
I ett nytt exklusivt samarbete mellan Real Estate Fastigheter Syd och Dillon erbjuds fastighets-

företag och bostadsrättsföreningar ett heltäckande koncept för ekonomisk, teknisk och praktisk 

förvaltning. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi byggt upp ett starkt nätverk där vi 

kan erbjuda våra kunder ett effektivt och kundanpassat upplägg. Vi är stolta över att kunna  

presentera ett kostnadseffektivt sätt att rusta våra kunders fastigheter för framtiden samt deras 

hyresgäster och bostadsrättsinnehavare med trygghet, trivsel och ett kvalitativt boende.



VÅRT ERBJUDANDE TILL DIG

På Dillon är vi givetvis mäkta stolta över att ha blivit nominerade av vår medlemsorganisation FAR till ”Årets framtidsbyrå 2017”.

VÅRA TJÄNSTER:

WWW.REALESTATESYD.SE  |  WWW.DILLON.SE

Är du fastighetsägare eller företräder en bostadsrättsförening och är intresserad av 

att både huset och de boende sköts på bästa sätt, då är Real Estate Fastigheter Syd 

och Dillon din samarbetspartner. Just nu erbjuder vi en timmes kostnadsfri genom-

gång av tekniska, ekonomiska och legala överväganden gällande fastigheten.  

Välkommen att kontakta oss!

Real Estate Fastigheter Syd AB 
Teknisk och praktisk förvaltning

■ Förvaltartjänster

■ Fastighetsskötsel

■ Trädgårdstjänster

■ Lokalvård

■ Snöröjning

■ Skötsel av allmänna utrymmen

■ Driftsövervakning av tekniska  

 installationer

■ Arkitekt

■ Byggnadstillstånd

■ Besiktning

■ Rondering och bevakning

■ Felanmälan och reparationer

■ 24 timmars jourservice

Fastighetsförvaltare
Michael Nevrin
michael@realestatesyd.se
040-12 14 16
www.realestatesyd.se

Dillon Admin Malmö AB 
Ekonomisk förvaltning
Löpande redovisning

■ Avisering

■ Momshantering

■ Löneadministration

■ Deklaration

■ Styrelseunderlag

■ Pantregister

■ Fastighetsjuridik

■ Ekonomisk plan

■ Underhållsplan

■ Överlåtelser

■ Upplåtelser

■ Dokumenthantering

Auktoriserad redovisningskonsult 
Maria Edholm
maria.edholm@dillon.se
040-645 32 10
www.dillon.se

Dillon Audit Malmö AB
Dillon Bostadsrättsrevison AB
Lagstadgad revision utförd av våra  
kvalificerade revisorer under Revisors- 
inspektionens tillsyn utgör en årlig  
hälsokontroll som medför en rad för- 
delar för företag, förening, ledning  
och boende.

■ Kvalitetssäkrad ordning och reda.

■ Ökat förtroende gentemot kredit- 

 givare, kunder och leverantörer.

■ Kontroll att lagar och regler följs.

■ Kompetent bollplank för finansiella  

 och juridiska frågor.

Auktoriserad revisor
Oskar Kantoft
Oskar.kantoft@dillon.se
040-645 32 02
www.dillon.se 
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