
UTVECKLING AV UTEMILJÖ
Gröna miljöer och gemensamma vistelseytor uppskattar de allra flesta. Faktum är att en välpla-
nerad utemiljö även kan påverka värdet på fastigheten. Låt våra specialister förbättra er trädgård 
och gemensamma utemiljö.

HSB VÄRMLAND

Skanna för att 
läsa mer om 

våra trädgårds-
tjänster



PROJEKTLEDNING
Från ritning till färdig utemiljö, en resa som för 
många kan kännas krånglig, blir genast mycket smi-
digare tillsammans med en engagerad projektledare 
som följer projektet från start till slut. 

Vid projektets start hjälper vi till med att ta fram 
förfrågningsunderlag och skapar kontakt med lämp-
liga entreprenörer. Under projektetes gång håller vi 
i byggmöten och ser till att projektet flyter på som 
det ska. Eventuella kontakter med myndigheter tar 
vi också hand om. I projektets slutskede finns vi med 
och ser till att överlämning och slutbesiktning genom-
förs. Beställaren har här chans att anlita oss i den mån 
behov finns. Tillsammans med kunden genomför vi 
ett engagerat trädgårdsprojekt.

GESTALTNINGSFÖRSLAG
En utemiljö kräver planering och kunskap för att bli 
funktionell och trivsam. Vi jobbar alltid tätt tillsam-
mans med våra kunder och är noga med att arbeta 
fram utemiljöer som lever upp till det kunden har 
efterfrågat. 

Tydliga mål sätts upp och idéer och önskemål från 
kunden tas emot. Med hjälp av en nulägbeskrivning 
framkommer platsens styrkor och svagheter, vilket 
också tydliggörs i en idéskiss. Idéskissen visar en gene-
rell bild över utformningen och övergripande förslag 
på växt- och materialval. När kunden är nöjd med 
förslaget renritas allt och skalenliga ritningar med 
tillhörande växt- och materiallistor lämnas över.



TRÄDVÅRDSPLAN
Träd i en boendemiljö ökar trivseln och ger ett mer-
värde till platsen. Träden har också en viktig funktion i 
hantering av dagvatten och för den biologiska mång-
falden. En trädvårdsplan ger en god överblick över 
vilken kondition det befintliga trädbeståndet befinner 
sig i och är ett hjälpmedel för att kunna planera och 
effektivisera de insatser som behöver utföras.

Trädvårdsplanen grundar sig i en inventering där
en konditionsbedömning görs. Varje träd är unikt
och behandlas var för sig. Utifrån konditionsbedöm-
ningen görs en åtgärdsplan som beskriver vilka åtgär-
der som rekommenderas. I åtgärdsplanen finns en 
prioriteringslista som tydliggör i vilken ordning arbets-
insatserna ska utföras. Planen innehåller också förslag 
på arter och sorter som lämpar sig att nyplantera.

SKÖTSELPLAN
En trevlig utemiljö kräver omsorg för att hållas väl-
skött och välkomnande, men ofta görs skötselinsatser 
och nya anläggningar utan tydliga mål. Vi på HSB 
hjälper er gärna med en tydlig plan för hur ni ska 
sköta er utemiljö.

Man skulle kunna säga att en skötselplan är utemil-
jöns motsvarighet till husets underhållsplan. Vi tar 
fram tydliga mål som fördelas ut över en lämplig 
tidsaxel, allt för att få en trivsam utemiljö och för att 
slippa kostsamma snabblösningar. Följer man planen 
blir resultatet en vacker och välskött utemiljö under 
en lång tid.

NICLAS BJÖRKMAN
Avdelningschef 
Fastighetsservice
niclas.bjorkman@hsb.se
0708-19 20 00

VILL DU VETA MER? KONTAKTA HSB VÄRMLAND!

MARCUS BACKMAN
Trädgårdsmästare
marcus.backman@hsb.se
0707-52 29 16



Vi vill ge er besvärsfrihet. Med det menar vi att ni som 
har ansvar för en fastighet ska kunna sova gott om 
natten. Oavsett om ni vill utföra vissa delar själva, eller 
önskar hjälp med det mesta, har vi tjänster och avtals- 
former som passar.

TEKNISKA TJÄNSTER
Fastighetsskötsel
Vi jobbar både ute och inne, gör underhåll och repare-
rar även på kvällar och helger. Vi håller trädgården
vacker under det varma halvåret och skottar snö, sandar 
och saltar på vintern. Vi städar trappuppgångar och 
andra utrymmen efter era önskemål.

Energitjänster
Upplever ni att kostnaderna för driften är höga i er 
fastighet? Vi kan hjälpa er att sänka era energikostnader. 
Vid upphandling av energiåtgärder han vi hjälpa er med 
noggranna analyser så att ni fattar rätt beslut. Även vid 
installation av nya, och översyn av befintliga, energisys-
tem har vi den kompetens som krävs för att få fram det 
resultat man kan förvänta sig.

Projektledning
Till våra projektledare vänder ni er när det är dags för 
de större projekten, som vid renoveringar eller vid en 
om- eller tillbyggnad. Då kan våra duktiga projektledare 
och konsulter vara med hela vägen.

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
Ekonomisk förvaltning
Vi sköter ekonomin med löpande redovisning och bok-
slut. Vi hjälper er också att planera för framtida under-
hållbehov och investeringar. Större delen av våra tjänster 
är webb-baserade vilket underlättar för alla som behöver 
ta del av redovisning och rapporter.

Förvaltartjänster
Genom ett skräddarsytt förvaltaravtal kan er förening få 
god hjälp med att sköta den dagliga verksamheten
i er förening. Våra förvaltare har kontroll på myndig-
hetskrav. De bevakar också föreningens avtalsrelationer 
och att leverantörerna levererar det som avtalats. Våra 
förvaltare är ett bra stöd för styrelsen.

UTBILDNING
En kompetent styrelse gynnar alla medlemmar i för-
eningen. Vårt kursprogram ger dig den kunskap du 
behöver, oavsett din roll i styrelsen. 

KONTAKTA HSB VÄRMLAND
E-post: info.varmland@hsb.se
Telefon: 054-19 84 00

HSB VÄRMLAND HAR DE TJÄNSTER NI BEHÖVER


