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MEDLEMSORIENTERAD

BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING
MARKNADENS MEST KONSUMENTORIENTERADE FÖRVALTNINGSTJÄNST

Nu erbjuder vi bostadsrättsföreningar en helt ny
och heltäckande förvaltningstjänst som vi kallar
medlemsorienterad bostadsrättsförvaltning. Där vi
hjälper er att få bland annat följande värdeeffekter:

• RÄTT KVALITET
Vi ger styrelsen, valberedningen och medlemmarna ett bra stöd
för att kunna agera mer affärsmässigt utifrån faktabaserade
beslut och därmed minimera risken för att drabbas av onödiga
kostnader, problem och juridiska tvister.

• RÄTT EKONOMI
Vi hjälper er med att få önskvärd kvalitet till lägsta möjliga
kostnad. Syftet är att sänka era kostnader/årsavgifter och
på så sätt skapa bästa möjliga prisutveckling på era bostadsrättslägenheter. Detta gör att er bostadsrättsförening
kommer att bli mer attraktiv att bo och investera i.

• RÄTT INFORMATION
Vi hjälper er att utforma enkel och tydlig
information om hur er verksamhet har
sett ut, ser ut i dag och hur den sannolikt
kommer att utvecklas framöver.
Denna information anpassas sedan efter
era olika intressentgruppers behov.
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RÄTT KVALITET – RÄTT EKONOMI – RÄTT INFORMATION
Genom vårt arbete med att förbättra bostadsrättsföreningars ekonomi. Har vi sett att
det finns ett flertal kvalitetsbrister i den förvaltningsmodell som i dag finns ute på
marknaden.
Vi har därför valt att utveckla en helt ny förvaltningstjänst för bostadsrättsföreningar
som vi kallar medlemsorienterad bostadsrättsförvaltning. Där vi har höjt nivån på
tjänstens innehåll och utformning betydligt.
Förutom att tillgodose de mer grundläggande och lagstadgade kraven. Så hjälper
vi er även med att bli mer problemförebyggande och agera mer affärsmässigt,
utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att verka för låga kostnader och
årsavgifter vill vi skapa största möjliga ekonomiska värdeutveckling
för era medlemmar.
Vi hjälper er även att förbättra er information till olika aktörer som
t ex nya styrelseledamöter, valberedning, medlemmar och köpare/mäklare.

Vi hjälper er med att sänka era kostnader och få er
bostadsrättsförening mer attraktiv att bo och investera i
Denna förvaltningstjänst ger er stora möjligheter att öka kvalitén inom hela er verksamhet och få er bostadsrättsförening att bli mer attraktiv att bo och investera i.
▫
▫
▫
▫
▫

Genom att vi hjälper er att hålla låga kostnader och årsavgifter i er verksamhet
Genom långsiktig och genomtänkt framtidsplanering med ett helhetsperspektiv
Genom höjd kvalitet med hjälp av högutbildade specialister inom varje delområde
Genom bra och tydlig information till styrelse, medlemmar och köpare/mäklare
Genom att hjälpa er att formulera och uppnå viktiga verksamhetsmål, inom utsatt tid
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En bättre ekonomi – med ett ökat affärsmässigt agerande
Med affärsmässigt agerande avses att med utgångspunkt från faktabaserade beslut hjälpa bostadsrättsföreningar
med att göra rätt saker (yttre effektivitet) på rätt sätt (inre effektivitet). Därigenom skapas en bra grund till att kunna
förebygga onödiga problem och kostnader samt kontinuerligt kunna förbättra bostadsrättsföreningens kvalitet,
ekonomi och information, inom alla dessa områden i er verksamhet.
Ekonomi – Upphandling, ekonomistyrning, finansiering och redovisning samt bokslut
Administration – Hantering och stöd av föreningens interna arbetsuppgifter
Teknik – Fastighetens drift, skötsel, underhållsplanering och entreprenadupphandling
Social förvaltning – Skapa bra interna relationer för ökat engagemang hos medlemmarna
Juridik – Juridisk rådgivning och tvistelösning
Miljö – Sunda och uthålliga byggnadsmaterial samt en god inomhusmiljö
Information – Rätt information anpassad för alla era olika intressentgrupper
Riskhantering – Omvärldsanalys som underlag för olika problemförebyggande aktiviteter

Förslag på olika förbättringsåtgärder i en bostadsrättsförening
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Teknik - att undersöka och förbättra fastighetens tekniska standard
Ekonomi - att sänka föreningens kostnader med X procent
Information - att förbättra informationen till styrelse, medlemmar och köpare/mäklare
Arkitektur - försköning av föreningens byggnad och markområde
Miljö - att undersöka olika byggnadsmaterial, fukt, buller och inomhusluft
Kvalitet - att öka kvalitetskraven på underleverantörernas arbete
Engagemang - att öka engagemanget hos föreningens medlemmar med X procent
Effektivitet - att förbättra och effektivisera styrelsens arbetsrutiner m.m.

Era fördelar med vår nya medlemsorienterade förvaltningstjänst
VÄRDESKAPANDE
FAKTORER

TRADITIONELL
FÖRVALTNINGSTJÄNST

VÅR NYA MEDLEMSORIENTERADE
FÖRVALTNINGSTJÄNST

Prisnivå
Kostnadsfokus
Kostnadseffektivisering
Problemförebyggande
Värdeutveckling
Medlemsengagemang
Informationsmaterial
Affärsmässighet
Tidsperspektiv
Kundperspektiv
Utvecklingsförmåga

HÖG - Med tanke på vad ni verkligen får
LÅG - Fokus på energikostnaden
LÅG - Föreningen måste ge egna förslag
LÅG - ”Agerar först då problem uppkommit”
LÅG - Höga kostnader ”livrem & hängslen”
LÅG - Föreningsarbetet upplevs som tråkigt
LÅG - Levererar ofta enbart efter lagkraven
LÅG - Agerande med ideell karaktär
LÅG - Fokuserar på ett nulägesperspektiv
LÅG - Tjänsten har ett företagarsperspektiv
LÅG - Levererar ofta enbart efter lagkraven

LÅG - Med tanke på alla unika mervärden vi ger er
HÖG - Vi tittar på hela föreningens kostnadsbild
HÖG - Ni får löpande olika förslag till effektiviseringar
HÖG - Vi hjälper er förebygga att problem uppkommer
HÖG - Ständigt fokus på lägre årsavgifter ökar värdet
HÖG - Vi hjälper er göra föreningsarbetet mer intressant
HÖG - Vi ger er rätt information till rätt intressentgrupp
HÖG - Vi hjälper er till ett mer professionellt agerande
HÖG - Både ett nuläges- och ett framtidsperspektiv
HÖG - Tjänsten bygger på ett konsumentperspektiv
HÖG - Vi arbetar kontinuerligt med tjänsteutveckling
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Vilken av dessa två föreningar skulle du vilja bo i?
Bostadsrättsförening A

Bostadsrättsförening B

Miljörisker

Vadå, finns det miljörisker i vår brf? Har aldrig
hört att det skulle vara farligt för hälsan att bo här.
Var skulle dessa miljö & hälsorisker finnas då?

Vi har utfört en miljöinventering och åtgärdat
de olika miljö & hälsomässiga brister som
konstaterades i både byggnad och markområdet.

Fastighetens
skick och
utformning

Externa besiktningar är onödigt och säkert
dyrt. Vi kollar lite själva istället. Det man inte
vet mår man heller inte dåligt av. Varför ska vi
kosta på att försköna byggnaden och markområdet? Det har ju alltid sett ut så här trist.

Vi har avtal med ett konsultföretag som minst
vart 3:e år besiktningar fastighet & installationer. Vi anlitade en arkitekt för förslag på
försköning av fastigheten, då den upplevs som
ganska trist. Nu är det mycket mer trivsamt att
bo här.

Drift &
Underhåll

Kostnaden för drift och underhåll kan väl bara
gå upp? Vi renoverar så snart vi kan och har
råd, då vi upptäckt att något har gått sönder.
Underhållsplan vad är det för något?

Vi ser regelbundet över våra kostnader och
söker på olika sätt att sänka dem. Vi arbetar
utifrån en långsiktig underhållsplan i syfte att
kunna minimera att fördyrande följdskador
uppkommer.

Teknisk &
ekonomisk
förvaltning

Vi har haft samma förvaltare så länge vi kan
minnas. Vadå, kan man byta förvaltare och
sänka kostnaden med högre kvalitet? Nej, det
får vara som det är. Det är bara krångligt att
byta.

Vi upphandlar regelbundet av våra stödtjänster.
Vi har ett förfrågningsunderlag utformat utifrån
våra behov. För att vi själva och inte förvaltaren
ska styra vår kostnads- och kvalitetsnivå.

Ekonomisk
styrning

Ekonomistyrning? Hur menar du då? Vi höjde
avgiften rejält i samband med takbytet nyligen
som dessutom blev mycket dyrare än vad vi
planerat. Vi hoppas nu bara att vi inte ska behöva höja årsavgiften igen på ett tag?

Vi har en mycket genomtänkt modell för att
arbeta med ekonomistyrning. Vi sänkte våra
årsavgifter med 15 % förra året och planerar för
nya sänkningar. Vi vill att våra medlemmar ska
ha en bra värdeutveckling på sina lägenheter.

Kund &
Information

Vad menar du med kunder? Alla får ju en
årsredovisning att läsa sen kan de som vill
alltid komma på stämman och ställa frågor
eller rösta som de vill. Visst skulle vi kunna
informera bättre men vi har även annat att
göra.

Vi har en mycket tydlig och informativ årsredovisning, en hemsida och utför regelbundet
medlemsundersökningar i olika frågor samt
att inför stämman får medlemmarna betygsätta
styrelsens årsarbete enligt ett s k Nöjd Kund
Index.

Ledning &
Organisation

Organisation? Det är ju bara ett hus?
Vi har ju en styrelse med de medlemmar som
ville ställa upp och en förvaltare som sköter vår
bokföring. Det ska väl räcka? Kan väl erkänna
att det inte sitter någon med examen från högskola i styrelsen. Vi har heller inga experter att
kunna rådfråga vid behov.

För att tillvarata våra medlemmars ekonomiska
intresse måste föreningen drivas professionellt
genom att ha en: vision, verksamhetsidé &
policys, tydlig arbetsordning, rätt kompetens
och tydliga ansvarsområden i styrelsen samt i
övrigt regelbundet arbeta med att förbättra och
utveckla verksamheten.

* Detta exempel bygger på vår unika tjänst Verksamhetsanalys-brf (se mer på www.fastitia.se).
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KONTAKTA OSS!
Så hjälper vi er med att sänka er kostnader
och få er bostadsrättsförening mer attraktiv att bo och investera i

Mer information om oss på Fastitia - Affärs & tjänsteutveckling
Vår affärsidé är att erbjuda bostads- och fastighetsmarknadens olika aktörer produkter med relevant och korrekt
information samt riskanalyser i samband med överlåtelse- och förvaltningsprocessen.
Fastitia är ett företag som sedan 2005 har verkat på bostadsrättsmarknaden. Vi har under denna tid identifierat ett
antal kvalitetsbrister inom föreningens förvaltning, då särskilt inom ekonomistyrning och kundinformation. Vårt
arbete fokuserar vi därför på att utveckla nya enkla och tydliga tjänster som förbättrar föreningens ekonomi samt
informationsmaterialet till föreningens olika intressentgrupper. Syftet med detta är bl a att minimera risken för att
föreningen och dess medlemmar samt köpare ska drabbas av onödiga kostnader och juridiska tvister. Vi har även
nyligen lanserat en ny tjänst för bostadsköpare som heter Boanalys och som du finner på www.boanalys.se.
Se mer information om vad som kännetecknar en bra och välskött bostadsrättsförening i dokumentet ”Vad är en
bra brf” samt en artikel från Bofakta om hur vi sänkte Brf Sköldpaddans kostnader med ca 30 %. Du finner detta
material på Fastitia.se (se under För styrelsen samt i toppmenyn under Om oss).

FÖRENKLAR - FÖRBÄTTRAR - UTVECKLAR
E-post: info@fastitia.se - Hemsida: www.fastitia.se / www.boanalys.se
Telefon: 021-41 71 06 - Postadress: Fastitia, Tessingatan 8, 722 16 Västerås

