
RELINING ELLER STAMBYTE…
… är en vanlig fråga för en fastighetsägare. Men 
när pratade ni om elstammarna senast? En trygg 
och säker fastighet är en självklarhet och då 
behöver fastighetsägaren ha koll på fastighetens 
alla delar. HSB Skåne erbjuder en statusbesiktning 
av fastighetselen för att skapa en trygg och säker 
fastighet.

ELSÄKRA FASTIGHETEN
Genom statusbesiktningen, där starkströmmen 
och fastighetens elsystem kontrolleras, får 
fastighetsägaren en inventering och åtgärdsplan för 
fastighetens elanläggning. Besiktningsrapporten 
tar upp de fel och brister som finns i fastigheten 
och som sedan kan användas som underlag för 
omedelbar åtgärd av mindre fel och brister eller som 
beslutsunderlag för en större renovering. 

ÅTGÄRDA EVENTUELLA FEL OCH BRISTER
Väljer föreningen att gå vidare och åtgärda de fel 
och brister som upptäckts kan HSB Skåne genom 
ramavtal bistå med entreprenörer som åtgärdar 
felen. Är det en större renovering rekommenderas 
fastighetsägaren att ta kontakt med HSB Skånes 
projektledare.

RELATERADE TJÄNSTER:
q HSB Skåne har länge arbetat med att 
hjälpa föreningarna med att utföra status- och 
elsäkerhetsbesiktningar inne i lägenheterna. Ett 
arbete som gett bra resultat, inte minst genom att 
allvarliga brister har uppdagats och åtgärdats.

ELSÄKERHET
SPECIALISTTJÄNSTHSB SKÅNE

EN TRYGG OCH SÄKER 
FASTIGHET ÄR EN SJÄLV-
KLARHET. ELLER?

RING ELLER SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!
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LÅNGSIKTIG PLANERING 
Eftersom planerat underhåll tenderar att variera 
mycket över åren är det för många föreningar 
fördelaktigt att budgetera för mer än bara ett år i 
taget. HSB Skåne erbjuder, i tillägg till ekonomisk 
förvaltning, flerårsprognos. Genom att höja blicken 
och skissa på föreningens framtida ekonomiska 
utveckling kan styrelsen få nyttiga insikter i 
föreningens tillstånd och bättre underlag för sina 
ekonomiska beslut. 

FINANSERINGSBEHOV
Att förvalta en fastighet är, och ska vara, ett 
långsiktigt arbete. För att stegvis kunna anpassa 
omsättningen till den nya kostnadsmassa som en 
förening drar på sig efter en större underhållsåtgärd 

måste planeringshorisonten vara längre än ett år. I en 
ansvarsfullt förvaltad förening tar styrelsen hänsyn 
till föreningens långsiktiga finansieringsbehov i alla 
större ekonomiska beslut.

Prognosen utgår från kända utgifter med tillägg 
för beräknade utgifter för framtida underhåll och 
investeringar utifrån föreningens investeringsplan. 
I tjänsten ingår att föreningens ekonom hos HSB 
Skåne tar fram en finansieringskalkyl och en plan för 
avgiftsutveckling.

PRESENTATION
I tjänsten ingår det att föreningens ekonom 
kommer ut på valfritt styrelsemöte och presenterar 
flerårsprognosen.

FLERÅRSPROGNOS
EKONOMISK FÖRVALTNINGHSB SKÅNE

INGEN KAN SE IN I 
 FRAMTIDEN MEN VÅRA 
 EKONOMER ÄR INTE 
LÅNGT IFRÅN

RING ELLER SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!
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