
VÅR STYRKA
Vår största fördel är att vi kan lotsa bostadsrättsför-
eningens styrelse genom hela arbetet, oavsett om det 
gäller teknik, ekonomi eller juridik. Vi har samlat 
alla resurser på en och samma plats. Projektledare, 
byggnadsingenjörer, VVS-ingenjörer, underhålls-
ingenjörer, ekonomer och jurister.

KOMPETENS OCH SAKKUNSKAP
Hos oss finns gedigen kompetens för alla de bygg-
administrativa tjänster som en bostadsrättsförening 
kan ha behov av vid ombyggnad, renovering eller 
tillbyggnad. Våra medarbetare hanterar allt ifrån 
förstudier, förfrågningsunderlag, ekonomiska 
kalkyler, byggteknik och information till uppfölj-
ning och efterkalkyl. Dessutom har vi gedigen 
kunskap om gällande villkor och avtalsregler inom 
branschen och förhållanden som är specifika för just 
bostadsrätten. 
 Och inte nog med det – vår kunskap om bostads-
rättsföreningens hus är unik. Hos oss finns experter 
som enbart jobbar med att hjälpa bostadsrättsfören-
ingar med byggtekniska frågor.

FÖRENINGENS MÖJLIGHETER OCH DOLDA VÄRDEN
Många föreningar väljer att i samarbete med HSB 
Göteborg göra upp en långsiktig underhållsplan för 
fastigheten. Planen uppdateras vanligtvis en gång 
om året och vartannat år går vi tillsammans med  

föreningen igenom vad som behöver göras. Kanske 
vill ni bygga till en våning eller ha kommersiella 
lokaler på bottenplanet? Passa på att konsultera oss 
när det gäller annorlunda lösningar, som vi tillsam-
mans kan utveckla.

OMTANKE OCH RESPEKT FÖR DE BOENDE
Vi vet vikten av att respektera att ett hem är ett hem 
också under renoveringen. Därför är vi måna om att 
de vi anlitar tar hänsyn till just detta. Det är också 
viktigt med tydlig information till medlemmarna 
under projektets gång och styrelsen kan alltid 
hänvisa de boende till oss när det gäller olika frågor.

PÅ PLATS UNDER HELA PROCESSEN
Vårt jobb är att övervaka hela ombyggnaden. Vi 
bevakar kvalitetsnivån, leder byggmöten och är  
kvalitetsansvariga gentemot berörda myndigheter. 
Vi finns på plats för den dagliga kontrollen. Den eko-
nomiska delen innebär till exempel att ta in offerter 
från kreditinstitut, kontrollera fakturor och ansvara 
för budgeten.

STORLEKEN PÅVERKAR PRISERNA!
Vår stora organisation gör det möjligt att samordna 
upphandlingar. Kan vi till exempel få flera fören-
ingar att köpa nya fönster samtidigt kan vi erbjuda 
bättre villkor.

Vi på HSB Göteborg kan det här med ombyggnad, renovering och tillbyggnad.  
Genom underhållsplanen 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. 
Givetvis tar vi oss även an hus och föreningar som inte är medlemmar i HSB.

OMBYGGNAD
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
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