
Varning för hemlängtan!



VARFÖR VÄLJA OSS?
När jag startade Real Estate Fastigheter Syd ville jag 

utmana marknaden inom förvaltning för både hyresfastigheter 

och bostadsrättsföreningar. Jag vill sätta hyresgästen i fokus! 

Med passion, energi, stort ansvar och kompromisslös 

inställning vill jag leverera service, kvalitet och trygghet.

Real Estate Fastigheter Syd är ett ungt företag, med 

många års erfarenhet i både bevakningsbranschen och 

fastighetsbranschen. Tillsammans med mina certifierade 

samarbetspartners har vi byggt upp ett starkt och effektivt 

nätverk för både fastighetsägare, hyresgäster samt 

bostadsrättsföreningar. Jag tror att närheten till fastighets-

ägare, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, ekonomi samt 

övrig personal är vinnande på lång sikt. 



Vi ser att marknaden ständigt förändras och tillsammans 

med våra kunder och hyresgäster, är vi alla vinnare både på 

kort och lång sikt. Därför är jag stolt att få kunna erbjuda Er,  

– Trygghet, Trivsel och ett Kvalitativt boende!

Vill Ni veta mer om oss besök gärna www.realestatesyd.se

Välkomna till ett mer kvalitativt boende! 

Michael Nevrin







Jag upplever Michael som en positiv och 
glad människa. Håller alltid vad han lovar, 

ställer upp i alla lägen, och mycket service- 
inriktat. Michael är väldigt kunnig inom  

fastighetsbranschen och byggbranschen.

Som ordförande för en mycket aktiv trivsel-
kommitté för hyresgäster kan jag intyga att 

Michael varit en mycket positiv motpart. Våra 
möten har varit positiva och våra krav och 

önskningar har respekterats. Personligen vill 
jag tacka för ett mycket gott samarbete.

Tomas Stoltz
TS Byggentreprenad AB

Rune Esbjörnsson



VAD GÖR VÅRA  
FASTIGHETSFÖRVALTARE?
Fastighetsförvaltarens arbete kan se mycket olika ut,  

fastighetens storlek och beroende på vilken typ av fastighet 

vi är ansvariga för. Det kan vara så att vi är specialiserade 

på vissa delar av fastighetsförvaltningen eller ha ett över- 

gripande ansvar för Er fastighet eller bostadsförening.

Fastighetsförvaltarens arbetsuppgifter kan delas upp i tre 

huvudgrupper: teknisk förvaltning, praktisk förvaltning 

och ekonomisk förvaltning.

Med teknisk och praktisk förvaltning menas planering av 

och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenad- 

upphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att 

städning och trädgårdsarbete sköts.



TEKNISK OCH PRAKTISK FÖRVALTNING 
 Förvaltartjänster

	Fastighetsskötsel 

	Trädgårdstjänster

	Lokalvård

	Snöröjning

	Skötsel av allmänna utrymmen

	Driftsövervakning av tekniska  
 installationer

	Rondering och bevakning

	Felanmälan och reparationer

	24 timmars jourservice

	Service och övervakning av   
 passersystem





Med Michael´s oändliga passion och  
empati är det en fröjd att som hyresgäst  
få ha honom som fastighetsförvaltare. 

För oss alla hyresgäster, är Michael känd 
som ärlig, servicemedvetande och  

väldigt nytänkande. 

Gert Tornberg



EKONOMISK FÖRVALTNING 
 Hyres- och avgiftsavisering

	Bokföring

	Budget- och årsredovisning

	Skatter- och myndighetsrapporter

	Krav- och inkassohantering

	Juridisk rådgivning

	Arkitekt

	Byggnadstillstånd

	Besiktning

Varning för hemlängtan!



TRYGGHET, TRIVSEL  
OCH ETT KVALITATIVT BOENDE!

Vill Ni veta mer om oss besök gärna 
www.realestatesyd.se

Du når oss dygnet runt alla  dagar i veckan på vårt 
växelnummer: 040-12 14 16




