
VÄLJ MELLAN SMALL, MEDIUM OCH LARGE – 
OCH ETT ANTAL PLUSTJÄNSTER
HSB har Sveriges bredaste utbud av förvaltnings-
tjänster med tekniska, administrativa och ekono-
miska tjänster samt specialisttjänster. 
 Utifrån vår gedigna erfarenhet av olika  bostads-
rättsföreningars behov, storlek och ambitionsnivå 
har vi tagit fram tre paket: S, M, och L. Välj det paket 
som matchar din förening bäst så utgår vi från det. 
Lägg därtill en eller flera tjänster från vårt pluspaket 
och du får en skräddarsydd förvaltning anpassad till 
just din bostadsrättsförenings behov. 

TEKNISKA FÖRVALTNINGSTJÄNSTER 
HSB Göteborg kan erbjuda er ett stort antal tekniska 
tjänster kring det löpande underhållet av er fastighet. 

Men även specialisttjänster som innefattar ombygg-
nationer och renoveringar. Ni kan få kontinuerlig 
hjälp med allt från jour och felanmälan till drift- 
statistik för effektivare kostnadsuppföljning. Det är 
en viktig trygghet.

EKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA   
FÖRVALTNINGSTJÄNSTER 
Våra administrativa och ekonomiska tjänster är till 
för att underlätta ert arbete och främja långsiktig 
god ekonomisk utveckling. Tjänsterna kan handla 
om att lägga upp en underhållsplan, bokslut och 
budget, hantera konton, fakturering, avgifter och 
hyror. Vi hjälper också till att underlätta er långsik-
tiga ekonomiska redovisning i stort och smått. Det är 
en trygg investering för hela bostadsrättsföreningen. 

Vi vet hur mycket det är att hålla reda på för er som sitter i styrelsen för en bostadsrätts-
förening. Det är ett stort ansvar och kräver dessutom mycket tid. På HSB Göteborg finns 
300 proffsiga medarbetare som jobbar för Det Goda Boendet i regionen – från Lysekil i 
norr till Kungsbacka i söder. Vi har utvecklat våra förvaltningstjänster sen 1925 och 
kan erbjuda lösningar i både stort och smått.

HELTÄCKANDE TJÄNSTEUTBUD
HSB FÖRVALTNING

VILL DU VETA MER? KONTAKTA
Birgitta Boberg, marknadsområdeschef Söder, birgitta.boberg@hsb.se
Christer Nygren, marknadsområdeschef Öster, christer.nygren@hsb.se
Lizz Wiklund, marknadsområdeschef Norr, lizz.wiklund@hsb.se
Peter Karlsson, marknadsområdeschef Centrum, peter.karlsson@hsb.se
www.hsb.se



VÅR STORLEK GER DEN RÄTTA TRYGGHETEN 
HSB Göteborg är en stor och stabil aktör på den 
västsvenska bostadsmarknaden. Det ger oss styrkan 
att både utveckla tjänsteutbudet och leverera vad vi 
lovar. Hur vi gör och vad vi erbjuder bygger till stor 
del på en nära kundrelation och dialog med 
styrelser och medlemmar. Vi har dessutom ytter-
ligare en stabilitet i den stora, rikstäckande HSB-
organisationen och det faktum att vi ständigt utbyter 
erfarenheter och idéer med kollegor över hela 
Sverige. HSB står på stor, djup och stadig grund.
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TEKNISK FÖRVALTNING
• Felanmälan/ jour
• Tillsynsrond
• Fastighetsskötsel
• Lokalvård
• Snöjour
• Trädgårdsskötsel
• Fastighetsdrift 
 
FÖRVALTARTJÄNST
• Hjälper till att förbereda och  
 verkställa styrelsens beslut 
 
EKONOMI OCH 
ADMINISTRATION
• Styrelsenätet
• Bokföring
• Bokslut
• Budget
• Skattehantering
• Hyror/avgifter
• Panter/överlåtelser
• Inkasso

• Löne- och  
 arvodeshantering
• Webbfaktura
• Underhållsplan
• Kontering
• Uthyrning av p-platser 
• Nyckelhantering
• Digitalt styrelserum
• HSB webb (brf-hemsida  
 för HSB-medlemsföreningar) 

PLUSTJÄNSTER
• NABO
• Förvaltartjänst
• Juridiska tjänster
• Utbildning
• Tjänster vid ombyggnad
• Klimat- och energitjänster
• Mark och trädgård
• Besiktningar
• El och VVS

VI ERBJUDER:


