
 

Gräsklippning på Jopikgården, Hindersön. 

Gräsklippning och trädgård 

• Vore det inte ändå vädigt skönt att komma 

hem på fredagen, sätta sig i solstolen och se 

ut över sin nyslagna gräsmatta eller äng i 

stället för att försöka få igång den gamla 

trotjänaren för att sedan ägna timmar åt att 

klippa gräs innan den redan förtjänta 

avkopplingen i sommarsolen? 

• Vi ordnar det!  

Beställ eller skicka er förfrågan på 

www.brandobo.se 

 

  Vilka vi är 
 

Om oss 

BrändöBo som företag i teknisk mening är en 

bifirma i Brändöns Måleri AB. Företaget 

startades 2005 av Daniel Sundström men ägs 

idag förutom av Daniel även av Bo-Lennart 

Björklund. Företagen ingår i gruppen 

”BrändöFöretagen” och har därför goda 

kopplingar till byggbranchen. 

  
           Daniel Sundström 

Kontakta oss 

Webb: www.brandobo.se 

E-post: info@brandobo.se 

Telefon: 0920 – 741 11 

Besök oss på: Brändövägen 490, Brändön, Luleå 

 

 

facebook.com/BrändöBo-1424654604418278/ 

 

 
  

 

 

   

 

 

 

 
 

 

http://www.brandobo.se/


 
Häckklippning Börjeslandet. 

Enligt kundens önskemål 
BrändöBo är ett företag med inriktning att 

erbjuda allehanda service till dig, alltid med 

miljövänligheten i åtanke. Vi kan så mycket mer 

än tjänsterna som pressenteras i denna folder, 

inget är för litet och få projekt är för stora.  

Ställ frågan, vi kan hjälpa er med det mesta!   

 E-posta: info@brandobo.se 

 Via hemsida: www.brandobo.se 

 Ring: 0920 – 741 11 

 

 

  

Nöjda och trygga kunder. 
En del i vårt uppdrag åt er som kund är god 

kommunikaion kring vårt uppdrag, det vi gör 

dokumenteras och presenteras för dig så ni vet att vi 

fullföljt vårt uppdrag enligt överenskommelsen. 

”Ni som kund är det viktigaste 

vi har, det vi erbjder är service 

och ni ska få den bästa! ” 

Prisexempel för våra grundtjänster inom  
zon 1. 

Yttre tillsyn,             ( ett tillfälle ) 500 

Yttre tillsyn,          (halvårsavtal ) 2825 

Yttre tillsyn,            ( helårsavtal ) 5625 

Inre tillsyn,               ( ett tillfälle ) 500 

Inre tillsyn,            (halvårsavtal ) 2825 

Inre tillsyn,             ( helårsavtal ) 5625 

Snöskottning,          ( ett tillfälle ) 500 

Snöskottning,        (halvårsavtal ) 2825 

Yttre, inre & snö ( Halvårsavtal ) 5500 

Yttre, inre & snö    ( helårsavtal ) 12000 

Vi hjälper er med ROT & RUT-avdrag! 

Övriga tjänster så som städning, bygg, måleri, 

transporter på hav mm, sådana projekt offerreras 

separat utifrån er förfrågan.Skicka er förfråga via 

www.brandobo.se eller ring 0920- 74111 

 

  

   
Delar av "BrändöFöretagen” 

Våra produkter och tjänster 
 Yttre Tillsyn: vi tittar till er fastighet 

utvändigt, är fönstren hela, har någon 

varit där. 

 Inre tillsyn: Vi tittar till er fastighet 

invändigt, kollar så att allt är i sin 

ordnig, fungerar vattnet, är värmen på,  

lyser lamporna mm. 

 Snö: Vi sopar/skottar av er bro efter 

snöfall. 

Utöver dessa fasta tjänster kan vi 

även erbjuda:  

➢ Städtjänster: Flyttstädning, 

byggstädning, hushållsstädning.  

➢  Grövre snörröjning: Väg och 

uppfart med maskin. 

➢  Förmedla alla sorters bygg, 

måleri och transporter på hav och 

vatten i och med våra 

sammarbeten med Brändöns 

Måleri, Brändöns Byggservice och 

BrändöExpressen.   
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