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”Under min vistelse på Resoli så möttes jag av service av
högsta kvalité. Stötte jag på problem så löste de dem åt mig.
Både vad gällande utrustning i lägenheten teknikaliteter under
inflytt och utflytt. Ulf var alltid tillgänglig och redo att
göra min vistelse smärtfri – vilken är den man vill ha när man
kommer till en ny stad för jobb som jag gjort. Boendet skulle
inte stjäla någon energi och det gjorde det verkligen inte.”
Med vänlig hälsning, Martin

”Jag var nöjd med mitt boende på Drottninggatan 12A. Resoli AB
står för god service. Bostaden var dessutom välskött och
trygg.
Kan starkt rekommendera dem som hyresvärd”

Olof Garnegård

” Bra service av hyresvärden – Hyresvärden alltid tillgänglig
– Lugnt i huset – Bra ordning i tvättstugan och trapphuset –
Bra läge….Vi var jättenöjda !”

Hanna & Julius

”Vi är mycket nöjda med den service Resoli har erbjudit oss.
De löser det mesta med stor smidighet och håller vad de lovar”

Anna Börjesson, ProTrain AB

” Söker du den perfekta platsen att bo på Trossö med den mest
fantastiska hyresvärden Resoli som ordnar och fixar för att
skapa en mycket trivsamt boende o vistelse för mig som
pendlare, dock något hög hyra men det var det värt många
gånger om, kan
och Resoli!”
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Lars Sandqvist, Ericsson

” Drottninggatan was such a great place to stay my apartment
was very comfortable and the house was in a very good
condition, Peace and calm and very clean and tidy, I felt
myself very secure and safe here. The landlord people was so
helpful and easy going, I will come back to Resoli if I can
find a job in Karlskrona”

Hazel B. Brazil
”I had an enjoyable time living in one of the apartments of
Drottninggatan 12A, Karlskrona. The location is perfect if you

want to be close to the city while enjoying the beauty of
Stumholmen Island. The apartment is furnished and well
maintained. Moreover, the support of Ulf and his family was
unique. I felt really welcome.”
Dalen Jacomino, Zurich

”Thank you for everything during the days that I rented LGH5.
Every thing was managed well and I hadn’t any problem with
Resoli AB. We enjoyed our residence in your apartment.”
Mahdi Mohammadnezhad

