Relita expanderar i Region Stockholm
Relita har 2017-10-13 förvärvat inkråmet av Rönnö Service AB
Rönnö Service AB verksamhet är saneringsarbete främst efter skador, brand, vatten men även andra
typer saneringar som asbest, pcb, klotter, rivningsarbeten och återställningsarbeten.
Bolaget har varit verksamma sedan 1966 och har 12 medarbetare med en årsomsättning på 12
miljoner sek.
Det känns bra att efter många är i branschen lämna över stafettpinnen till Relita. Med Relita känner
jag att både kunder och personal får en seriös och stabil ägare, säger Kjell Rönnö, grundare av Rönnö
Service AB.
Relita kommer integrera Rönnös verksamhet i Relitas, och framöver arbeta endast under namnet
Relita.
Förvärvet av inkråmet i Rönnö Service passar väl in i vår expansionsplan, där vi får in rutinerade
medarbetare och ett bolag med långvarig erfarenhet i Relitas organisation. Nu jobbar vi vidare mot att
bli rikstäckande, säger Relitas VD Patrik Lindberg i en kommentar till affären.

Relita
Relitas verksamhet erbjuder en unik bredd av tjänster med exempelvis avfuktning, skadeservice,
sanering av asbest, PCB, klottersanering, ventilationsrengöring, inomhusmiljöutredningar, rivning,
högtrycksspolning, rörinspektion, stamspolning, torrsugning och slamtransporter.
Med huvudkontor i Uppsala samt lokalkontor i Stockholm, Gävle, Tierp, Sala, Västerås, Borlänge,
Enköping, Östhammar, Norrtälje, Örebro, Göteborg och Kungsbacka sysselsätter Relita idag ca 600
personer och erbjuder jour dygnet runt på hela sitt tjänsteutbud.
Relita har en årsomsättning på ca 650 miljoner sek.
Relita är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.
Läs mer på www.relita.se
Koncernen
Relita ingår i Recover Nordic Group som är verksamma i Norge, Danmark, Finland och i Sverige där
Relita står för den Svenska verksamheten. Totalt har Recover 1500 medarbetare och en
årsomsättning på 1,8 miljarder sek.
För ytterligare information v g kontakta Patrik Lindberg tel. 0708-63 74 05, patrik.lindberg@relita.se.
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