
TRYGGHET PÅ LÅNG SIKT
Med våra administrativa tjäntser ger vi er förutsätt-
ningar för en god fastighetsekonomi i bostadsrätts-
föreningen eller bolaget. Vi har bred kompetens 
lång erfarenhet och erbjuder alla de administrativa 
tjänster som ni kan ha behov av.  
Tjänsterna erbjuds dels som paket i olika nivåer 
och som tilläggstjänster. Välkommen att kontakta 
oss för en inledande diskussion och för en offert. 
Tillsammans tar vi fram det ett upplägg anpassat 
efter era behov.  

BOKFÖRING, SKATT OCH ANNAN ADMINISTRATION

Låt oss sköta den dagliga löpande ekonomin, som 
att betala fakturor, hantera hyror och avgifter, bok-
föring och skatteinbetalningar, samt andra kontak-
ter med myndigheter.

BUDGET

En välgjord budget är ett bra stöd både för att få 
den löpande ekonomin att fungera och för att 
kunna fatta kloka beslut om kommande behov och 
investeringar. På driftsidan använder vi våra proffs 
inom teknisk förvaltning och energi för att under-
söka och visa hur det ser ut – och hur det borde 
vara.

BOKSLUT OCH DEKLARATION 

När året är slut tar vi hand om både bokslut och 
deklaration.

ÖVERLÅTELSER AV BOSTADSRÄTTER 

Vi hanterar överlåtelser av bostadsrätter på ett kor-
rekt och tryggt sätt för alla parter, såväl för fören-
ingen, säljare och köpare.

LÅNEHANTERING 

Rådgivning angående befintliga lån. Vid upphan-
dling av nya lån hjälper vi till med  offertförfrågan 
och utvärdering.

HSB Värmland, Box 141, 651 04 Karlstad. Tel: 054 - 19 84 00, E-post: info@varmland.hsb.se
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EKONOMI
Administrativa tjänster från HSB Värmland 



VILL DU VETA MER? 

KONTAKTA:  
 
Maud Nirhammar
Ekonomichef
054 -19 84 04,  0708-19 20 04  
maud.nirhammar@hsb.se

PAKETLÖSNINGAR
Oavsett om ni är en stor eller liten förening eller om 
ni vill utföra viss administration själva kan vi anpassa 
våra tjänster efter era behov. För att göra det lite lätt-
are för våra kunder att få en överblick av vad vi kan 
erbjuda har vi delat upp tjänsterna i olika nivåer.

EKONOMISKA TJÄNSTER NIVÅ 1

I detta paket hittar du de mest grundläggande tjäns-
terna för ekonomisk administration i er förening. 

- Löpande redovisning

- Bokslut

-  Budget

- Överlåtelsehantering, 

- Pantförskrivningar

-  E-tjänster

EKONOMISKA TJÄNSTER NIVÅ 2

I detta paket hittar du tjänster som medför mer 
kontroll och en högre grad av besvärsfrihet för er 
styrelse.

- Löpande redovisning

- Bokslut

- Budget

- Överlåtelsehantering

- Pantförskrivningar

- Låneadministration

- E-tjänster

+ TJÄNSTER

Våra plustjänster, eller tilläggstjänster om ni så vill, 
kan ni kombinera med nivå 1 eller 2. Det finns även 
möjlighet att beställa dem separat.

- Ekonomiska analyser 

- Låneupphandling 

- Löneadministration

- Underhållsplan

     HSB HAR DE TJÄNSTER NI BEHÖVER

Vi  vill ge er besvärsfrihet. Med det menar vi att ni 

som har ansvar för en fastighet skall kunna sova 

gott om natten. Oavsett om ni vill utföra vissa de-

lar själva, eller om ni vill ha hjälp med det mesta, 

har vi tjänster och avtalsformer som passar. 

TEKNISKA TJÄNSTER

Fastighetsskötsel varje dag - året om!

Vi jobbar både ute och inne, gör underhåll och repare-

rar även på kvällar och helger. Vi håller trädgården 

vacker under det varma halvåret och skottar snö och 

sandar på vintern. Vi städar trappuppgångar och an-

dra utrymmen efter era önskemål.

Energitjänster

Upplever ni att kostnaderna för driften är höga i er fast-

ighet? Vi kan hjälpa er att sänka era energikostnader.  

Vid upphandling av energiåtgärder kan vi hjälpa er 

med noggranna analyser så att ni fattar rätt beslut. 

Även vid installation av nya och översyn av befintliga 

energisystem har vi den kompetens som krävs för att få 

fram det resultat man kan förvänta sig.

Hantverkstjänster

Genom HSB kan ni få tillgång till ett antal hantverks-

tjänster. Vi har snickare, elektriker och målare för att 

nämna några.

Projektledning

Till våra projektledare vänder ni er när det är dags för de 

lite större projekten, som vid renoveringar eller vid en 

om- eller tillbyggnad. Då kan våra duktiga projektledare 

och konsulter vara med hela vägen.

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER

Vi sköter ekonomin med löpande redovisning och bok-

slut. Vi hjälper er också att planera för framtida under-

hållbehov och investeringar. Större delen av våra tjänster 

är webb- baserade vilket underlättar för alla som behöver 

ta del av redovisning och rapporter. 

UTBILDNING

En kompetent styrelse gynnar alla medlemmar i för-

eningen. Vårt kurs- och konferensprogram ger dig 

den kunskap du behöver, oavsett din roll i styrelsen. 

Vi erbjuder den bästa utbildning du kan få för att kun-

na ta ansvar för en bostadsrättsförening. 


