
SKÖTSEL UTOMHUS
Att sköta gräs- och planteringsytor är säsongs- 
betonat. På våren handlar det bland annat om att 
gödsla, kalka och reparera vinterskador, på 
sommaren om att klippa gräs och rensa ogräs i 
rabatter och på hösten om lövuppsamling och 
beskärning av perenna växter. Vår personal vet vad 
som behövs året om och håller alltid rent från 
papper och skräp. Men även hårda ytor – som asfalt, 
sten och grus – behöver tas om hand och hållas 
rena. Halkbekämpning är en skyldighet för fastig-
hetsägare och en nödvändighet för att förhindra 
olyckor. I vår fastighetsskötsel ingår också tillsyn av 
lekplatser, in- och utplockning av trädgårdsmöbler 
och sopning, både maskinell och manuell.

SKÖTSEL INOMHUS
Avfallet måste tas om hand på rätt sätt, oavsett om 
hanteringen är traditionell med säckar och kärl eller 
baserat på en modernare källsortering. Återvinnings-
rum och kompostanläggningar ingår i rutinerna för 
vår personal.
 Vi gör även regelbundna tillsynsronder invändigt 
i fastigheterna. Då kontrollerar vi installationer, 
lampor, ledstänger, dörrar, lås med mera och repa-
rerar och byter det som behövs.

FASTIGHETSDRIFT
Var sitter värmeanläggningens larm- och tidur? Var 
är cirkulationspumpen och expansionskärlet? Hur 
kontrollerar man kilremmar och shuntgrupper? För 
alla som inte är insatta i denna fastighetstekniska 
begreppsvärld är det skönt att anlita experter på 

driftstillsyn av fjärrvärmecentraler och pannanlägg-
ningar! Detsamma gäller naturligtvis för husets 
komplexa ventilationssystem med fläktar och 
fläktrum. HSB Göteborgs fastighetstekniker utför 
också säkerhetskontroller av tvättstugornas 
maskiner. Det är en viktig säkerhetsdetalj, liksom 
kontroll av stickkontakter, lås och skyddsjordning.
Vi erbjuder dessutom löpande underhåll av själva 
lägenheterna. Anslutning till larmcentral och service 
vid felanmälan ingår bland annat i erbjudandet. 
 Det ska vara lätt, tryggt och bekvämt att bo i en 
bostadsrätt förvaltad av HSB. Och som styrelsemed-
lem ska du känna att ett tungt praktiskt ansvar läggs 
på proffs som kollar strömbrytare, spjäll och injuste-
ring av ventilationssystem och styr- och reglerutrust-
ningar. Allt baserar sig på en gedigen kunskap och 
erfarenhet.

Låt HSB Göteborg ta hand om det löpande underhållet av din förenings fastighet. 
Utomhus vill ni väl ha vackra och barfotavänliga gräsmattor, prunkande rabatter och 
halkfria vintergångar? Och inomhus trappuppgångar med fungerande lampor och 
tvättstugor med fungerande maskiner? Vår tekniska förvaltning har Sveriges bredaste 
utbud av förvaltningstjänster. 

FASTIGHETSSKÖTSEL
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

• Felanmälan/jour
• Tillsynsrond
• Fastighetsskötsel
• Lokalvård
• Snöjour
• Trädgårdsskötsel

• Tjänster vid ombyggnad
• Klimat- och energitjänster
• Trädgård och anläggning 
• El och VVS 
• Besiktningar

VAD KAN ETT AVTAL INNEHÅLLA?
Avtalen skräddarsys efter era behov. 
Nedan är några exempel:




