
 

  
 
 

  
 

 

 

Skarings förvärvar Klart Rent Täby 

 
Skarings Fönsterputs & Städ AB har den 28 juni 2021 tecknat avtal om att förvärva 
samtliga aktier i Klart Rent Täby AB. 

Klart Rent Täby AB är ett välskött städbolag inom segmentet hemstäd, och är 
verksamt i norra Stockholm (Täby, Vallentuna, Danderyd med omnejd). Bolaget 
omsätter 2,5 msek och har 9 anställda. 

Skarings befinner sig i ett spännande utvecklingsskede med ett starkt år bakom sig 
trots pandemin. Med en omsättning på 46 msek med huvudfokus på företagskunder 
breddar Skarings i och med förvärvet sitt kunderbjudande till att omfatta även 
hemstädning. 

Klart Rent Täby kommer att tillföra Skarings kompetens och erfarenhet inom 
privatmarknaden, medan  Skarings bidrar med nya målgrupper, struktur och IT-
plattformar till affären. 

Klart Rent Täby kommer att drivas vidare som en självständig verksamhet inom 
ramen för Skarings. 

Nuvarande VD och ägare, Susanne Hjort, kommer att stå till förfogande under 2021 
för att säkerställa ett smidigt och framgångsrikt ägarbyte, med kontinuitet för både 
kunder och medarbetare. 

”Klart Rent Täby har vuxit över våra förväntningar och jag är mycket stolt över 
vad vi tillsammans med alla medarbetare har lyckats bygga upp. Jag vill i 
framtiden fokusera på andra saker och anser att det behövs en ny och större ägare 
för att kunna ta bolaget vidare. Efter att ha lärt känna Skarings är jag mycket 
trygg och nöjd över att de tar över ansvaret för Klart Rent Täby. Skarings delar 
mina värderingar, vilket är en avgörande faktor för en fortsatt fin utveckling”, 
säger Susanne Hjort, VD och ägare för Klart Rent Täby. 

”Vi är stolta att få förtroendet att ta över ansvaret för Klart Rent Täby. Bolaget har 
en mycket fin bakgrund och marknadsposition med lojal personal och trogna 
kunder. Vi ser fram mot att fortsätta att utveckla bolaget som vår ledstjärna inom 
hemstädning”, berättar Mattias Åberg, VD på Skarings. 

 

2021-06-28 

 


