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Styrelsen har tecknat avtal om teknisk förvaltning med Fastighetsägarna. Fastighetsägarna är en 
branschförening som vår bostadsrättsförening varit medlemmar i sedan många år. De erbjuder flera 
olika typer av tjänster, bland annat teknisk förvaltning.  
 
Från och med nu kommer personal från Fastighetsägarna synas i huset. Adrian som är vår 
fastighetsskötare kommer normalt göra ronder i vårt hus på måndagar. Men Fastighetsägarnas 
personal kan även vara här andra tider.  
 
Notera att de boende inte kan ta direkt kontakt med fastighetsskötarna och göra beställning på 
arbeten som man vill få utfört. Detta är huvudregeln. Det vill säga, samma regler som tidigare. Det är 
föreningens stadgar som är utgångspunkten för hur detta regleras. Styrelsen avgör vilka arbeten som 
ska beställas av Fastighetsägarna. På hemsidan kommer vi att lägga upp information framöver.  
 
Från den första oktober kommer även städfirman (ABSS) att bytas ut till Fastighetsägarnas 
städtjänster. På grund av uppsägningstid är de dock kvar fram till den sista september. Inom ramen 
för det nya avtalet ingår även brandskydd. Redan nu kan vi vara beredda att på att ingenting får 
finnas i trapphallen. Allt som finns där kommer märkas upp och sedan slängas. Även dörrmattorna 
måste tas bort. På vinden får inget stå i korridorerna. Det ska vara bortplockat i stort sett överallt i 
huset.  
 
Det brukar skiljas mellan ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning. Simpleko är föreningens 
ekonomiske förvaltare och Fastighetsägarna vår tekniske förvaltare. För oss enskilda boende blir det 
ingen direkt skillnad utan det är bostadsrättsföreningen som har hjälp av den tekniska förvaltningen. 
Det gäller alltså främst fastighetens gemensamma skötsel. Däremot är ju målet att det ska gå att 
snabbare få saker reparerade och att underhållsarbetet kan göras mer pro-aktivt, vilket därmed höjer 
boendekvaliteten för oss alla. En förhoppning finns även om att styrelsen kan bli något avlastad.  
 
Styrelsen har budgeterat för denna nya tekniska förvaltning. Men värt att noter är hur avtalet är 
utformat: Vi har en grundkostnad där visst grundarbete ingår. Gör vi beställningar utöver det, kostar 
det extra. Vi kan därför inte räkna med att föreningen har råd med vad som helst i ökad service. 
Fokus ligger på nödvändigt underhåll och reparationer. 
 
Sist så här under sommaren. Det förekommer tyvärr att skurkar genom lögner vill få tillträde i huset 
eller till och med in lura sig in i lägenheterna. Var vaksam på sådant. Är ingen annonserat från 
styrelsens sida ska man inte tro på sådana osanna sagor. Och se till att tömma postlådorna, fyllda 
postlådor är nämligen en indikation om att man inte är hemma.  
 
Med vänliga hälsningar 

Styrelsen  


