
TF-SERVICE AB FÖRVÄRVAR I SUNDSVALL 
 
 
Teknisk Fastighetsservice AB förvärvar 100% av verksamheten i Energi & Driftteknik 
AB inklusive dotterbolaget Stenstans Värme & Sanitet AB med ett huvudsakligt 
arbetsområde i Sundsvall. Energi & Driftteknik AB har mer än 20 års erfarenhet av 
fastighetsdrift och skötsel. Bolagen omfattar konstruktion, installation och service inom 
ventilation, radon, el, vs, automation samt tvätt- och storköksutrustningar.  
Bolagen har idag ca 30 anställda och hade föregående räkenskapsår en omsättning  
uppgående till drygt 36 miljoner kronor. Företagen har en stark position bland sina 
kunder inom sin geografi. Kunderna består huvudsakligen av bostadsrättsföreningar, 
offentliga och kommersiella organisationer. 
 
Teknisk Fastighetsservice AB är redan före förvärvet ett av Norrlands större och mest 
kompetenta organisationer inom fastighetsteknisk service och underhåll. 
Förvärvet beräknas kunna ge möjligheter till kompletterande affärsmöjligheter inom 
hela bolaget. 
Genom förvärvet utökas såväl antal kunder som de resurser som kan erbjudas och  
företaget befäster ytterligare sin ställning som ett av de marknadsledande bolagen,  
inte minst kompetensmässigt, i Norrland. 
 
Energi & Drifttekniks AB:s och Stenstans Värme & Sanitet AB:s nuvarande ägare 
kommer att följa med i förvärvet och inta rollerna som avdelningschefer för 
organisationen. Bolagen kommer i närtid fortsatt verka som egna fristående 
organisationer. 
 
Teknisk Fastighetsservice AB är ett företag verksamt inom service, förebyggande 
underhåll samt installation av fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, 
kyla, el samt automation. Med 14 kontor från Gävle i söder till Luleå i norr finns en god 
närvaro över hela Norrland. Kunderna består av fastighetsägare och nyttjare inom 
industri, offentliga och kommersiella organisationer. 
 
Teknisk Fastighetsservice AB har sitt huvudkontor i Sundsvall, omsätter drygt 280 Mkr 
och har före förvärvet närmare 180 medarbetare. Bolaget ingår i en koncern med mer 
än 240 anställda, en omsättning på 350 Mkr och en balansomslutning uppgående till 
mer än 500 Mkr. 

 
Eventuella frågor i ärendet besvaras av Christer Lundstedt på telefon 070 – 540 50 55 
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