljö & Energiservice är ett 
stabilt och etablerat företag som idag foku-
serar på att optimera befintlig verksamhet.

Kvalitativa lösningar
med facit i hand

Över 30-års 
erfarenhet 
av energi- 
och miljö-
branschen

Vi erbjuder
Ventilationsinstallationer . Ventilationsservice . Ventilationsrengöringar . OVK-besiktningar 

Injusteringar . Energioptimeringar . Styr- och reglerarbeten . Projekteringar

AB Miljö & Energiservice
Södra gårdens väg 2
702 21 Örebro

Telefon: 019-36 31 00
Mobil: 070-336 33 95
E-post: info@renvent.se 

www.renvent.se 

VI SKAPAR ETT BÄTTRE KLIMAT


