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HSBs ENERGITJÄNSTER
VI GÖR VARDAGEN
LITE ENKLARE
Utgifterna för energi blir en allt tyngre börda för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Därför har HSB tagit
fram en rad olika energitjänster för att hjälpa bostadsrättsföreningarna och fastighetsägare att ta kontroll över
sitt energiflöde. I våra avtal sparar vi ofta flera gånger
mer än vad avtalet kostar. Vi gör det genom smarta
optimeringar, rätt tariffer, rätt temperaturer och med
ett bra helhetstänk. Den genomsnittliga besparingen i
våra energiavtal ligger på nästan 15 procent i minskade
energikostnader. I avtalen finns också incitament som
driver oss mot vårt gemensamma mål – att spara så
mycket som möjligt. Koldioxidutsläppen är ett gemensamt problem för alla. I Sverige står bostäder för cirka
30 procent av de totala koldioxidutsläppen. En positiv
effekt av att spara energi i er fastighet blir naturligtvis
att ni även bidrar till en bättre miljö.

LÄS MER OM ÖVRIGA TJÄNSTER.

hsb.se/sodra-norrland/tjanster/

ÖVERSIKT AV DE ENERGITJÄNSTER VI ERBJUDER
• Energiavtal. Den bästa helhetsbilden av er fastighets
energiförbrukning och de kostnader som den för med sig,
till exempel rätt mätningar och tariffer, uppföljning och
kontroll, kontinuerliga förbättringar samt medverkan vid
beslut.
• Energikartläggning. En översiktlig beskrivning med
aktuell förbrukningsstatistik, tekniska installationer och
statusbedömningar samt en uppskattad bedömning av
besparingspotentialen.
• Systemintegration. Har ni ett föråldrat styr- och regler
system har HSB en anpassad lösning för just ert fastighetstekniska system. Den ökar komforten och sparar pengar.
• Energideklaration. En statusbesiktning på driftkost
naderna som konstaterar vilken energiklass huset har
enligt Boverket.

ÄR DU NYFIKEN?

HÅLLBARA HSB

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Hållbarhet ingår i HSBs värdegrund. Vårt arbete
med miljö, energi och klimat utgår från FNs globala
hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. Våra
fokusområden är: Resurseffektivitet, Klimat, Hållbara
tjänster och produkter samt Viktig samhällsaktör.
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