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FÖRVALTNING

Vi kan erbjuda regelbunden tillsyn och skötsel av såväl den yttre som den inre miljön. Det
handlar om att se till att området ger ett snyggt och välvårdat intryck samt att fastigheten
hålls i ett bra skick. Våra ledstjärnor är närhet, flexibilitet, kvalitet och kompetens vilket ger
en kundnära fullservice.

FASTIGHETSSKÖTSEL
SKÖTSEL AV HUS OCH GÅRD - ÅRET RUNT

MILJÖ

Vi kan förvaltning! Våra tjänster har under många år utvecklats i
nära samarbete med medlemmar och kunder.

I vårt miljömedvetna arbete använder vi miljövänliga val av fordon,
redskap och bränsle.
Vår gemensamma miljö är en viktig och prioriterad fråga för oss på
HSB!

Utomhus vill vi ha barfotavänliga gräsmattor, välkrattade gångar,
prunkande rabatter och halkfria vinterlandskap. För det krävs
regelbunden skötsel. Vi kan på några få säsonger skapa grönska som
ger utemiljön ett riktigt lyft! Vår fastighetsskötsel är alltid behovsanpassad och vi skräddarsyr avtal för era behov och önskemål. Vi arbetar
långsiktigt och värnar om fastigheten och de boende. Vi vill bidra till
ett tryggt och trivsamt boende.

REPARATIONER
Vi utför även arbete inom el, bygg och VVS. Låt HSB sköta det löpande
underhållet i er fastighet. Då tar vi hand om tekniska reparationer
inom VVS och el i lägenheter och allmänna utrymmen.
Säkerhetskontroller av tvättstugornas maskiner är en mycket viktig
arbetsuppgift för att förhindra olyckor. Som ett komplement till
medlemmars och hyresgästers felanmälan bör även regelbundna
tillsynsronder utföras.

RING ELLER SKICKA
EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!
HSB MÄLARDALARNA
TELEFON:
010 303 27 00
E-POST:
07INFO@HSB.SE

VI ERBJUDER BLAND ANNAT:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gräsklippning
Rensning rabatter
Beskärning av buskar/häckar
Kantskärning
Trädbeskäring
Omplantering/nyplantering
Skötsel av lekplatser
Snöröjning/skottning
Halkbekämpning
Sandupptagning
Lövupptagning
Gödsling och kalkning enl.
jordanalys
• Lekplatsbesiktning

• Sophantering: Tömning av
papperskorgar, borttagning
skräp allmänna utrymmen
• Tömning förråd
• Rensning av avlopp
• Namntavlor
• Cykelutrensning
• Städning av cykelrum, vind,
källare, undercentraler, fläktrum, källargångar
• Borttransporter
• Städ – tvättstugor
• Fönstertvätt – källare
• Energirapporter

