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KOMPLETT TJÄNSTEUTBUD
FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNING
HSB Nordvästra Götaland är en medlemsägd bostadsorganisation med 246 bostadsrättsföreningar. Vårt verksamhetsområde omfattar 25 kommuner. Huvudkontoret återfinns i
Skara och vi har fullservicekontor i Skara, Lidköping, Mariestad, Skövde och Trollhättan.
Dessutom finns vi representerade på ytterligare orter i verksamhetsområdet.
HELHETSLÖSNINGAR
I vårt erbjudande finns ett komplett utbud av
tjänster för förvaltning av din fastighet. Oavsett
om du 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. Vårt utbud varierar något
beroende på ort, kontakta vårt Kundcenter för att
få veta mer.

SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER
Vi har idag över 300 kunder med skilda behov
av tjänster. Erbjudandet skräddarsys naturligtvis
efter önskemål.
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FASTIGHETSEKONOMI

Personlig
kontakt

EKONOMI OCH A DMINISTR ATION
FRÅN BOKSLUT TILL ANALYSER
HSB Nordvästra Götaland utför alla uppgifter
inom ekonomi och administrativ förvaltning för
bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.
Ekonomi och administration är en stor del av
styrelsens arbete. Ekonomiska analyser, som budget
och kalkyler, varvas med löpande uppgifter som
avgifts- och hyresaviseringar. Skatter och deklarationer ska betalas och lämnas in i tid, lagar och
stadgar följas med mera.

4 | PROFESSIONELL FÖRVALTNING ÅT ALLA

SKRÄDDARSYDD EKONOMISK
ADMINISTRATIV FÖRVALTNING
Vi erbjuder bland annat hyresadministration,
löpande redovisning, bokslut, löner och arvoden,
budget och deklarationer. Behoven varierar för
olika bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare, därför skräddarsyr vi våra tjänster.

FASTIGHETSEKONOMI H A R R ÄT T
KOMPETENS FÖR TJÄ NSTER INOM:
• Bokslut

• Likviditetsplanering

• Budgetering

• Juridisk rådgivning

• Bokföring och löpande administration
• Löner och arvoden
• Administration av
lägenhetsöverlåtelser
• Avisering månadsavgift/hyror
 Kravhantering vid behov

• Finansiering och kalkylering
 Vid till exempel ombyggnad och renovering

• Lånehantering

 Medlemmar erbjuds kostnadsfri rådgivning
av specialister inom bostadsrättsjuridik

• Utbildning
 Vi erbjuder ett brett kursutbud för bostadsrättsföreningars styrelser och förtroendevalda

• Portalen
 Webbportal med tillgång till föreningens
ekonomiska rapporter, blanketter med mera

• Webbfaktura
 Digital fakturahantering

FASTIGHETSSERVICE
FR Å N STÄ DNING TILL
LEKPLATSBESIK TNING
Vi hjälper styrelsen med allt från felanmälan och reparationer till yttre
skötsel och städning.
HSB Nordvästra Götaland håller rent och snyggt
på gårdar och i gemensamma utrymmen som
trapphus och tvättstugor. Vi sköter också snöröjning, klipper gräsmattor och sanerar klotter
med mera. Självklart anpassar vi våra tjänster
efter föreningens behov och önskemål. Vi utför
även uppdrag åt privatpersoner.
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»Vi tar ett
helhetsansvar«

FASTIGHETSSERV ICE H A R R ÄT T
KOMPETENS FÖR TJÄ NSTER INOM:
• Plantering

• Lokal- och golvvård

• Gräsklippning

• Bygg- och flyttstädning

• Skötsel av rabatter

• Hjälp i hemmet

• Trädfällning

• Snickerier

• Beskärning av träd och buskar

• VVS- och elarbeten

• Sandning och saltning

• Tvättstugor

• Snöröjning

• Jour dygnet runt

• Sophantering

• Försäkringsskador

• Klottersanering

• Fastighetssyn yttre miljö

• Trappstädning

• Lekplatsbesiktning

ENTREPRENAD
H A NT V ERK MED HÖG K VA LITET
Vi jobbar alltid 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 som syr ihop och skapar flyt i projektet – oavsett om
det är stort eller litet.
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ENTREPREN A D K A N
TILLH A NDA H Å LL A TJÄ NSTER INOM:
• Kök- och badrumsrenoveringar

• Kakel- och klinkersättning

• El, måleri och VVS

• Fasad-, tak- och balkongreparationer

• Murning och putsning

• Försäkringsskador

• Dörr- och fönsterbyten

• Totalentreprenader

• Ombyggnad, renovering och tillbyggnad

NYPRODUKTION,
TEKNIK OCH OMBYGGNAD
VI ENGAGERAR OSS GENOM HELA BYGGPROCESSEN
Alla fastigheter måste underhållas och renoveras förr eller senare. Vid större projekt,
som ombyggnationer eller renoveringar, är de ekonomiska riskerna större och gedigen
erfarenhet kan vara avgörande.
Teknik & 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.
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NYPRODUKTION/ TEKNIK OCH OMBYGGNAD
H A R BRED OCH DJUP KOMPETENS INOM:
• Projektledning inom Bygg, VVS,
Ventilation och El
 Teknisk och ekonomisk rådgivning

• Energioptimering
 Avtal om drift av fastigheten för
att optimera energiförbrukning

 Entreprenadupphandling, exempelvis takbyte,
fönsterbyte, renovering av fasader, nybyggnationer, värmecentraler, ventilationssystem,
solceller, dränering, målningar med mer

 Energibesparande helhetslösningar

 Kontroll av fastighetens status, takbesiktningar,
balkongbesiktningar, fasadbesiktningar,
översyn av värmesystem, översyn av
ventilationsanläggningar, med mera

 Solcellsutredningar

 Bygglovshantering

 Energirådgivning

 Arbetsmiljöfrågor Bas-P och Bas-U

 Optimera Värmeanläggningar

 Teknisk och ekonomisk rådgivning

 Optimera Ventilationsanläggningar

• OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

 Energideklarationer
 Energikartläggningar

 Energiavtal
 Driftavtal

 Övervakningssystem med Larm

 Upphandling av OVK-besiktning

 Styrning av värmesystem

 Utförande av OVK

 Styrning av ventilationssystem

 OVK-avtal
 Utföra åtgärder som uppkommer
vid OVK-besiktning

• Radon
 Utförande av radonmätning

• Underhållsplanering
 Ny underhållsplan
 Avtal om uppdatering av underhållsplan

• IMD Individuell mätning och debitering

 Radonutredning

 Avtal för att överföra mediakostnader till
månadsavin

 Åtgärder för att få bort radon

 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

Telefon 010-442 44 00 www.hsb.se

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

