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Ekonomisk förvaltning - trygghet för styrelsen
HSB MälarDalaran har lång erfarenhet av förvaltning av bostadsrättsföreningar. Vi vågar 
påstå att vi är experter på det vi gör! 

EKONOMISK FÖRVALTNING

RING ELLER SKICKA   
EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!

HSB MÄLARDALARNA
TELEFON:  
010 303 27 00
E-POST:  
07INFO@HSB.SE

Vår förvaltning bygger på att förenkla styrelsearbetet och samtidigt säkerställa kvalitén i 
bostadsrättsföreningens ekonomiska redovisning. Våra tjänster tillsammans med vår kom-
petens och erfarenhet är grunden till ett gott samarbete med föreningen och styrelsen. 

LOKAL NÄRHET OCH DIGITALA TJÄNSTER
Tillsammans med lokal närhet erbjuder vi digitala tjänster med åtkomst dygnet runt som 
möjliggör styrelsearbete när du har tid.

Vår digitala tjänst Mitt HSB ingår i alla våra avtal. Här loggar du som styrelse och boende 
in för att hantera ärenden och hämta information. Styrelsen godkänner bl.a. överlåtelser 
och fakturor, tar ut ekonomiska rapporter, hämtar blanketter mm och , sparar protokoll 
och andra handlingar. (tilläggstjänst HSB Dokument). Den boende  hittar information om 
sin lägenhet,  avier, ocr, ytor, andelstal, pantsättning samt handlingar som årsredovisning, 
stadgar, blanketter mm. 

Vårt digitala utbud utvecklas hela tiden! 
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I vårt grundpaket för den ekonomiska förvaltningen ingår 
det ni behöver hjälp med som styrelse.
• Löpande redovisning 
• Budget/Prognoser
• Kontering & betalning av fakturor 
• Arvode- & lönehantering 
• Bokslut/Årsredovisning 
• Avisering av avgifter & hyror inkl. påminnelser 
• Överlåtelsehantering, pantregistrering
• Medlems- & lägenhetsförteckning 
• Digitala tjänster via Mitt HSB

LÄTT ATT BYTA 
Det är enklare än ni tror, vi sköter kontakten med den gamla 
förvaltaren och ansvarar för insamlandet av det material vi 
behöver för att kunna sköta förvaltningen på bästa sätt.
Styrelsens arbete är att välja rätt förvaltare – resten sköter vi!

UTBILDNING OCH STYRELSESTÖD
Varje år erbjuder vi utbildningar för styrelsen i vår utbild-
ningskatalog.
Mitt HSB innehåller styrelsestöd för föreningen i fråga om 
uppdrag och ansvar för er styrelse.

LÅNEHANTERING
Vi berättar gärna mer om denna tjänst som innebär bevaning 
och hantering av föreningens lån.

VI FINNS DÄR NI FINNS
HSB MälarDalarna förenklar styrelsearbetet.  
Kom in på något av våra lokalkontor eller ring oss så berättar 
vi mer. 


