
TRIVSEL & TRYGGHET
sedan 1976



VI SKAPAR TRIVSEL OCH TRYGGHET

HUR DET EN GÅNG BÖRJADE

Som fastighetsägare finns det viktigare och mer värde-

skapande uppgifter att sköta än den löpande förvaltningen. 

Dessutom är det svårt att hitta mångsidig personal då det 

krävs en bred kompetens inom många olika områden. 

Av just den anledningen bildades  FF Fastighetsservice 

redan 1976. Idag har vi vuxit till mer än 150 medarbetare 

och finns på 22 orter i Sverige. I takt med vår tillväxt har 

vi också axlat många av de utmaningar som fastighetsägare 

står inför idag och i framtiden.

En fastighet är en investering som med rätt skötsel stiger 

i värde och är en trygg investering år efter år oavsett 

konjunktur. 

På FF Fastighetsservice arbetar vi i  huvudsak inom fyra 

verksamhetsområden: Ekonomisk förvaltning, Teknisk 

förvaltning, Fastighetsskötsel och Städservice. Vi kan med 

den bredden bli er totalleverantör av fastighetsservice eller 

om så önskas vara en avlastning till er.

Februari 1976. De tolfte olympiska vinterspelen invigs i 

Innsbruck, Ingemar Stenmark tar ett brons i storslalom 

och i Malmö klubbar Fastighetsarbetsgivarnas Förbund 

(FF) igenom beslutet att starta entreprenadföretaget 

FF Fastighetsservice.

Anledningen var att FF, den dåvarande arbetsgivarorgani-

sationen för arbetsgivare som bedrev fastighetsförvaltning, 

ville ha en egen, seriös aktör på marknaden.

Bolaget skulle också testa kollektivavtal och vara ett 

företag som både kunde leva upp till reglerna och testa 

hur de fungerade. På den tiden var det medlemmarna i 

organisationen som utgjorde kunderna.

Under 1980-talet tillkom även Sveriges Fastighetsägare-

förbund och ett antal regionala fastighetsägareföreningar 

som delägare för att kunna erbjuda sina kunder ett hel-

hetskoncept inom fastighetsförvaltning.

1994 blev FF Fastighetsservice ett privatägt företag då 

Ingemar Bergander, dåvarande vd, förvärvade företaget.

Sedan 2006 ägs och drivs företaget av Ingemars söner 

Mats och Michael och kunderna utgörs idag av fastighets-

ägare och bostadsrättsföreningar i varierande storlekar.

Historien tar sin början 1976…

1976 – Initiativet till att  
bilda FF Fastighetsservice AB  

- stebrastehgitsaF va sat 
givarnas Förbund.

1994 – Aktiemajoriteten i  
bolaget förvärvas av dåvarande 

vd Ingemar Bergander och  
vice vd Elisabeth Wärn.

1980-talet – Sveriges 
Fastighetsägareförbund och  
ett antal regionala fastighets-
ägareföreningar tillkommer  

som delägare av bolaget. 

1989  
Malmö till Norrköping 

Ingemar Bergander blir vd.
1993 – Öppnar i Örebro.

1978 – Öppnar i Göteborg.
1979 – Öppnar i Norrköping.
1981 – Öppnar i Linköping.

1984 – Öppnar i Västerås.
1986 – Öppnar i Jönköping.

1976 1986 1996

1998 – Teknisk förvaltning 
tillkommer som tjänst. En 

optimerad fastighet är gynnsamt 
både för ekonomin och miljön.

FF Fastighetsservice AB bildades 1976. Genom åren
har verksamheten utvecklats med fler grenar och
idag finns företaget på 21 orter i Sverige.



Fokus på våra kunder
Fastighetsskötsel Fastighetsskötare Bosse

Fyra grenar

2016 – FF Fastighetsservice  
fyller 40 år! Idag har företaget 

mer än 140 anställda på 21  
orter i Sverige.

2005 – FF öppnar Bobutiken i 
Vilbergen Centrum i Norrköping 
där man bland annat säljer vit-
varor till både privatpersoner  

och fastighetsägare.

 
 

2007 – Ekonomisk förvaltning 
börjar erbjudas för att fastig- 
hets ägare och bostadsrätter  

ska slippa tidskrävande  
pappersarbete. 

2000  – Ingemar Bergander  
tar över som ensam ägare.
2001

2013  
ISO 9001, ISO 14001 och  

OHSAS 18001

2016 20182006

2017 – Etableringar 
i Umeå, Stockholm, 

Karlstad och Eskilstuna

2018 – Ny förvaltningsera 
med utländska och svenska 

investment och pension-
fondsbolag påbörjas.

2006 – Mats Bergander tar över 
vd-posten efter sin far Ingemar 
och driver vidare bolaget till-
sammans med sin bror Michael.

 –



TEKNISK FÖRVALTNING

FF Fastighetsservice Tekniska förvaltning är en av de 

viktigaste delarna när det kommer till en fastighets 

ekonomiska värdeutveckling och driftsekonomi. Inom 

den tekniska förvaltningen fokuserar vi på fastigheten 

som helhet med alla dess installationer. Att optimera en 

fastighet för bästa ekonomi är samtidigt något som bidrar 

till att miljön gynnas. Men det är ett omfattande arbete. 

Det betyder bland annat att vi utför omfattande besikt-

ningar både enligt de lagar som ska följas för respektive del 

i en fastighet men också enligt den målsättningen vi 

själva har för vad som är en god driftsekonomi för 

fastighetstypen. Vi sköter därför kontakten med 

myndigheter, hyresgäster och försäkringsbolag.

Vi kan dessutom åtaga oss uppgifter, som normalt sett 

hamnar på olika byggentreprenörer, med fullt kvalitets-

ansvar enligt plan- och byggnadslagen. Se vår tekniska 

förvaltning som din ställföreträdare eller högra hand.

Underhåll av fastighetens värde

Under den senare halvan av 2015 togs Rustas nybyggda

centrallager i Norrköping i drift. 67 000 kvadratmeter 

stora lokaler, varav 58 000 kvadrat utgörs av en 

konventionell lagerdel och 8 500 kvadrat består av ett 

kranlager med 32 meter i takhöjd.

– De båda lagren rymmer 65 000 pallar vardera, berättar

Morgen Johansson, lagerchef och ställföreträdande 

platschef.

Fungerade direkt

Främsta anledningen till att Rusta valde FF som 

samarbetspartner var att de erbjöd precis det som 

Rusta eftersökte.

– Det fungerade direkt, vid första kontakt, och det 

var avgörande. Framförallt hade de den kompetens 

som vi saknade, i och med att vi aldrig hade ägt en 

fastighet tidigare. 

De hjälper också till med upplärning och introduktion för

våra egna anställda. FF:s största styrkor är helt klart deras 

erfarenhet och kompetens. Det går fort i vår värld och de 

hänger med i de svängarna.

Rustas centrallager



EKONOMISK FÖRVALTNING

FF Fastighetsservice Ekonomiska förvaltning tar hand om 

det tidskrävande pappersarbetet åt er. 

Det är många saker som skall skötas när man har en 

fastighet och då är det viktigt med ordning och reda.

Vi på FF arbetar i allt större utsträckning med den senaste 

tekniken för att förenkla och effektivisera det här arbetet, 

samtidigt som det blir transparent och fullt tillgängligt 

för dig som ägare. Via vår hemsida kan både du som 

fastighetsägare och dina hyresgäster nå flera av tjänsterna 

vi tillhandahåller. Det kan vara allt från attestering av era 

fakturor på webben till att se era inrapporterade ärenden 

och ta del av underhållsplanen.

Så oavsett om du vill ha hjälp med bokföring, aviseringar, 

försäkringar, hantering av lån, årsredovisningar, 

årsstämmor eller kontraktshantering och deklarationer 

så finns vi här för att hjälpa dig. Vi har både resurserna 

och kompetensen att avlasta dig och se till att pappers-

arbetet blir ett rent nöje.

Ekonomi med ordning och reda

FF Fastighetsservice har ett samarbete med Slättö 

Förvaltning som utvecklar och förvaltar hyres- och

bostadsrätter runt om i landet. Samarbetet

innebär redan i inledningsskedet att FF etablerar sig

på helt nya orter; Umeå, Karlstad och Eskilstuna.

– Att vi valde FF har mycket att göra med det personliga 

bemötandet. Förvaltning är så personstyrt, det är oerhört

viktigt att de som träffar hyresgästerna är bra folk. 

Vi upplevde direkt att det trevliga bemötandet genomsyrar 

hela FF. Det finns en stolthet i bolaget som kommer att

komma våra hyresgäster tillgodo genom förvaltningen.

FF växer tillsammans med Slättö Förvaltning

– Vi är från början ett Norrköpingsbolag men har även etablerat oss i Karlstad, Knivsta, Linköping,

Nykvarn, Stockholm, Umeå, Upplands-Bro, Västerås och Örebro, berättar Henrik

Henrik Nordlöf
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FASTIGHETSSKÖTSEL

FF Fastighetsservice erbjuder skötsel av både själva 

fastigheten och de kringliggande områdena. Att sköta 

trädgårdar och lekplatser är lika viktigt som att sköta 

själva fastighetens underhåll. Intrycket som hyresgästerna 

får består av många delar och det är alltid helheten som 

är vårt fokus. 

I verksamhetsområdet Fastighetsskötsel ingår förutom 

trädgårdsskötsel även reparation och underhåll. Det 

omfattar självklart både installationer som fastighet. 

Med 24 timmars jourtjänst är vi snabbt på plats med rätt 

kompetens oavsett felets art. Förutom fastighetsskötsel 

erbjuder vi också boendeservice vilket dels är bekvämt, 

samt underlättar för hyresgästerna. Vi utför exempelvis 

fönsterputsning, storstädning, flyttning, montering av 

möbler för dom som behöver det. Oavsett önskemål så 

har vi på FF Fastighetsservice resurserna som krävs när 

det kommer till skötsel.

Portvakten som företag

Torbjörn Lord äger hyresfastigheter i Norrköping och 

är andra generationens kund hos FF Fastighetsservice. 

Relationen sträcker sig så långt tillbaka som till FF:s 

början för 40 år sedan.

– Samarbetet har gått i släkten, ler Torbjörn.

Här har FF bland annat hand om fastighetsskötseln och 

städning av trapphusen. 

– Det har alltid fungerat bra. Vi har bra avstämningar 

och FF ställer alltid upp. De har aldrig klagat, trots att 

det ibland blir extra belastning i och med 

lägenhetsrenoveringar.

– För mig är det extremt viktigt att känna personen 

som sköter om mina fastigheter. 

Det är ju min egendom, säger Torbjörn.

En kundrelation i andra generationen



STÄDSERVICE

FF Fastighetsservice Städservice skapar trivsel för dig som 

hyresgäst, bostadsrättsinnehavare, fastighetsägare eller på 

kontoret. Vi arbetar med kompetent personal som känner 

stolthet för det de skapar med sitt arbete.

Vår personal utbildas successivt tillsammans med de 

ledande leverantörerna av städsystem. Vi jobbar självklart 

med miljövänliga och moderna tekniker för skötsel av alla 

de utrymmen som avtalet omfattar.

Certifierade städare sparar pengar åt dig

Vi är behjälpliga och delaktiga i ca 800 bostadsrätts-

föreningar, bostadsföreningar och samfälligheter. Allt 

från föreningar med 3 lägenheter till stora föreningar 

med hundratals lägenheter, lokaler och i vissa fall 

brygganläggningar. Vårt engagemang sträcker sig från 

norr till söder i vårt avlånga land och inget objekt är 

för stort eller litet.

Många av våra kunder önskar totalförvaltning men vi 

erbjuder även avlastning med delar av ekonomi, teknik

samt inre- och yttre fastighetsskötsel.

Ni väljer själva vilken del just Er förening önskar hjälp 

med.

BRF-Specialister



UNDERHÅLLSPLAN

En fastighet är en stor tillgång och det gäller att förvalta 

denna tillgång väl så att den inte förfaller och förlorar 

sitt värde. Att underhålla en fastighet är dock en mycket 

komplex uppgift. Det handlar inte bara om att måla och 

löpande underhåll, vilket är en vanlig inställning. 

Fokus bör ligga på de stora åtgärderna som behöver 

planeras och sparas till i god tid. Det är här en underhålls-

plan kommer in i bilden.

En bra underhållsplan är oerhört viktig för den som är 

mån om sin fastighet. Underhållsplanen hjälper bostads-

rättsföreningen eller dig som privat fastighetsägare att 

planera och strukturera förvaltningen. Den sparar också 

pengar åt föreningen och fastighetsägaren eftersom akuta

åtgärder undviks och underhållsåtgärderna kan samordnas 

på ett effektivt sätt. Läs mer på www.ff-fastighetsservice.se

Säkra framtiden



ISO-certifieringar – för kundernas skull
FF Fastighetsservice är certifierade enligt två 

internationella ISO-standarder ISO 14001 (miljö), 

ISO 9001 (kvalitet) samt även OHSAS 18001 som 

arbetar med arbetsmiljöförbättringar. Företaget miljö-

certifierade sig redan 2001 och sedan dess har man 

fortsatt att ligga i framkant och utvecklas, berättar 

Lars Gredeskog, miljö-, kvalitets- och arbetsmiljörevisor 

på konsultföretaget Altea AB.

Linköpingsbaserade företaget Altea AB har varit FF:s sam-

arbetspartner under införandet av samtliga certifieringar. 

Under kommande år står FF Fastighetsservice inför utma-

ningen att uppgradera sitt ledningssystem för arbetsmiljö 

mot den nya internationella standarden ISO 45001 som 

godkändes i mars 2018. Tillsammans ska företagen arbeta 

för att motsvara de standardkrav som har förändrats och 

Altea räknar med att FF Fastighetsservice är lika hungriga 

som alltid på att genomföra förändringar och moderniser-

ingar, säger Lars.

– FF arbetar med ständiga förbättringar vars syfte är att 

uppfylla kundernas krav, säkerställa att de är nöjda och få 

dem att trivas med FF som företag. Arbetsmiljöcertifier-

ingen visar att FF Fastighetsservice är en stabil arbetsgivare 

som ständigt arbetar med sin personals välmående och 

hälsa för att säkerställa att man är en trygg arbetsgivare. 

Miljöcertifieringen innebär vidare att FF exempelvis har 

kunskap om hur man stöttar kunderna med avfallshante-

ring vid fastigheterna, att man hanterar kemikalier rätt 

och att man har miljöanpassade maskiner och utrustning. 

Lars menar att certifieringarna är ett tydligt bevis på att 

man värderar sina kunder högt. 

– FF sätter alltid kunden i fokus. De vill gärna ligga i 

framkant, det tycker vi är kul att se!

Butiken servar kunder i hela landet med vitvaror av 

kända märken till konkurrenskraftiga priser. 

Det bästa av allt – FF erbjuder leverans, installation och 

bortforsling av de gamla vitvarorna med egen personal!

Visste du att FF Fastighetsservice har en egen vitvarubutik? 

24 timmar om dygnet står kompetent servicepersonal 

redo att snabbt rycka ut för akuta reparationer och 

underhåll i din fastighet. Snabba och kvalitativa repara-

tioner är av stor betydelse för hyresgästernas trivsel och 

FF strävar alltid efter att åtgärda felen så snabbt som 

möjligt. Vid allt från reparationer av tvättmaskiner till 

VVS- och elservice kan du nå auktoriserad service-

personal direkt via journumret 0771-330 300! 

DYGNET RUNT-JOUR 

Våra förvaltare och hyresadministrationsavdelning 

förmedlar Era lägenheter och lokaler. Vi marknadsför, 

visar, besiktigar och skriver kontrakt eller är behjälpliga 

med just den bit Du behöver hjälp med.

Vi har många års erfarenhet och hundratals förmedlingar 

bakom oss. Välkommen att kontakta mig så berättar jag 

mer. 

VI HYR UT ERA LÄGENHETER OCH LOKALER

Lars Gredeskog berättar att FF ligger i framkant.

Med vänliga häsningar Annelie 

ag@ff-fastighetsservice.se



Våra kunder kommer alltid att gå först

För oss två, som började vår bana i företaget med att 

rensa ogräs som unga tonåringar, känns det fantastiskt 

att få ha följt med på den resa företaget gjort under de 

här decennierna. Vi tog över driften av företaget efter vår 

far 2006 och har sett FF Fastighetsservice utvecklas från 

ett renodlat fastighetsskötselföretag till ett heltäckande 

kompetensföretag. Vi är lika duktiga på fastighetsskötsel 

nu som då, men idag är vi betydligt bredare i vårt 

tjänsteutbud. Vi har alltid haft som mål att hela tiden 

blicka framåt, att växa och utvecklas tillsammans med 

våra kunder för att kunna erbjuda er en helhet. 

NI, VÅRA KUNDER, har tagit med oss till nya orter 

under åren och numera finns vi på 22 olika platser med 

lokala kontor och personalstyrkor. Ni kan säkert hålla med 

oss om att vår lokala närvaro och vår kompetenta personal 

är vår största styrka. Vi uppfattas som ett litet företag, och 

det är just den känslan vi eftersträvar. Det är lätt att nå 

den person du vill nå inom vår platta organisation och vi 

har korta beslutsvägar. Samtidigt är vi tillräckligt stora för 

att ligga i framkant när det gäller utveckling och våra 

anställdas utbildning och arbetsmiljö. Vi är unika genom 

att vara certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö 

och de positiva effekterna av detta spiller över på våra 

kunder. 

UNDER VÅRA 40 ÅR har vi delat ut många guldklockor, 

och vi ser det som något väldigt positivt. Att personalen 

trivs och är oss lojala är ett kvitto på att vi driver en riktigt 

bra verksamhet! Likaså stannar våra kunder hos oss länge, 

vi har kundrelationer i andra generationen som sträcker 

sig ända till företagets start. De relationerna värdesätter vi 

högt. 

Vi jobbar med människor och det innebär att det hela 

tiden händer mycket som kräver att vi ständigt förbättrar 

oss. Vi har som mål att fortsätta framåt och samtidigt 

behålla den familjära känslan och lokala förankringen 

som kännetecknar oss. Våra kunder går först, det är ni 

som är ryggraden i FF Fastighetsservice. Det kommer vi 

aldrig glömma bort! Vår drivkraft är att lösa människors 

problem. Det har det varit i mer än 40 år och det kommer 

det vara i minst 40 år till.

Till våra befintliga kunder; tack för att ni väljer att 

utvecklas tillsammans med oss!

Till våra blivande kunder; hur kan vi förenkla din vardag?



Växel: 0771-330 300

E-post: info@ff-fastighetsservice.se

Hemsida: www.ff-fastighetsservice.se

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001


