
Vi ser till huset 
när du inte kan!



Anders Block at 
Skaftö Hustillsyn 
looks after your  
house in your  
absence.

Anders Block checkt 
Euer Haus wenn Sie 
nicht da sind.

TRYGGHET

Tjuter brandvarnaren? 
Droppar kranen eller har  
källardörren blåst upp?

Ta det lugnt och känn dig trygg.  
Vi tittar, lyssnar, känner och luktar. 
Vi gillrar och tömmer musfällorna. 
Hittar vi något oförutsett — eller om 
något inte står rätt till — så kommer 
vi tillsammans med dig överens om  
hur vi åtgärdar felet. Enklare saker 
löser vi direkt.

Vi gör en översyn både utomhus 
och inomhus var tredje vecka från 
september till juni. Du får service-
protokoll på mail efter varje besök. 

Givetvis har vi ansvarsförsäkring om 
någonting skulle gå snett.

Intressant?
Ring Anders på 072-444 48 81



REGELBUNDEN  
TILLSYN AV HUSET

Är huset inte bebott året om? 
Visst skulle det kännas bra att  
ha en hustomte som går en run-
da och tittar till det då och då?

Bara för säkerhets skull.
Och för bekvämlighetens skull.

Med Skaftö Hustillsyn AB kan du 
känna dig trygg. Vi tittar, lyssnar, 
känner och luktar. 
Dessutom kan vi skotta snö, fylla  
upp kylen och skruva ihop den  
nya grillen – om du vill.



PRISVÄRT

Ett standard hustillsynsavtal 
kostar bara 350kr/månad 
efter RUT-avdrag*

BÅTTILLSYN

Glöm inte båten, även den 
behöver tillsyn och omsorg 
när du inte är på plats.

*Från 1 januari 2021 medges 
RUT-avdrag på tillsynstjänster 
för såväl permanentbostad som fritidsbostad. 
Tillsynen ska vara av enklare slag, exempelvis 
ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola 
kranar och toaletter samt se efter om något 
inträffat i bostaden eller behöver tas om hand 
till exempel efter ett strömavbrott.



PLUSMENY  
— tillval för dig med  
hustillsynsavtal

Välkommen-hem-trevligt
Vill du mötas av ett nystädat hem med 
putsade fönster och nyklippt gräsmatta? 

Kylskåpet
Ska vi starta kyl och frys? Fylla den  
med basvaror eller varför inte räkor  
och bubbel?

Låsbyte
Har du koll på alla gamla nycklar 
eller vill du byta till digitala kodlås? 
Vi har kontakter i låsbranschen.

Snöskottning
Vi ser till att det är skottat tills  
du kommer fram. 

Båten
Visuell inspektion av båten och  
förtöjningarna efter stormen.

Fler hus
Vi kan kontrollera dina övriga fastigheter: 
företaget, bryggan, sjöboden och 
bostadsrätts föreningen.

Beställda varor
Vi tar emot beställda utemöbler  
och skruvar ihop den nya grillen.

Markiser och allt annat
Något annat som inte löser sig av sig 
självt? Byte av markis, blombevattning  
eller något helt annat? Hör av dig!



SKAFTÖ HUSTILLSYN AB
Anders Block
Tel 072-444 48 81
anders@skaftohustillsyn.se
www.skaftohustillsyn.se

Pinneberget 18A, 451 78 Fiskebäckskil
Org.nr 559333-3346
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