
HELHETSLÖNING ELLER ENSKILDA TJÄNSTER
De administrativa och ekonomiska uppgifterna 
kan innebära väldigt mycket arbete och tid för er 
i föreningen. Om ni inte unnar er lite stöd 
förstås. HSB Skånes ekonomiska förvaltning kan 
hantera såväl helheten som valda delar. 
 Våra ekonomer hjälper er med den löpande 
bokföringen och upprättandet av budget och 
bokslut. Vi erbjuder även tjänster som kan sköta 
ert löpande pappersarbete kring underhållspla-
ner, skadehantering och upphandlingar. Utöver 
detta kan vi dessutom assistera er med allt vad 
gäller löpande hantering av fakturor, avgifter, 
hyror och arvoden. 
 Våra ekonomer har stor erfarenhet av att 
hantera bostadsrättsföreningar och stiftelser 
inom fastighetssektorn, och känner väl till de 
speciella regler och lagar som reglerar verksam-
heten. 

NÄRA KONTAKTER SKAPAR GOTT SAMARBETE
Varje kund har en ekonom hos HSB Skåne som 
den kan vända sig till. Därmed har ekonomen 

bättre möjlighet att känna till respektive fastig-
hets/förenings unika frågor och situationer. All 
förvaltning syftar till ständiga förbättringar 
genom att effektivisera och pressa driftskostna-
derna för föreningen. 
 Som kund tilldelas ni en kundansvarig på HSB 
Skåne. Er kundansvarige ökar tryggheten för er 
och att skapar en flexibilitet som är viktig för ett 
väl fungerande samarbete. Genom den kundan-
svarige har ni alltid en snabb kontakt direkt med 
HSB Skåne, vad ärendet än gäller.  

EKONOMISK FÖRVALTNING
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HSB SKÅNE SERVICECENTER I LUND 046-210 84 00
Telefontid: mån–fre 08.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00
Postadress: Box 1712, 221 01 Lund
Besöksadress: Gnejsvägen 17, Lund
info-skane@hsb.se | hsb.se/skane/tjanster | 046-210 84 00

EXEMPEL PÅ EKONOMISKA TJÄNSTER:

q Fakturahanterig
q Löpande bokföring
q Upprättande av bokslut
q Förslag till förvaltnings             
     berättelse
q Ekonomisk rapportering
q Hyresavisering, kontroll av  
     inbetalda hyror
q Lånehantering

q Upprättande av 
     budgetförslag
q Fastighetsdeklaration
q Lönehantering
q Kontrolluppgifter
q Medlemsförteckning och     
    lägenhetsregister
q Hantering av pant
q Momshantering


