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HSB GÖTEBORG

HSB SKAPAR DET GODA BOENDET
HSB är en medlemsorganisation och Sveriges största bostadskooperation, som har byggt och förvaltat
bostäder sedan 1923. Vi ser vinst som ett medel att tillsammans med våra medlemmar skapa det goda
boendet. Därför går allt överskott alltid tillbaka till verksamheten.
HSB har sedan starten på 1920-talet skapat moderna
bostäder med nya innovativa lösningar för ett bekvämare boende. HBS ligger i framkant när det gäller
det klimatmedvetna boendet, där minskade utsläpp
och sunda material ska förbättra framtiden för oss
och för kommande generationer. HSB var först med
sopnedkast, tvättstuga och badrum som standard i
vanliga lägenheter – saker som har bidragit till ett
bättre boende.

VI SKAPAR DET GODA BOENDET
HSB Göteborg är den näst största av HSBs 29
regionföreningar och förvaltar cirka 400 bostadsrättsföreningar med demokrati, gemenskap och trygghet
som ledstjärnor. Genom erfarenhet, kompetens och

nytänkande skapar vi ett gott boende för våra medlemmar och kunder. HSB Göteborg stannar kvar när
färgen på huset har torkat och finns med som stöd och
förvaltare i din bostadsrättsförening så länge husen
står kvar.

VI HAR LEGAT I FRAMKANT I ÖVER 90 ÅR
Med forskningsprojektet HSB Living Lab arbetar vi
aktivt för att hitta framtidens förvaltningstjänster för
ett hållbart boende. Byggnaden står på Chalmersområdet i Göteborg och är ett unikt projekt där helt nya
tekniska innovationer och hållbara förvaltningstjänster
ska testas under 10 år.
Läs mer på www.hsb.se

HSB GÖTEBORG
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FÖRDELAR

MÅNGA FÖRDELAR FÖR
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
Alla bostadsrättsföreningar kan anlita HSB för sin förvaltning. Men som medlem i HSB har ni tillgång till
en rad fördelar, bland annat stöd och vägledning i frågor som rör lagstiftning, föreningskunskap och
förvaltning. Vi ger din förening alla verktyg för ett tryggt och bra boende. Efter 90 år i branschen kan vi
garantera hög kvalitet på tjänster, kunskap och service.

HSB-LEDAMOT

UTBILDNINGAR OCH STÖD

I varje styrelse finns en HSB-ledamot vars uppdrag är
att ta vara på bostadsrättsföreningens medlemmars
intressen samt vara en brygga mellan brf:en och
HSB-föreningen. HSB-ledamoten kan vara en anställd
eller förtroendevald inom HSB, och kan genom sin
erfarenhet och kunskap hjälpa till att skapa en stabil
och trygg bostadsrättsförening.

Kunskap och kompetens är en viktig pusselbit för det
goda boendet, både för dig och för din förening. HSB
Göteborg erbjuder kurser och inspirationsträffar för
dig som är förtroendevald i en bostadsrättsförening.
Vi har ett omfattande utbildningsprogram med kurser
inriktade på bland annat ekonomi, juridik och olika
roller i styrelsen.

JURIDISK RÅDGIVNING

SOM MEDLEM ÄR DU MED OCH
PÅVERKAR

HSB Göteborg har kvalificerad, juridisk kompetens
som vi mer än gärna delar med oss av. Genom våra
juridiska tjänster kan din förening få hjälp med
rådgivning, upprättande av avtal, biträde av styrelsen
vid föreningsstämmor eller biträde i domstolar och i
kontakt med myndigheter.

ERBJUDANDE OCH SAMARBETSAVTAL
Tack vare våra samarbetsavtal med noggrant utvalda
leverantörer har brf-medlemmar i HSB alltid tillgång
till förmånliga erbjudanden. Vi samarbetar med ett
stort antal leverantörer vars varor och tjänster lever
upp till våra hårt ställda krav.

Om du bor i en bostadsrättsförening är kanske det
viktigaste att du är med och påverkar hur ni tillsammans tar hand om och utvecklar er fastighet och ert
boende. Men du kan också vara med och påverka hela
HSB-organisationen så att den skapar den nytta du
och andra medlemmar vill ha och behöver. Påverka
kan du till exempel göra genom att skriva motioner till
föreningsstämmorna.

HSB GÖTEBORG
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VÅRA TJÄNSTER

VI GÖR DIN VARDAG LITE ENKLARE
HSB Göteborg hjälper din bostadsrättsförening att sköta förvaltningen på ett professionellt, ekonomiskt
och hållbart sätt. 90 års erfarenhet av fastighetsförvaltning har gett oss stor kunskap och erfarenhet som
gör att vi kan erbjuda en skräddarsydd förvaltningslösning för just din förening.
HSB har marknadens bredaste utbud av tjänster inom
ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning. Våra
lösningar passar såväl stora som små bostadsrättsföreningar, oavsett om de är medlemmar i HSB eller inte.
Avtalen skräddarsys utifrån era specifika behov och vi
stöttar er gärna med hela förvaltningen av din bostadsrättsförening. På så sätt kan styrelsen lugnt lämna över
det arbete som förvaltningsansvaret innebär till oss.
Oavsett om ni behöver hjälp som effektiviserar
styrelsearbetet, bygger en långsiktigt hållbar förening

eller energioptimera så kan HSB Göteborg ge er det
stöd som ni behöver.
Dessutom finns vårt medlemscenter till hands via
telefon eller e-post när föreningen och era boende vill
ha svar på frågor eller anmäla fel. Vill du inte ringa
eller mejla går det lika bra att komma till något av våra
kontor för ett personligt möte.

HSB GÖTEBORG
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FÖRVALTARTJÄNST

FRAMTIDENS FÖRVALTNING GÖR
BOENDET ATTRAKTIVT
Styrelsearbete är viktigt och inspirerande – men också tidskrävande och komplicerat. Saknas tid att
bereda beslut? Har ni stor omsättning i styrelsen och svårt att få de boende att ställa upp? Kanske
saknas den rätta kunskapen för att hantera allt som ständigt dyker upp? Då hjälper HSB Göteborgs
förvaltare er!
Inte sällan saknas resurser i styrelsen för att ta hand
om alla ärenden som dyker upp. Samtidigt kommer
det nya frågor som styrelsen ska sätta sig in i. En
förvaltare från HSB Göteborg ger stöd och hjälp i
tekniska förvaltningsfrågor. Förvaltaren fungerar som
en förlängd arm för er i styrelsen och vet vad som ska
göras, när det ska göras och hur det ska göras!
Förvaltaren samarbetar tätt med styrelsen och
förenklar arbetet genom att till exempel samla in

underlag för styrelsebeslut, göra upphandlingar och
se över att projekten genomförs. Istället kan du och
dina styrelsekollegor fokusera på långsiktiga frågor där
förvaltaren givetvis finns som stöd.
Även om ni har en styrelse som ofta byts ut eller
förändras så finns förvaltaren kvar med kunskap,
rapporter och information i de ärenden som är
pågående. Ni får en trygghet både på kort och på
lång sikt.

HSB GÖTEBORG
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ENERGITJÄNSTER

ENERGIOPTIMERING FÖR
BÅDE MILJÖ OCH EKONOMI
HSB Göteborg har stor energikompetens om allt från energistatistik till solenergi och laddstolpar som kan
hjälpa er att komma igång, och stötta i det fortsatta arbetet med att minska energianvändningen.

BYGG BORT ONÖDIGA KOSTNADER

SOLENERGI PÅ FRAMMARSCH

Det finns mycket att tjäna på individuell mätning och
debitering av lägenheternas elanvändning. Ni kan
få ner både nätabonnemangskostnader och onödiga
överföringskostnader. Snällt mot miljön och besparar
cirka 1000 kr/lägenhet och år.
Er förening kan också göra individuell mätning
och debitering på vattenanvändning. Varje boende får
chansen att påverka sin egen boendekostnad och hålla
nere sina kostnader.

På HSB Göteborg tänker vi alltid helhet och
långsiktigt för våra kunders fastigheter. Solenergi
kan vara ett lönsamt alternativ som komplement
till övriga energikällor för er fastighet, ni blir mer
självförsörjande och snällare mot miljön. Perfekt
att undersöka era förutsättningar när det är dags att
renovera tak och fasader.

HSB GÖTEBORG
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SOCIONOMTJÄNST: NABO

NABO – FÖR EN
TRYGGARE FÖRENING
HSB Göteborg erbjuder Nabo, en social och personlig tjänst som gör livet lättare när grannsämjan hotas.

VI KAN ALLTID HJÄLPA TILL

PROFESSIONELL HJÄLP KAN BEHÖVAS

Störande grannar och andra sociala problem kan
vara svåra, känsliga och tidsödande för föreningen att
hantera på egen hand. Det är här HSBs socionomer,
även kallade Nabo, kommer in i bilden. Nabo-medarbetaren föreslår kontakter och åtgärder, förmedlar
service och kan vara en länk mellan de boende och
myndigheter. Nabo är en trygghetstjänst vars mål är
att alla – så långt det går – ska kunna bo kvar i sin
bostadsrätt och må bra i den.

Nabo hjälper också styrelsen att hantera störningsärenden och medlemmar med boendesociala
problem i föreningen. Genom att styrelsen kontaktar
Nabo när olika slags problem uppstår får föreningen
hjälp att lösa situationen av erfarna socionomer. HSB
Göteborgs tjänst Nabo gör helt enkelt livet lättare och
tryggare för medlemmarna och föreningarna när det
uppstår problem grannar emellan.

TRYGGT OCH MÄNSKLIGT

Att bygga om påverkar medlemmarnas vardag olika
mycket, beroende på deras förutsättningar för att
hantera förändringar. NABO ger stöd i dialogen med
medlemmar, samt stöd vid eventuella konflikter och
andra boendesociala problem som uppstår/upptäcks.
Föreningen får hjälp under hela ombyggnadsprocessen för att underlätta att projekten genomförs så
smidigt som möjligt.
HSB GÖTEBORG | 13

Med Nabo får du stöd i ditt boende. Om du upplever
att det finns problem i din förening, till exempel
grannar som mår dåligt eller stör, så hjälper Nabo dig
att få ordning på situationen. Ju tidigare hjälp sätts
in när problem och störningar uppstår, desto bättre
resultat. I Nabos fall är hjälpen professionell, opartisk
och erfaren.

HJÄLP VID OMBYGGNATIONER

OMBYGGNADSKONSULTTJÄNSTER

DIN OMBYGGNADSKONSULT
HSB Göteborgs byggingenjörer hjälper till med allt som har med med ombyggnad, renovering och
tillbyggnad att göra. Genom föreningens underhållsplan vet vi när det är dags att renovera; när fönstren
behöver bytas, när badrummet inte längre håller måttet – och vi vet precis hur det ska gå till.

LUTA ER TILLBAKA
När vi tar oss an ett ombyggnadsuppdrag lotsar vi
er styrelse genom hela arbetet, i såväl tekniska som
ekonomiska och juridiska frågor.
Våra ombyggnadstjänster skapar trygghet för
styrelsen. HSB har kunniga och erfarna byggingenjörer som enbart jobbar med bostadsrättsföreningars
ombyggnadsprojekt. Vi hanterar allt ifrån förstudier,
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förfrågningsunderlag, ekonomiska kalkyler, byggteknik
och information till uppföljning och efterkalkyl.
Dessutom kan ni vara trygga med att vi besitter
gedigen kunskap om gällande villkor och avtalsregler
inom branschen och förhållanden som är specifika för
just bostadsrätten.

HSB GÖTEBORG
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MARK- OCH TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

LEVANDE UTEMILJÖER
ÖKAR BOENDEVÄRDET
Med ett brinnande trädgårdsintresse och lång erfarenhet av markskötsel skapar vi på HSB Göteborg en
god utemiljö. Bostadsrättsföreningen kan anlita oss för allt som har med utemiljön att göra, från idéer och
projektering till utförande och praktisk skötsel.

FRÅN BLOMMOR TILL GUNGOR
Föreningens gårdar och utemiljöer är oerhört viktiga
för trivsel och skönhetsupplevelser, och ger bra förutsättningar för lek och social samvaro. Det kan handla
om sommarblommor i de mest fantastiska färger,
former och höjder. Men också om gröna gräsmattor
och lekredskap som ger barnen utlopp för rörelse och
fantasi. Vi upprättar en årsplanering för beskärning
av buskar och träd, tar bort det som blivit för stort och
högt och inventerar med en komplett växtförteckning
som resultat.
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VI ÄR MED FRÅN GRUND TILL
FÄRDIGT PROJEKT
Vi kan börja från grunden och ge förslag på planering
av mark- och trädgårdsarbeten med kostnadsförslag.
Det kan handla om en total ombyggnad eller renovering
av vissa partier. Stenläggning och asfaltering av gångytor
är vanligt, vi bygger praktiska miljöstationer och
lekplatserna som vi anlägger blir naturligtvis säkra och
EU-anpassade.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

FASTIGHETSSKÖTSEL
OCH LOKALVÅRD
För att hålla en fastighet i gott skick behöver den skötas om på rätt sätt. HSB Göteborg erbjuder en
mängd tjänster som bidrar till just det – både i och runt er fastighet.
HSB Göteborg har ett brett utbud av tjänster inom
teknisk förvaltning och kan erbjuda ett heltäckande
paket av yttre och inre skötsel. Våra lösningar passar
såväl stora som små bostadsrättsföreningar. Avtalen
kan skräddarsys utifrån era specifika behov.
Oavsett om det handlar om lokalvård, tillsyn,
felavhjälpande underhåll, skötsel av grönytor,

lekplatsbesiktningar eller snöröjning sker förvaltningen i dialog med föreningen.
Våra fastighetsskötare har lång erfarenhet och är
välutbildade. Det ska vara lätt, tryggt och bekvämt att
bo i en bostadsrätt förvaltad av HSB Göteborg.

HSB GÖTEBORG
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EKONOMISK OCH ADMINISTRATIV FÖRVALTNING

VI SKAPAR ORDNING BLAND
PAPPER OCH SIFFROR
För att en bostadsrättsförenings styrelse ska fungera optimalt krävs tid, kunskap och örnkoll på papper,
pengar och underhållsplan. HSB Göteborg har en mängd ekonomiska och administrativa fastighetstjänster
som underlättar livet i er förening. Många av dem är digitala, vilket snabbt ger er både överblick och hjälp
med till exempel avtal och fakturor.

FRÅN BOKSLUT TILL ANALYSER
HSB Göteborg utför alla uppgifter inom ekonomisk
och administrativ förvaltning för bostadsrättsföreningar. Ekonomi och administration är en stor del av
styrelsens arbete. Ekonomiska analyser, som budget
och prognoser, varvas med löpande uppgifter som
avgifts- och hyresaviseringar. Skatter och deklarationer ska betalas och lämnas in i tid, lagar och stadgar
följas med mera.

SKRÄDDARSYDD EKONOMISK OCH
ADMINISTRATIV FÖRVALTNING
Vi erbjuder bland annat tjänster inom hyresadministration, löpande redovisning, bokslut, löner/arvoden,
budget och deklarationer. Behoven varierar för olika
bostadsrättsföreningar, därför skräddarsyr vi givetvis
era avtal.

HSB GÖTEBORG

| 19

20

DIGITALA TJÄNSTER

DIGITALA TJÄNSTER UNDERLÄTTAR
STYRELSEARBETET
Att använda webben för digitala tjänster är bekvämt, smart och effektivt. HSB Göteborg har samlat
alla digitala tjänster som föreningen kan tänkas behöva under ett tak – Mitt HSB.
Mitt HSB ingår för alla som har administrativt avtal
med HSB Göteborg. Det är en direktlänk mellan
styrelsens medlemmar och HSB Göteborg men också
mellan styrelsen och föreningens medlemmar. Här
kan ni få månadsrapporter, ha koll på webbfakturor
och följa underhållsplanen. I Mitt HSB hanterar ni
överlåtelser samt hittar information om budget,
bokslut, juridik med mera.
I Mitt HSB kan ni också läsa om aktuella nyheter och
annan viktig information som rör bostads-

rättsföreningar. Dessutom fungerar Mitt HSB som en
informationskanal till föreningens medlemmar och ni
har möjlighet att lagra och visa dokument som rör
styrelsen.

EN EGEN HEMSIDA
Vår hemsidelösning innebär att föreningen enkelt kan
skapa en egen lätthanterlig hemsida för medlemskommunikation och information. Till er hjälp har ni både
videoguider och support som ingår i avtalet.

HSB GÖTEBORG
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EL, VVS OCH INSTALLATION

SNABB OCH PROFFSIG
HANTVERKSHJÄLP
Ett hus är inte bara väggar, golv och tak. Varje fastighet är ett komplext system av ledningar, rör,
ventilationstrummor, kranar och avlopp. När allt fungerar är det ingen som ens tänker på detta faktum.
När något går sönder eller får funktionsproblem märks det desto mer. HSB Göteborg erbjuder din förening
snabb och professionell hjälp.

STORA OCH SMÅ PROBLEM
Behöver din bostadsrättsförening hjälp med VVS och
el? HSB Göteborgs servicetekniker har stor erfarenhet
av fastigheter och deras behov, vilket gör att vi kan
utföra arbetet snabbt och effektivt. Vi servar, reparerar,
byter ut tvättutrustningen i era tvättstugor samt utför
säkerhetskontroller.

Vi arbetar inte enbart för styrelsen och föreningen i
stort utan även för enskilda bostadsrättsinnehavare.
HSB Göteborg är ett Auktoriserat VVS-företag
enligt branschorganisationen Säker Vatten.

HSB GÖTEBORG
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UTBILDNING

UTBILDNING SOM ÖKAR
KOMPETENSEN I STYRELSEN
Utbildning är en hjärtefråga för oss på HSB Göteborg. Vi vet att det är både enklare och roligare att driva
en bostadsrättsförening om man känner att man behärskar sitt uppdrag. Välutbildade förtroendevalda ger
stabila föreningar och trygga medlemmar.
HSB Göteborg erbjuder en mängd kvalificerade kurser
för förtroendevalda, som ger värdefull kunskap i styrelsearbetet. Kursutbudet är skapat utifrån de förutsättningar och behov som finns i föreningarna och ger en
stabil grund att stå på. Vi erbjuder kvalificerade kurser
som ger insikter, perspektiv, kontakter och kunskap som
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stöd i ditt uppdrag. I HSBs gedigna kursutbud hittar
du bland mycket annat kurser i bostadsrättsjuridik
och revision samt specialkurser för ordföranden och
sekreteraren i bostadsrättsföreningen.
Du hittar hela kursutbudet på hsb.se.

URVAL AV VÅRA UTBILDNINGAR
I HSB Göteborg har vi omfattande erfarenhet av att hantera det dagliga arbetet i en bostadsrättsförening.
Med vårt utbildningsprogram blir arbetet i bostadsrättsföreningen så mycket lättare att hantera. Välj, vraka
och anmäl er till de datumsatta kurser som känns spännande och nyttiga för ert styrelsearbete.

GRUNDKURS I STYRELSEARBETET

ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

Grundkurs i styrelsearbetet går igenom ansvarsområden och rättigheter som styrelsen som grupp och den
enskilde ledamoten har i förhållande till stadgar och
lagar som styr föreningens verksamhet. Med det som
utgångspunkt får du hjälp med att titta på en lämplig
arbetsfördelning under ett års styrelsearbete. För att
hjälpa din styrelse att skapa effektiva möten, såväl när
det gäller innehåll som genomförande, får du även
grundläggande kunskaper i mötesteknik.

Kursen ger fördjupad kunskap och praktiska råd om
såväl ordförandens som sekreterarens roll, ansvar
och arbete, form och innehåll för de dokument som
initierar och dokumenterar styrelsens arbete samt
grundläggande mötesteknik.

BOSTADSRÄTTSJURIDIK
I kursen får du fördjupade kunskaper om bland annat
hyror för lokaler och garage, andrahandsupplåtelse,
underhållsansvar, försäkringar, frågor avseende
förverkande samt medlemskap.

FASTIGHETSÄGAREN ANSVAR
I denna kurs får du som deltagare grundläggande
kunskaper om hur du säkerställer att dina medlemmar har en trygg och stabil förening med attraktiva
fastigheter och innergårdar. Kursen innehåller både
hårda och mjuka värden och ger er möjlighet att bli en
proaktiv förening som hänger med i tiden.

HSB GÖTEBORG
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Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa din bostadsrättsförening?
Kontakta HSB Göteborg
på 010-442 20 00 eller
info.gbg@hsb.se

www.robyggteknik.se • Tel: 0761-02 11 70 • pr@robyggteknik.se

DIN ENTREPRENÖR I ÖVER 30 ÅR!

Skötsel • Anläggning • Maskintjänster

Gedigen yrkeskompetens av markoch anläggningsarbete.
www.ljmark.se

Ökad säkerhet och
flexibilitet utan
nyckelhantering

Våra samarbetspartners har en viktig
funktion i den dagliga service vi erbjuder
våra kunder. Samtliga entreprenörer är
utvalda utifrån att de kan erbjuda en hög
kvalitet till våra medlemmar.

ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG
RCO Security AB | 08-546 560 00 | info@rco.se | www.rco.se

LUFTRENARE
PRODUKTGRUPP CITY
CITY M
CITY M ger den mest kraftfulla kombinationen av kompakt och målinriktad
kontroll av gaser, odörer och kemikalier
i kombination med partikelfiltrering.
Designad och konstruerad för sjukhus,
kontor och skolor, där ren luft är viktig.
Storlek: 329 x 703 x 338 mm
Luftvolym: 100-300 m3/h
Luftreningsarea: 75 m2

camfil.se

Du vet hur man
undviker missnöje
i föreningen.
Det gör vi med.
Säkerhetslösningar för
din bostadsrättsförening:
safeteam.se/brf

LÅS

•

PASSERSYSTEM

•

LARM

•

DÖRRAUTOMATIK

•

KAMERAÖVERVAKNING

HÅLLBARA SYSTEM FÖR SORTERING AV AVFALL

Besök gärna vår hemsida.
Här hittar du hela vårt
sortiment med utrustning
för modern avfallshantering.

irec.se

Riksavtal med HSB sedan 2007

0703-727078 info@irec.se

När du fått färg på fel ställe
Kontakta ett proffs. Klotterjägarna har marknadens bästa saneringslösningar.
•
•
•
•
•

Fasadtvätt
Klottersanering
Impregnering
Klotterskydd
Klotterförsäkring

•
•
•
•
•

Besiktningsanmärkningar eftermarknad
Byggtjänster
Glasrenovering
Taktvätt
Specialsanering

Tel 031-49 30 05 • www.klotterjagarna.se
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Eller köp
en Daloc
.

Köper du din Daloc
Säkerhetsdörr av Secor
behöver du inte bekymra
dig om någonting.
Alla våra säkerhetsdörrar
är provade, typgodkända
och certifierade och uppfyller Boverkets alla krav.
Läs mer på secor.se
eller ring 020-440 450

SÄKER DÖRR, SÄKERT MONTAGE

Ge ditt avlopp lite kärlek!
Jour dygnet runt
alla årets dagar!
Vi har fullt bemannad jour dygnet
runt, alla årets dagar! Vi är alltid redo
att rycka ut för att hjälpa våra kunder!

Underhållsspolning
för problemfrihet!

Å

R

5

TI

Vi tecknar fleråriga underhållsavtal
med bostadsrättsföringar och fastighetsägare med upp till 5 års garanti!

SG
A RAN

031- 33 00 500 | cleanpipe.se

Hermansson & Olsson
Metall AB

Återvinning & förädling • Hämtning
Entreprenadkörningar

ROT-renoveringar • Energisparåtgärder • LED-belysning m.m.
Passer- och porttelefonsystem.
Ladduttag till elbilar, motorvärmare m.m.

www.elotto.se

0707-73 59 58 • kontoret@hometall.se

Vi är ett ISO-certifierat företag med ett komplett utbud av byggoch underhållstjänster, från idé till godkänd slutbesiktning.
Effektiv Bygg AB har stor kompetens och erfarenhet,
hos oss blir mål och visioner verklighet.
www.effektivbygg.se

EDVARDSSON
MÅLERI AB

EDVARDSSON
ELEKTRISKA AB

EDVARDSSON
BYGG AB

ETT KONCEPT
ENKELT VAL
EDVARDSSON
TOTAL

DIN TRYGGHET, VÅRT ANSVAR

www.edvardssonbolagen.se

Välkommen till världens bästa

Vad behöver er förening?
STÄLLNING

Vi erbjuder
Tegelrenoveringar och putslagningar och målning
av äldre fasader. Rivning av tunnputsfasader, samt
ersättning med beprövade putssystem. Invändiga
renoveringar av puts och tegelstommar. Renovering
av balkonger, balkar och pelare.

Vi erbjuder
Byggnadsställningar som är skräddarsydda efter era
behov. Allt från rivningsarbeten till tegelrenovering,
putslagning, målning eller byte av befintligt material.
Vi på Murbiten Ställning är auktoriserad av Stib som
är skapad för att säkra upp kvalitet och arbetsmiljön.

Vi erbjuder
Materiallyft i alla dess former samt personlyft för
fastigheter och om/ny byggnationer. Våra truckar är
miljöcertifierade och besiktigade med förare med
korrekt utbildning.

Vi erbjuder
Murbiten Bygginlyfts nisch är hantering / inbärning
av diverse byggmaterial och inredning till renoveringar och nybyggnation. Detta innebär att vi exempelvis kan ta in och fördela kök, bad, fönster och dörrar.

Vi är med dig hela vägen, från mur- och putsprojekt till ställningsbyggnation,
materialinlyft och materialhantering.
Eller bara en bit på vägen, det bestämmer du!

Hos oss får du alltid genuint hantverk och pålitlig personal.

www.murbiten.se

Det är lättare att förebygga
en brand än att släcka den
Anticimex Brandskydd hjälper dig att rädda
liv och skydda ekonomiska värden. Vi
skapar ett systematiskt brandskydd som är
anpassat efter dina behov. Det ger dig mer
tid till att fokusera på din kärnverksamhet.
Ring 075-245 10 00 eller besök
www.anticimex.se

Hälsosamt
och tryggt
på jobbet!

Tel: 031-709 51 00

Projektledning i samverkan med HSB!
Inhouse Tech är 50 ingenjörer som verkar för en framtid
som fungerar för alla. Vi arbetar långsiktigt för att försäkra
oss om hög kvalitet i projekten.
Vill du veta mer om oss gå in på

www.inhousetech.se

Vi hjälper HSB med
betonghåltagning,
asbestsanering och rivning
www.vrh.se

När du som privatperson eller företag vill ha ett gediget och
proffsigt utfört byggprojekt så ska du kontakta oss på Säve
Byggnads AB. Hos oss arbetar duktiga hantverkare med lång
erfarenhet och vi använder oss av de senaste metoderna för
att du som kund ska få en kostnadseffektiv och hållbar tjänst.
Kontakta oss för mer information! 031-744 19 80 • www.savebygg.se

Vi är en målerifirma med hög kvalitet som utför högkvalitativa måleritjänster åt kunder i Storgöteborg. Vi satsar på framför allt fyra områden: fasadmåleri, interiörmåleri, dekormåleri, samt i vårt dotterbolag: fönsterrenovering.

Backa Bergägata 6, 422 46 Hisings Backa • Tel 031-52 86 80 • 0733-65 60 71 • anders@valtercarlsson.se

www.valtercarlsson.se

VÄLKOMMEN
TILL BACK

APLAN
DIN ELECTROLUX HOMEBUTIK
Som HSB-medlem får du köpa vitvaror, dammsu
gare
och småelsprodukter till medlemsprisi vår buti
k.
Förutom fina rabatter så får du även vitvarorn
a
hemkörda till din port utan extra kostnad*.
Kom in i vår butik för att inspireras, få tips och
råd,
eller för att du somälla
dina prod
Rab
atteav
Hos Electrolux Home fårbest
HSB-medlem
tillgångukte
till ett r.
stort
sortiment
n vitvaror,
gäller
dammsugare
och småels
produkter
tillrmedlemspriser
och alltid fraktfritt .
även när
du best
älle
via vår web
Gå in på vår webbshop eller i våra Electrolux Home-butiker.bshop
För rådgivning,
www.electroluxhome.se/hsb.
ring vår kundtjänst
Ren luft
på telefon
upp till
m
När det är72dag
s att planera för ett nytt kök så hjälper 08-672 53 50
vi dig gärna hela vägen, och ger dig det bäst
a Ny
aktu
het! ella
HSB-erbjudandet för våra Sentenskök.

VÄLKOMMEN TILL

www.electroluxhome.se/hsb
*

2

13 kuvert

A-G A+
A-G

gram
Snabbpro

/år

295

/år

3080
A

Ditt HSB-pris

2.241 kr

13

Ditt HSB-pris

49

Ditt HSB-pris

1.706 kr

3.591 kr

Electrolux luftrenare EAP300
Ord. pris 2.990 kr

Electrolux mikrovågsugn EMS30301OX
Ord. pris 1.895 kr

15% RABATT

Electrolux diskmaskin ESF5201LOW
Ord. pris 4.390 kr

Lättnad för pollenallergiker! Marknadens
snyggaste luftrenare är knappt hörbar med
sina 25 dB. Luktsensor som automatiskt ökar
luftflödet då den känner av lukter från parfym,
avgaser m.m. Fjärrkontroll. HEPA-filter.

PÅ ALLA COOK SHOPPRODUKTER

Spis med stor
varmluftsugn

Ditt HSB-pris

1.791 kr
Electrolux UltraOne
ZUOGREEN+
Ord. pris 2.990 kr

Parkettmunstycke
medföljer!

Dammsugare med
teleskoprör och kraftfull
motor. Mycket effektiv
dammupptagningsförmåga, smidig, kraftfull,
lättkörd och låg ljudnivå.
Tillverkad av 70%
återvunnen plast.

A-G Energieffektivitetsklass A–G
A-G

Användbar volym liter ugn

A-G
A-G

Ditt HSB-pris

5.841 kr

öring
Enkel reng

Electrolux spis EKC7000W4
Ord. pris 6.990 kr

A
A

Energiförbrukning kWh/år

Storlek på ugnen

/år

28

74

66 dB(A)

Stor

Vattenförbrukning liter/år

Ljudnivå dB(A)

Stor ugn med varmluftsfunktion. Ugn på 74 l.
Häll med 4 värmezoner. Häll med 4 effektiva
värmezoner. Katalytisk emalj underlättar rengöringen. Bredd 600 mm.

0,91/0,88

A

/år

10% RABATT

A-G A
A-G

B

/år

Enkelt och snabbt! Mikrovågsugn med
specialfunktioner och matlagningstillbehör,
inklusive två förprogrammerade knappar
för att tillaga ägg och bacon. Volym 28 l.
900 W. HxBxD 300x539x415 mm.

Diska på 30 minuter! Justerbara
korgar och ställ som gör det enkelt
att placera disken på det mest praktiska sättet. Bredd 600 mm.

Återutsläpp av damm

Torkeffektivitetsklass A–G
Dammupptagning matta

Kapacitet, antal kuvert
Dammupptagning hårt golv

PÅ VITVAROR

Energiförbrukning kWh konventionell/varmluft

Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker dock längst tom 7/5 2017. Vissa avvikelser lokalt och på electroluxhome.se kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. * Fri leverans till port dock ej till öar utan fast förbindelse.

GÖTEBORG Backavägen 1
HSB-SUPPORT
Tel: 031-744 44 80
Tel 08–672 53 50.
Logga
in
på
ELECTROLUXHOME.SE/HSB
Mån–fre 10.00–18.00
Mån–tor 09–17
Öppettider support: mån–tors 9–17, fre 9–16
Lör 10.00–15.00
Fre 09–16
Tel. 08-672 53 50, email: hsb@electroluxhome.com
Sön
11.00–15.00
Hitta din närmaste butik på www.electroluxhome.se/butiker
Email: hsb@electroluxhome.com
www.electroluxhome.se

*

Dock ej till öar utan fast förbindelse.
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VI LEVERERAR SMARTA WEBBASERADE STYRLÖSNINGAR
FÖR ERT VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEM

erab.com

· Totalentreprenader

· Byggservice

SNABB SERVICE
MED KUNDEN I FOKUS

Tagenevägen 22
422 59 Hisnings Backa
Telefon: 031-51 54 70
post@sjovallabygg.se
www.sjovallabygg.se

Hela Sveriges måleri.
Vi har erfarenhet av allt från renoveringar av mindre bostäder
till rikstäckande hotell- och butikskedjor. Oavsett uppdrag strävar
vi efter att leverera samma höga service och kvalitet. Hör av dig
om du behöver hjälp med professionellt måleri.

Göteborg
031-338 74 80
www.sanda.se

Vi håller vad vi lovar - i tid och till rätt pris.
KP Måleri är specialister på ut- och invändigt underhållsmåleri, allt från totalentreprenader,
nybyggnationer och renoveringar till dekorationer i trappuppgångar.
Inget jobb är för stort eller för litet för vår 37-manna arbetsstyrka.
Vi tar emot jobb i hela Europa.
kvalité är nyckelord i vårt samarbete med Er. Vi bemöter Er med personlig kundkontakt och Era
om miljön och arbetar med Alcro miljömärkta färger.
KP Måleri är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHAS 18000:2007.
Se även år hemsida www.kpmaleri.se

KP Måleri AB
Britta Sahlgrens gata 4, 421 31 Västra Frölunda
Tel. 031-49 80 10
E-post: info@kpmaleri.se • www.kpmaleri.se

HSB GÖTEBORG
Sven Hultins plats 2 | Box 311 11 | 400 32 Göteborg
Vxl: 010-442 20 00 | www.hsb.se | E-post: info.gbg@hsb.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 13964 • www.jssverige.se

Skanna QR-koden för
att komma direkt till
vår webbportal.

