Din specialist på
bostadsrättsförvaltning.

Enklare styrelsearbete
– och bättre boende.
Idag och imorgon.

En helhetsleverantör
av förvaltningstjänster
för bostadsrätter.
Det kan alltid bli bättre. Mycket, lite eller väldigt mycket. Det vet vi efter alla år i
branschen. Och med hundratals engagerade medarbetare i hela landet vet vi också
att nästan ingenting är omöjligt. Eftersom vi dessutom alltid har helheten i åtanke,
får ofta mindre insatser stor effekt. Teknisk och ekonomisk förvaltning, projektledning vid ombyggnation, juridisk hjälp – eller en blandning? Vi har spetskompetens
inom alla områden. Hur kan vi göra livet enklare i din bostadsrättsförening?

Din partner hela vägen.
Med oss på SBC får du och din förening alltid engagerad, erfaren och professionell hjälp – oavsett om det gäller
skötsel av fastigheten eller bokslut. Som kund får du ett eget team för din förening. Det gör att alla som jobbar
med er är uppdaterade om såväl er historia som senaste nytt i föreningen. Något som bidrar till ett extra smidigt
och effektivt styrelsearbete.

All inclusive eller flex?
Våra kunder påminner oss dagligen om något väldigt viktigt – alla
är vi olika och har olika behov. Det är därför vi erbjuder alla typer
av tjänster som en bostadsrättsförening kan behöva, oavsett om
det handlar om er ekonomi, fastighet eller era medlemmar.
Styrelsen väljer själv om den vill ha hjälp med allt eller bara en
del. Effektivt och flexibelt på din och föreningens villkor, alltså.

Vi erbjuder hjälp med:
•
•
•
•

Ekonomisk förvaltning
Teknisk förvaltning/fastighetsskötsel
Projektledning
Fastighetsjuridik

Ekonomisk förvaltning

Vill din styrelse
både få mer tid över
och bättre ekonomi?
Ett smidigt styrelsearbete blir inte bara roligare. Det spar tid också. Tack vare vår
långa erfarenhet av att arbeta med just bostadsrätter, har vi på SBC utarbetat en
effektiv uppsättning verktyg som snabbt hjälper dig och din förening med allt som
behövs för att sköta föreningens ekonomi med glans. En specialist för dig som vill
få tid över till annat.
En egen ekonomiavdelning till er tjänst!
Eftersom vi har specialister på allt från redovisning och driftskostnadsanalys till aviutskick, kan vi hjälpa din förening
med just det ni behöver. Inte nog med det – vi hjälper er att bygga en stabil ekonomisk grund inför framtiden.
Ett bollplank för styrelsen, helt enkelt!

Rådgivare, sekreterare,
analytiker eller ordförande?
God ekonomi bygger på helhetstänk. Därför har vi spec
ialister inom alla områden: från hantering av intäkter och
lån till ansvar för flerårsbudget, bokslut, årsredovisning
och ekonomiska analyser. Vi tar också hand om överlåtelser och pantsättning. Eller ställer upp när ni behöver
utomstående stämmoordförande för styrelsen!

Enklare styrelsearbete i Vår Brf.
Ofta är administration den stora tidstjuven i styrelse
arbetet. I kundportalen Vår Brf hittar du allt som rör
föreningen på ett och samma ställe. Här attesterar du
fakturorna, uppdaterar dig om föreningens ekonomi,
sammanställer budget och förvaltningsberättelse,
ser statistik på felanmälan, tar ut rapporter och
mycket annat. Allt i realtid. Här kan styrelsen också
dokumentera sitt arbete och spara information kring
viktiga beslut. Kort sagt – vi gör ditt styrelsearbetare
enklare och mer effektivt.

Några av våra tjänster
inom ekonomisk förvaltning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Löpande redovisning
Bokslut och årsredovisning
Avgifter och hyror
Lägenhetsförteckning
Arkivering av fakturor
Webbattest av fakturor
Ekonomiska analyser
Likviditetsbudget
Låneupphandling
Deltagande på styrelsemöte
Agera stämmoordförande

Teknisk förvaltning

En fastighet som
mår bra kostar mindre.
Ett välmående hus är trevligare att bo i, får längre livslängd och stabilare fastighetsvärde.
Ett regelbundet underhåll förebygger också skador, vilket i sig sparar utgifter. Så mycket
är vunnet med löpande tillsyn. Vi hjälper dig och din förening med allt från bevakning av
driftsystem och säkerhet i entréer till belysning, energioptimering och projektledning av
underhållsplaner. Eller bara med att ta reda på vad just er fastighet behöver. En specialist
på hållbar fastighetshälsa sedan 1921.

Teknisk förvaltning för alla.
Ingen bostadsrättsförening är den andra lik. En del vill göra mycket själva, andra lite mindre – och vissa lämnar
bort allt. Därför har vi utformat lösningar som är anpassade efter föreningens behov. Och kom ihåg, vi nöjer oss
inte med att saker blir gjorda – vi vill alltid göra det så effektivt och hållbart det bara går. Därför leder vår tekniska
förvaltning ofta även till besparingar på både ekonomin och miljö.

Grundreceptet för långsiktig fastighetshälsa: en underhållsplan!
Genom en underhållsplan får du och din förening veta vad som behöver göras i fastigheten nu och på sikt.
Planen tas fram av speciella underhållsplanerare och är också ett viktigt underlag för budgeten: Vilken livslängd
har installationerna i fastigheten? Hur kan ni undvika kostsamma reparationer? Vilken är planen för att minska
miljöpåverkan och energikostnaderna? Ett levande dokument och en värdefull investering på fler än ett sätt, alltså!

Vi slösar ingen energi!
Uppvärmningen brukar vara den största utgiften för en
bostadsrättsförening, en utgift som ofta skulle kunna
vara mycket mindre. Det visar våra energibesiktningar
– som ger dig och din förening verktyg för att göra
energianvändningen mer effektiv. Vi hjälper också till
med individuella mätningar där föreningen kan göra
gemensamma inköp av el, vatten och värme, och sedan
fördela kostnaden på de boende utifrån förbrukningen.
Vi följer er hela vägen från förstudie och upphandling till
installation och mätning av data för debitering.

Exempel på vad
Teknisk förvaltning innefattar:
• Fastighetsskötsel
• Årlig statusbedömning
• Deltagande på styrelse- och årsmöten
• Driftgenomgångar/statistik
• Hjälp i samband med myndighetskrav

Projektledning
vid ombyggnad

Dags för renovering?
Vi tar hand om
projektledningen.
Som styrelse ansvarar man inte bara för fastighetens löpande underhåll. Även renovering och ombyggnation hör till arbetsuppgifterna. Men det är ingen som förväntar
sig att ledamöterna i en styrelse på egen hand ska driva stora projekt från början till
slut. Tvärtom – ofta behövs experter på området för att göra projekten så smidiga
och effektiva som möjligt. Och vi på SBC har spetskompetens inom såväl bygg och el
som ventilation, värme och energioptimering. Använd oss till ditt projekt!

Åh nej stambyte! Lugn, vi fixar det.
Vi hjälper er att upphandla och projektleda all typ av ombyggnation.
Och tar hand om renoveringar och installationer såsom stambyten
och omvandlingar av lokaler. Vad behöver du och din styrelse
hjälp med? Byte av fönster, inredning av råvindar, ombyggnad av
fläktanläggningar eller omvandling av lokaler till bostäder?

Hjälp hela vägen eller bara halva?
Eftersom vi på SBC alltid vill vara en hjälp där det verkligen behövs,
väljer du och föreningen helt själva om ni vill ha projektledning i
ett enskilt moment eller hela vägen – från projektering och upphandling till kontraktsskrivning, byggledning och besiktning.
Vi finns här!

Några exempel på
uppdrag vi projektleder:
• R
 enovering av tak, fasad/fönster
och balkong
• Renovering av innergård
• Stambyte inkl. våtrumsrenovering
• V
 indsombyggnation och
lokalomvandling
• B
 yte av undercentraler/		
värmesystem
• U
 pprättande och uppdatering
av underhållsplan

Bostadsrättsjuridik

Behöver din styrelse
expertråd i juridiska frågor?
Ibland är det extra viktigt att det blir rätt. Oavsett om det handlar om avtal, stadgar,
andrahandsuthyrning, hyresförhandling, vattenskador eller störningsärenden. Med
SBC får din förening tillgång till marknadens största expertis inom bostadsrättsjuridik.

Vi ger råd så att du får råd.
Som ledamot i en styrelse har man ansvar för mycket. Samtidigt kan
ingen vara expert på allt. Vi är vi vana att ta vid precis där ni i styrelsen
behöver – mitt i en process, inför eller efter. Men ju tidigare vi blir
delaktiga i processen desto större brukar besparingarna vara, både
ekonomiskt och vad gäller tvistefrågor.

Från stadgar till stämmordförande.
Föreningens viktigaste dokument är stadgarna, som ibland behöver
ändras. Kanske är ni på väg att skräddarsy dem själva? Vi hjälper er!
Vi kan också ta rollen som ordförande på föreningsstämman – något
man som styrelseledamot inte alltid känner sig bekväm med.
Dessutom hjälper vi er i styrelsen med att hantera relationer med
medlemmar, hyresgäster och leverantörer. Vi kan också agera beslutstöd och utgöra kompetensförstärkning åt styrelsen, vara representant vid förhandling med myndighet och tvister i domstol. Och
mycket mer än så. Vi är specialister på bostadsrätter helt enkelt.

Här är några av våra
vanligaste uppdrag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andelstal
Beslut om balkongbygge
Hyresförhandling
Insatsökning / kapitaltillskott
Stadgar
Stämmoordförande
Störningar
Andrahandsuthyrning
Vattenskador
Vindsombyggnad
Likvidation / friköp
Ombyggnadsavtal

Teknisk och ekonomisk
förvaltning, projektledning vid
ombyggnation, juridisk hjälp
– eller en blandning?
Vi har allt din förening behöver som rör bostadsrättsförvaltning och utveckling. Hör av dig så berättar
vi hur vi kan förbättra och förvalta er fastighet mot
ett hållbart boende.
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