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ENERGI

ENERGIAVTAL – SPARA ENERGI  
I ERA FASTIGHETER PÅ LÅNG SIKT

Våra energitjänster hjälper bostadsrättsföreningar att spara både energi och pengar samtidigt 
som man bidrar till minskad klimatpåverkan. Vårt energiavtal ger er den bästa helhetsbilden av er 
fastighets energiförbrukning och de kostnader som den för med sig. 

LÄS MER OM ÖVRIGA TJÄNSTER.
hsb.se/sodra-norrland/tjanster/

VI GÖR VARDAGEN  
LITE ENKLARE

SÅ HÄR HJÄLPER VI ER
Rätt mätningar och tariffer. I avtalets uppstart görs 
en noggrann genomgång av energistatistik och tekniska 
installationer. Därefter kontrollerar vi vilka tariffer ni  
har som utgångspunkt för era betalningar. I många fall 
finns besparingar att göra genom att byta eller ta bort 
mätare och därigenom få lägre tariffer.

Uppföljning och kontroll. När vi fått fram alla upp-
gifter lägger vi in dem i vårt energiberäkningsprogram.  
Med hjälp av programmet kan vi kontrollera att alla  
uppgifter stämmer. Vi får även fram statistik och kan  
göra beräkningar för att se vilka kostnadseffekter det blir 
vid tänkbara förändringar och förbättringar.
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Kontinuerliga förbättringar. Den energibesiktning vi 
gör när vi startar vårt arbete i er fastighet är inte statisk. 
Vi optimerar värme, ventilation, el och vattenförbrukning 
löpande efter de förutsättningar som råder. HSB jobbar 
kontinuerligt med förbättringar och föreslår förändringar 
om de kan förväntas ha positiva effekter.

Medverkan vid beslut. För att den information vi får 
fram vid vårt arbete ska användas på bästa sätt ingår det 
i avtalet att vi medverkar på minst ett styrelsemöte per år. 
Vi presenterar rapporter och lägger fram konkreta förslag 
som styrelsen kan ta till sig för att fatta rätt beslut.

ÄR DU NYFIKEN?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

HSB SÖDRA NORRLAND
tel 010-303 23 00
info.sodranorrland@hsb.se

HÅLLBARA HSB 
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.

MED ENERGIAVTALET FÅR NI:
• Besiktning av ert energisystem
• Analys av avgifter
• Kontinuerlig energijakt som ger er lägre energi

kostnader
• Optimering av värme, ventilation och elförbrukning
• Uppföljning och rapporter av er energiförbrukning
• Ärliga åtgärdsförslag för att nå en lägre energi-

förbrukning
• Utvärdering av vilka energitjänster ni bör satsa på  

för just er förening
• Ett avtal som hjälper er att hålla koll på era energi-

kostnader under lång tid och en oberoende  
energispecialist i styrelsen

• Bevakning av ny teknik samt nya  
regler och bidrag 
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