
HSB SKÅNE

GÖR TILLVARON ENKLARE
MED PROJEKTLEDNING



DAGS ATT RENOVERA ELLER BYGGA OM?

TA HJÄLP AV EN PROJEKTLEDARE
Planering Projektering Byggledning Uppföljning

Vid ett underhållsarbete, renovering eller ombyggnad ställs det höga krav och förväntningar 
på er som beställare, era kunskaper och engagemang i projektet. Det kan lätt bli en 
övermäktig uppgift att hålla ordning på projekteringsmöten, anbudsupphandling, 
försäkringsavtal, myndighetskrav, arbetsmiljöansvar, besiktningar, kalkyler, projektplaner, 
tidplaner, byggmöten, information till boende med mera. Listan kan göras lång med allt som 
innefattas och omfattas av en ombyggnad.

Vi sköter allt från planering, projektering och utförandet till uppföljning. I vårt sätt att 
arbeta ger vi god framförhållning och tydlighet i vårt gemensamma samarbete mellan HSB 
Skåne och er. Givetvis ger vi löpande information och bistår med hjälp på styrelsemöten och 
extra stämmor med kallelser, kalkyler och beslutsunderlag med mera.
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Våra administrativa kunskaper innefattar inte bara själva byggprocessen, utan även 
handläggningsförfarandet innan, med de olika beslutsgångarna inom bostadsrättsvärlden som 
sker på styrelsemöten, stämmor och i vissa fall även hyresnämndsförfaranden. Vår idé är att 
vara er byggnadstekniska expert och som projektledare ta hand om projektet så att du som 
kund kan känna dig trygg och slippa grovjobbet, men ändå behålla kontrollen över projektet. 
I vår projektledningsroll tar vi det fulla ansvaret för säkerställandet av kvaliteten.

VARFÖR PROJEKTLEDNING?

rVill du veta mer om projektledning eller någon av våra 
övriga tjänster inom fastighetsförvaltning? Läs mer här! 

           Trygghet 

           Korrekt upphandling 

           Hjälp med byggherreansvar

Projektledning från HSB Skåne:

Som projektledare tar vi ansvar för alla 
skeden i byggprocessen; från beslutsun-
derlag till den tekniska slutkontrollen 
och ekonomiska uppföljningen. Med 
projektledning från HSB Skåne ledsagar 
vi er genom alla delarna av processen 
och finns dessutom kvar när arbetet är 
färdigställt, som ert stöd och hjälp under 
hela garantitiden.

VI HJÄLPER DIG MED BLAND ANNAT:
• Ny elinstallation

• Portbyte

• Säkerhetsdörrar

• Fönsterbyte

• Solceller

• Passagesystem

• Värmepumpar

• Markarbete

• Lekplatser

• Tvättstugor

• Stambyte/relining

• Fasadrenoveringar

• Energiprojekt

• Takbyte

... och mycket mer!



KONTAKTA OSS FÖR PROJEKTLEDNING!  
Vi erbjuder projektledning för bostadsrättsföreningar i kommunerna: 

Bromölla, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Skicka en 
offertförfrågan!

u

 
kundtjanst-skane@hsb.se | www.hsb.se/skane | 046-210 84 00

Projektledning Lund 
Jhonny Nilsson | jhonny.nilsson@hsb.se | 046-210 84 95 

Per Thernfrid | per.thernfrid@hsb.se | 046-210 85 09

Projektledning Eslöv
Jörgen Offerlind | jorgen.offerlind@hsb.se | 046-210 84 93

Projektledning Ystad
Jörgen Lindsten | jorgen.lindsten@hsb.se | 046-210 84 82

Projektledning Nordöstra
Göran Camitz | goran.camitz@hsb.se | 046-210 86 16

Mattias Camitz | mattias.camitz@hsb.se | 046-210 84 37
Joel Andersson | joel.andersson@hsb.se | 046-210 85 15

Peter Gullerdal
Affärsområdeschef, Bygg & Teknik

peter.gullerdal@hsb.se | 046-210 85 38


