
FÅ MER TID ÖVER TILL ANNAT
Att knyta ihop helheten i förvaltningen av fastigheten 
och samtidigt ha en bra kontroll över vilka behov som 
finns är en svår uppgift. Med förvaltartjänsten kan vi 
erbjuda en roll där vi ser till att ha den kontroll över 
fastigheten som krävs för att den ska må som allra 
bäst. Förvaltaren är styrelsens högra hand och hjälper 
till att verkställa såväl beslut som olika utskick till 
medlemmar och hyresgäster. Med förvaltartjänsten 
behåller ni inblicken i fastigheten men får mer tid över 
till viktiga beslutsfrågor och behöver lägga mindre tid 
på praktiska åtaganden. Förvaltaren är utmärkt att 
använda för allmän rådgivning åt styrelsen och som 
kontakt med tredje part för föreningens räkning. Med 
en naturlig ingång till HSB Skånes specialisttjänster, 
är hjälpen aldrig långt borta, oavsett vad ärendet 
gäller.

VI HJÄLPER ER MED AVTALEN
Förvaltaren hjälper föreningen att se över gällande 
service- och driftavtal och att upprätta nya avtal 
där det finns behov av det. Det kan exempelvis 
gälla serviceavtal för maskiner i fastigheten eller 
försäkringsupphandlingar. HSB har en stark position 
när det gäller avtalsupphandlingar av olika slag, tack 
vare vår breda och stora organisationen som sträcker 
sig över hela landet.

FÅ EN HELHETSBILD AV FÖRENINGENS 
HÄNDELSER
Förvaltarrapporten ger styrelsen en helhetsbild av 
föreningens händelser, som en ärendelogg. Allt ifrån 
löpande underhåll, störningsärenden och överlåtelser 
till attesterade fakturor och leverantörsstatistik. 
Förvaltarrapporten levereras enligt ert önskemål.

 

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR I 
FÖRVALTARTJÄNSTEN:
q Kontroll över den löpande förvaltningen
q Kontroll över avtal som behövs för fastighetens drift
q Allmän rådgivning
q Hantering av skadeärenden
q Hantering av störningsfrågor
q Hantering av andrahandsuthyrningar
q Myndighetskontakter
q Fakturakontroll
q Stadgefrågor
q Delta på styrelsemöte och föreningsstämmor
q Delaktig i budgetarbetet

FÖRVALTARTJÄNST
TEKNISK FÖRVALTNINGHSB SKÅNE

LÅT OSS TA HAND OM  
HELHETEN I FÖRENINGEN

RING ELLER SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!
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