
ENERGITJÄNSTER
Vår filosofi är att tänka hållbart. Med rätt åtgärder 
kan vi minska såväl kostnader som  föreningens miljö- 
påverkan. Låt oss analysera hur det ser ut hos er i dag 
och redovisa åtgärdsförslag som styr mot rätt mål.

ENERGIAVTAL
Väljer ni att teckna ett energiavtal med HSB gör vi 
en fördjupad energiutredning av er fastighet. Detta 
innebär en genomgång av all förbrukningsmedia, 
det vill säga värme, ventilation, el och vatten. Vi 
optimerar er anläggning gällande dessa media för 
att en så optimal drift som möjligt utan försämrad 
komfort. Väljer ni sedan att koppla upp er mot vårt 
datoriserade driftövervakningssystem kan vi följa 
er fastighet och kontinuerligt se till att alla system 
fungerar, skulle något inträffa så sköter vi larm- 
hanteringen där vi ser till att rätt åtgärder utförs 
snarast möjligt.   

ENERGI OCH PROJEKTLEDNING
Är ni intresserade av mer omfattande projekt, så som 
solceller, laddstolpar eller totala energiomställningar, 
hjälper vi er att upprätta förfrågningsunderlag och 
med projektledning.

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR
Enligt svensk lag är fastighetsägare numera skyldiga 
att göra en energideklaration, något vi kan hjälpa  

 
bostadsrättsföreningar med. Obligatorisk venti-
lationskontroll (OKV) är en grundläggande själv-
klarhet. Energiupphandlingen kan vi också sköta, 
liksom en kontroll av all belysning. Rätt lampor, rätt 
watt, rätt placering? Att spara energi sparar även 
styrelsernas energi. 

Det är viktigt att ha koll på energiflödet. Visste du att energikostnaden i dag utgör 
hälften av en fastighets driftskostnad? HSB Göteborg erbjuder en bred meny tjänster 
som gör att alla bostadsrättsföreningar kan hålla koll på sin energiförbrukning. Det 
handlar om optimeringar och besparingar som pressar kostnader och stoppar onödiga 
”läckage”. Och som naturligtvis också gynnar miljön.

KLIMAT- OCH ENERGITJÄNSTER
HSB FÖRVALTNING +

VI ERBJUDER:
•  Drift- och energioptimering 
•  Driftstatistik 
•  Utredning för solceller 
•  Utredning för laddstolpar  
•  Elupphandling 
•  Energideklaration av fastighet 
•  Energiutredning 
•  Enhetsmätning 
•  Termografering av fastighet med värmekamera
•  Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
•  Individuell mätning och debitering (IMD)
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