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DAGS ATT RENOVERA ELLER BYGGA OM?
Förr eller senare är det alltid nödvändigt att under-
hålla, renovera eller bygga om sina fastigheter. Görs 
det i rätt tid så minskar risken för stora oväntade 
utgifter på grund av eftersatt underhåll. Andra 
skäl till att bygga om kan vara nutidsanpassningar 
eller krav från boende och omvärlden, exempelvis 
tillgänglighetsanpassningar, energioptimering och 
andra miljöförbättrande åtgärder. Kanske finns 
önskemål på större inglasade balkonger, installation 
av hissar eller renovera och rusta upp gårdsmiljön. 
Oavsett vad det är som ska göras så är det viktigt 
att tänka efter före, för renovering/ombyggnad är 
lättare sagt än gjort.

VI GÖR TILLVARON LITE ENKLARE!
Vid ett underhållsarbete eller renovering/
ombyggnad ställs det höga krav och förväntningar 
på er som beställare på era kunskaper och engage-
mang i projektet. Inte minst har ni ett långtgående 
byggherreansvar i att styrande lagar och förord-
ningar följs. Det är lätt att det även blir en övermäk-

tig uppgift att hålla ordning på projekteringsmöten, 
anbudsupphandling, försäkringsavtal, myndighets-
krav, arbetsmiljöansvar, besiktningar, kalkyler, pro-
jektplaner, tidplaner, byggmöten, information till 
boende med mera. Listan kan göras lång med allt 
som innefattas och omfattas av en ombyggnad.

DE FYRA STEGEN: PLANERING, PROJEKTERING, 
UTFÖRANDE & UPPFÖLJNING
Vår idé är att vara er byggnadstekniska expert och 
som projektledare ta hand om projektet så att du 
som kund kan känna dig trygg och slippa grovjob-
bet, men ändå behålla kontrollen över projektet. I 
vår projektledningsroll tar vi fulla ansvaret för säker-
ställandet av kvalitén. Vi sköter allt från planering, 
projektering och utförandet till uppföljning. I 
vårt sätt att arbeta ger vi god framförhållning och 
tydlighet i vårt gemensamma samarbete mellan HSB 
Skåne och er. Givetvis ger vi löpande information 
och bistår med hjälp på styrelsemöten och extra 
stämmor med kallelser och kalkyler/beslutsunder-
lag med mera.
 Våra administrativa kunskaper innefattar inte 
bara själva byggprocessen, utan även handlägg-
ningsförfarandet innan, med de olika besluts-
gångarna inom bostadsrättsvärlden som sker på 
styrelsemöten, stämmor och i vissa fall även hyres-
nämndsförfaranden.
 HSB Skåne ledsagar er genom alla delarna av 
processen och finns dessutom kvar när arbetet är 
färdigställt, som ert stöd och er hjälp under hela 
garantitiden.

SPECIALIST-
TJÄNSTER

BYGGTEKNISK EXPERT

Vi vet hur mycket det är att hålla reda på för er som sitter i styrelsen för en bostadsrätts-
förening. Det är ett stort ansvar och kräver dessutom mycket tid. Vi som arbetar med 
HSBs förvaltningstjänster kan hjälpa er med detta. Vi spenderar nämligen i snitt två 
miljoner arbetstimmar på att ta hand om fastigheter varje år. Det ger oss onekligen en 
hel del erfarenhet. Erfarenhet som vi gärna delar med oss av till er. 


