
Vill du veta 
hur vi sköter våra 

snöröjningsuppdrag?
Kontakta oss så får du 

vår Referenslista!
SPECIAL-

ERBJUDANDE
Om du bestämmer dig snabbt 

och tecknar avtal med oss senast 
25 oktober betalar du endast 

Vardag 0700-1600 
340:-/tim och anställd. 

Övrig tid 440:-/tim
Jourtaxa utan avtal 570:-/tim

(priser ex.moms)

RING 0735-14 33 20
OCH BOKA TID FÖR 

ETT MÖTE

Snöröjningsakuten
Vi är specialister på takskottning 
och arbetar i storstockholm med 
omnejd. Som kunder har vi hyres- 
& bostadsrättsföreningar, samt
villaägare.

Referenser
Brf Arbetaren 10 & 11, Stockholm

Brf Jägaren, Stockholm

Brf Gjutformen 2, Stockholm

Brf Skutan 26, Stockholm

Brf Brinkan Lehusen , Stockholm

Brf Astraea, Stockholm

Brf Vattuormen, Stockholm

Brf Enen 1, Sundbyberg

Brf Grinden, Stockholm

Brf Adonis 1, Stockholm

Brf Kassören, Sundbyberg

Brf Fågelhusen, Sundbyberg

Brf Pahl 10, Stockholm

Takskottning för BRF, Hyresrätter och småhus

AVROPSAVTAL:

- Du tar själv ansvar för när och vad 
som ska skottas och vi agerar utefter 
dina instruktioner.

- Avtalet innebär en snöskottnings- 
och istappsborttagningsberedskap 
inom 24 timmar för just din fasti-
ghet i form av avsatt personal, liv-
linor, bockar mm.

- För bäst ekonomi och säkrast ut-
fört arbete rekommenderar vi att 
ni bokar skottning av taket en städ-
dag då bilar ska vara borta normalt 
(detta minskar tidsåtgången samt 
minskar skaderisken)

- Var gärna ute i god tid
Erbjudandet gäller tom. 28 oktober. 
Vi vill hinna med inspektion av tak, 
nyckelhantering och administration.

BEVAKNINGSAVTAL:

- Vi tar allt ansvar gentemot tredje 
man i alla lägen.

- Vi bevakar din fastighet och agerar 
därefter.

- Vi har ett administrativt system 
vilket ger exakta tider av: vad, när 
och vem som har utfört debiterat ar-
bete.

- Innan start görs en fullständig ins-
pektion av ert tak gällande kondition 
samt säkerhetsanordningar (ingår i 
avtalet)

Läs igenom ordentligt vilka av de 2 
avtalen som passar er bäst. Låt oss ta 
oss igenom våra vintrar med ansvar 
och på bästa sätt.

Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med Snöröjningsakuten ringer du Leif på telefonnum-
mer +46(0)8-760 38 38, skickar ett mail till oss på info@snorojningsakuten.se, 
eller fyller i kontaktformuläret på hemsidan, www.snorojningsakuten.se

Direkt Entreprenad AB | Fredsgatan 10, Sundbyberg | +46(0)8-760 38 38 |
info@snorojningsakuten.se | Vi innehar f-skattsedel.

Teckna avtal med Snöröjningsakuten redan nu,
så kan du sova lugnt i vinter!

hela storstockholm. Läs om våra olika avtal nedan, och tecka ett senast 25 oktober 
så ser vi till att ditt tak är snöfritt hela vintern!

Försäsongserbjudande 
till fastighetsägare och förvaltare

Teckna avtal med Snöröjningsakuten redan nu,
så kan du sova lugnt i vinter!

Vi är specialister på takskottning och istappsborttagning, och vi finns nära dig i
hela Stor-Stockholm. Läs om våra olika avtal nedan, och teckna ett senast 28 oktober.

Då sköter vi din taksnöskottning tryggt och säkert hela vintern!

Snöröjningsakuten
Vi är specialister på takskottning
och arbetar i Stor-Stockholm med
omnejd.Som kunder har vi hyres-
& bostadsrättsföreningar, samt
villaägare.

AVROPSAVTAL:

• Du tar själv ansvar för när och vad
 som ska skottas och vi agerar ut- 
 efter dina instruktioner.
• Avtalet innebär en snöskottnings-  
 och istappsborttagningsberedskap
 inom 24 timmar för just din fastig- 
 het i form av avspärrning, erforder-
 lig personal, livlinor, bockar mm.
• För bästa ekonomi och säkrast  
 utfört arbete rekommenderar vi att
 ni bokar skottning av taket en städ- 
 dag då bilar ska vara borta normalt
 (detta minskar tidsåtgången samt
 minskar skaderisken)
• Var gärna ute i god tid

Direkt Entreprenad AB • Fredsgatan 10, Sundbyberg • 0735-14 33 20 
+46(0)8-760 38 38 • info@snorojningsakuten.se • Vi innehar f-skattsedel

Erbjudandet gäller tom. 28 oktober. 
Vi vill hinna med inspektion av tak, nyckelhantering och administration.

Läs igenom vilket av avtalen som passar er bäst. 
Kontakta oss för ett möte! Ring Leif på tel.0735-14 33 20

eller +46(0)8-760 38 38. 
Du kan även mejla oss på info@snorojningsakuten.se, eller fylla i 

kontaktformuläret på hemsidan: www.snorojningsakuten.se

BEVAKNINGSAVTAL:

• Vi tar ansvar gentemot tredje man.
• Vi bevakar din fastighet och agerar  
 därefter.
• Vi har flera års erfarenhet
• Alla våra uppdrag dokumente-ras  
 med dagbok och bilder på utfört  
 arbete.
• Innan start görs en fullständig   
 inspektion av ert tak gällande   
 kondition samt säkerhets-  
 anordningar (ingår i avtalet)


