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L & S Huoltokeskus Oy osaksi Kotikatua
Kotikatu Group Oy on hankkinut L & S Huoltokeskus Oy:n osakekannan.
”Tavoitteemme on olla monipuolinen, luotettava ja laadukas kiinteistöhuoltoyhtiö. Vahvistaaksemme
entisestään tavoitettamme ja toimintaamme, siirrymme osaksi Kotikatua,” toteaa L & S
Huoltokeskuksen toimitusjohtaja Markku Saarinen. ”Kaupan myötä meille avautuu uusia
mahdollisuuksia kehittää toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi,” Markku jatkaa. ”Lisäksi
näen hyvänä koko alan kannalta, että Kotikatu aloittaa toimintansa Lahdessa.”
”Lahti on Kotikadulle uusi toiminta-alue ja olemme erityisen tyytyväisiä, että pääsemme aloittamaan
toimintamme Lahdessa Markun ja hänen väkensä kanssa. Yhteistyömme tuo varmasti
asiakkaillemme hyötyjä kun paikallistuntemus ja monipuoliset resurssit päästään yhdistämään”,
toteaa Kotikadun operatiivinen johtaja Kai Hintz. ”On hienoa saada joukkoomme kokeneita
kiinteistöhuollon ammattilaisia,” Hintz jatkaa.
L & S Huoltokeskus Oy toimii jatkossa osana Kotikatua ja sen koko henkilökunta Markku mukaan
lukien jatkaa kaupan jälkeen yhtiön palveluksessa. ”Arkemme jatkuu kuten tähänkin asti:
palvelemme asiakkaitamme kokemuksen tuomalla varmuudella, reilusti ja rehdisti,” Markku toteaa.
L & S Huoltokeskuksen toiminta jatkuu toistaiseksi samalla tutulla nimellä ja yritysilmeellä. Tässä
vaiheessa kaikki yhteystietomme säilyvät ennallaan ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan hyvissä
ajoin ennakkoon.
Mikäli sinulla on kysyttävää, vastaamme mielellämme!
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Kotikatu havaitsee, hoitaa ja huolehtii
Kotikatu on paikallinen ja ketterä kiinteistöpalveluyritys, joka tuottaa kiinteistön ylläpitopalvelut kattavasti,
vaivattomasti ja luotettavasti. Teemme työt laadukkaasti kerralla kuntoon ja toimimme aina asiakkaamme
lähellä, hänen tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen. Lupauksemme on: havaitsemme, hoidamme ja
huolehdimme. Me rakennamme parempaa asumisviihtyvyyttä ja vaalimme hoitamiemme kiinteistöjen arvoa.
Tarinamme alkoi vuonna 1989 pienestä paikallisesti toimivasta kiinteistöhuoltoyhtiöstä, jonka tärkein tehtävä
oli palvella asiakkaita niin pienissä kuin suurissa tarpeissa nopeasti ja laadukkaasti. Kiinteistönhoidon
edelläkävijänä kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme ja toimintaamme.
Kotikatuun kuuluu myös Cateva Oy, joka täydentää palvelukokonaisuuttamme LVISA ja korjausrakentamisen
tarpeissa.
Lue meistä lisää: www.kotikatu.fi
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