ALLT INOM FÖRVALTNING
– Vi avlastar er i vardagen
Tjänsteutbud HSB Nordvästra Götaland

>>Vi finns här för att
tillsammans skapa ert trygga
och hållbara boende <<
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ALLT INOM FÖRVALTNING

KOMPLETT
TJÄNSTEUTBUD
för fastighetsförvaltning

HSB Nordvästra Götaland är en medlemsägd bostadsorganisation med närmare 250 bostadsrättsföreningar.
Huvudkontoret återfinns i Skara och vi har kontor i Skara,
Lidköping, Mariestad, Skövde och Trollhättan. Dessutom
finns vi representerade på ytterligare orter i verksamhetsområdet.
Från HSB Nordvästra Götaland kan kompetens handplockas till varje
del av er verksamhet så att ni når era mål. Tillsammans skapar vi en
bostadsrättsförening redo för idag och framtiden.

Helhetslösningar
I vårt erbjudande finns ett komplett utbud av tjänster för förvaltning av er fastighet. Oavsett om ni har behov inom fastighetsservice,
fastighetsekonomi, entreprenad, energi eller teknik och ombyggnad.
Det breda tjänsteutbudet gör det enklare för våra kunder att driva en
effektiv förvaltning. Med både kvalitets- och miljöcertifiering kan vi
garantera att våra arbeten utförs med högsta kvalitet och med hänsyn
till miljön.

Skräddarsys efter önskemål
Vi har många kunder med skilda behov av tjänster. Erbjudandet skräddarsys naturligtvis efter önskemål.
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FÖRVALTAREN
styrelsens högra hand

HSB Nordvästra Götalands tjänst ”Förvaltare” underlättar vardagen för bostadsrättsföreningens styrelse eller privata fastighetsägare i det dagliga arbetet.
Förvaltarens stöd ger en avgörande lättnad i

bostadsrättsförening kan man dra nytta av

arbetsinsats för styrelsen, som fattar beslut och

förvaltarens nätverk, både internt inom HSB

sedan överlåter till förvaltaren att genomföra

och externt.

det som beslutats.

Rätt beslut i rätt tid

Professionellt bollplank

I förvaltarens uppdrag ingår: samordning och

Styrelsen får i sin förvaltare ett professionellt

kontroll av allt arbete i bostadsrättsförening-

bollplank och kan stämma av frågor med för-

en. Skapa förutsättningar för rätt beslut i rätt

valtaren, vilket gör att man kan få ett bra stöd

tid, att verkställa beslut, proaktiv bevakning av

i alla projekt och initiativ. Förvaltarens rekom-

bostadsrättsföreningens intressen, att vara sty-

mendationer och erfarenhet hjälper styrelsen

relsens kontaktperson samt att vara samman-

att fatta välgrundade beslut och driva föreni-

hållande i kontakter mellan HSB och bostads-

ngens utveckling framåt på bästa sätt. Som

rättsföreningen.

VI HAR RÄTT KOMPETENS
FÖR TJÄNSTER INOM:
4 Förvaltningsplan
4 Förvaltningsrapport
4 Bereda ärenden till styrelsen
4 Delta på styrelsemöten, informationsmöten och föreningsstämma
4 Verkställa styrelsens beslut
4 Hantera försäkringsärenden
4 Underhållsplanering/hantering
4 Ansvara för upphandling

4 Samordning och hantering av

4 Stöd inom HSBs digitala system
4 Egenkontroller, exempelvis
fastighetsägarens ansvar
4 Att lägga upp information på Mitt HSB
4 Uthyrning lokal/parkering och garage
4 Köhantering
4 Nyckel-/tagghantering
4 Fakturahantering på delegering
4 Störningsärenden

4 Att bevaka avtal knutna till fastigheten
4 Att bevaka myndighetskrav
4 Att hantera boendefrågor

sidoentreprenörer
4 Att vara styrelsens kontaktperson

Det går utöver detta att köpa ett antal tilläggstjänster och skräddarsy sitt förvaltaravtal utifrån föreningens unika behov.
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FASTIGHETSEKONOMI

ekonomi och administration
HSB Nordvästra Götaland utför alla uppgifter inom administrativ
och ekonomisk förvaltning, förvaltning för bostadsrättsföreningar
och privata fastighetsägare.
Från bokslut till analyser

Vilket behov har ni?

Ekonomi och administration är en stor del av

Vi erbjuder bland annat hyresadministration,

styrelsens arbete. Ekonomiska analyser, som

löpande redovisning, bokslut, löner och arvo-

budget och kalkyler, varvas med löpande upp-

den, budget och deklarationer. Behoven varie-

gifter som avgifts- och hyresaviseringar. Skat-

rar för olika bostadsrättsföreningar och priva-

ter och deklarationer ska betalas och lämnas in

ta fastighetsägare, därför skräddarsyr vi våra

i tid, lagar och stadgar följas med mera.

tjänster utifrån ert behov.

VI HAR RÄTT KOMPETENS
FÖR TJÄNSTER INOM:
4 Ekonomisk rådgivning
4 Bokslut
4 Budgetering
4 Bokföring och löpande administration
4 Löner och arvoden
4 Administration av lägenhetsöverlåtelser
4 Avisering månadsavgift/hyror
– Påminnelse och inkasso

4 Digital köhantering
– För parkering, förråd och garage

4 Juridisk rådgivning
– Medlemmar erbjuds kostnadsfri rådgivning
av specialister inom bostadsrättsjuridik

4 Utbildning
– Ett brett kursutbud för bostadsrättsföreningars styrelser och förtroendevalda

4 Mitt HSB

4 Finansiering och kalkylering

– Webbportal med tillgång till föreningens
ekonomiska rapporter, blanketter med mera

– Vid till exempel ombyggnad/renovering

4 Lånehantering
4 Likviditetsplanering

4 Webbfaktura
– Digital fakturahantering
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>> Med hundra års erfarenhet av
förvaltning, lokal närvaro och en stark
digital förmåga hjälper vi er och ger er
värdefull avlastning i vardagen <<
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ENTREPRENAD

hantverk med hög kvalitet
Vi jobbar i miljöer som kräver omsorg och hänsyn till andra människor. Därmed ligger nyttan för våra kunder i att
vi kan leverera kompetens och genomförande inom både
bygg och service.
En ombyggnad eller renovering kräver ofta insatser från olika hantverkare, snickare, elektriker, murare, rörmokare och målare. Poängen
med att anlita Entreprenad är att vi är vana vid totalentreprenader.
Det innebär att du som kund bara har en kontakt på HSB som syr ihop
och skapar flyt i projektet – oavsett storlek.

VI TILLHANDAHÅLLER
TJÄNSTER INOM:
4 Snickeri, EL och VVS
4 Kök- badrum & lägenhetsrenoveringar
– Målningsarbeten

4 Murning och putsning
4 Dörr- och fönsterbyten
4 Ombyggnad, renovering och tillbyggnad
4 Kakel- och klinkersättning samt mattläggning
4 Fasad-, tak- och balkongreparationer
4 Försäkringsskador
4 Totalentreprenader
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FASTIGHETSSERVICE

från städning till lekplatsbesiktning
Vi hjälper styrelsen med allt från felanmälan och
reparationer till yttre skötsel och städning.

HSB Nordvästra Götaland håller rent och

Självklart anpassar vi våra tjänster efter för-

snyggt på gårdar och i gemensamma utrym-

eningens behov och önskemål. Vi utför även

men som trapphus och tvättstugor. Vi sköter

uppdrag åt fastighetsägare och privatperso-

också snöröjning, klipper gräsmattor och sa-

ner.

nerar klotter med mera.

VI HAR RÄTT KOMPETENS
FÖR TJÄNSTER INOM:
4 Plantering
4 Gräsklippning
4 Skötsel av rabatter
4 Trädfällning
4 Beskärning av träd och buskar
4 Sandning och saltning
4 Snöröjning
4 Sophantering
4 Klottersanering
4 Trappstädning

4 Lokal- och golvvård
4 Bygg- och flyttstädning
4 Hjälp i hemmet
4 Snickerier
4 VVS- och elarbeten
4 Tvättstugor
4 Jour dygnet runt
4 Försäkringsskador
4 Fastighetssyn yttre miljö
4 Lekplatsbesiktning
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>>Vi finns med
hela vägen <<
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>>Vi engagerar oss
genom hela byggprocessen <<

VI TILLHANDAHÅLLER
TJÄNSTER INOM:
4 Projektledning inom Bygg,

– Bygglovshantering

VVS, Ventilation och El
– Teknisk och ekonomisk rådgivning
– Entreprenadupphandling, exempelvis
takbyte, fönsterbyte, renovering av fasader,
nybyggnationer, värmecentraler, ventila
tionssystem, solceller, dränering,
målningar med mera.
– Kontroll av fastighetens status, takbesiktningar, balkongbesiktningar, fasadbesiktningar, översyn av värmesystem, översyn av
ventilationsanläggningar med mera.

– Arbetsmiljöfrågor Bas-P och Bas-U
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– Teknisk och ekonomisk rådgivning

4OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
– Upphandling av OVK-besiktning
– Utförande av OVK
– Utföra åtgärder som uppkommer
vid OVK-besiktning

4Radon
– Utförande av radonmätning
– Radonutredning

ALLT INOM FÖRVALTNING

TEKNIK OCH
OMBYGGNAD
Alla fastigheter måste underhållas och renoveras förr eller
senare. Vid större projekt, som ombyggnationer eller renoveringar, är de ekonomiska riskerna större och erfarenhet
kan vara avgörande.
Teknik och Ombyggnad består av rutinerade och kunniga projektledare som är vana att engagera sig genom hela byggprocessen. Vi erbjuder alla kompetenser och alla typer av specialister. Det innebär att du
bara behöver ha kontakt med en enda leverantör när du ska genomföra ett projekt. Det sparar både tid och pengar.

4Energioptimering
– Energibesparande helhetslösningar
– Energideklarationer
– Energikartläggningar
– Solcellsutredningar
– Energiavtal
– Driftavtal
– Energirådgivning
– Optimera värmeanläggningar
– Optimera ventilationsanläggningar
– Övervakningssystem med larm
– Styrning av värmesystem
– Styrning av ventilationssystem
– Åtgärder för att få bort radon

4Underhållsplanering
– Ny underhållsplan
– Avtal om uppdatering av underhållsplan

4IMD Individuell mätning och debitering
– Avtal för att överföra mediakostnader till
månadsavin
– Bygga insamlingssystem för IMD
– Förvalta insamlingssystem för IMD
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KONTAKTA OSS
Vill du ha en professionell partner för att underlätta vardagen
i din förvaltning? Genom vårt Kundcenter får du kontakt med
rätt kundansvarig och möjlighet att diskutera vilka tjänster som
passar dina behov bäst.

Verksamhetsområde
HSB Nordvästra Götaland

010-442 44 00 | www.hsb.se | info.nvg@hsb.se

