Välkommen in!

Om stiftelsen
Bertil Strömberg
Stiftelsen Bertil Strömberg är en
välgörenhetsstiftelse. Det betyder att
vi skänker delar av företagets vinst till
välgörande ändamål. Som hyresgäst
hos Bertil Strömberg går alltså en del
av din hyra till viktiga samhällsinsatser
både lokalt och globalt.

Trivsel, komfort
och trygghet
Bertil Strömberg Fastighets AB grundades redan 1969, av Bertil Strömberg. Med grund i byggnadsbranschen, och i synnerhet byggandet av villor, började vi genom god förståelse för hur en bostad ska skötas förvalta
fastigheter under 1980-talet. Bertil Strömberg gick bort 2002 och idag ägs
företaget av stiftelsen Bertil Strömberg. Vi förvaltar 14 bostadsfastigheter
i Stockholms södra närförorter.
Våra fastigheter är förknippade med hög trivsel, komfort, trygghet och, i
slutändan, nöjda hyresgäster. Vår vision är att utöka vårt bestånd genom
fortsatt förvärv, förvaltning och förädling av fastigheter, men även egna
nybyggnationer av hyresrätter.
Varmt välkommen in till Bertil Strömberg!

Välkomna att prata drift
och skötsel med oss
Fungerande fastighetsservice sedan 1993
Vad kan vi hjälpa er med?
Fastighetsjour | VVS | Ventilation | Elektriker | Styr och regler | Vitvaror | Tvättstugeservice och installation

Mats Lindén • 0708-99 17 60 • mats.linden@driftia.se

En långvarig
hyresvärd
Bertil Strömberg Fastighets AB:s bostadsfastigheter är framförallt nyrenoverade hus
från 1940- och 50-talet. Genom ett väletablerat samarbete med entreprenörer genomför
vi allt inom fastighetsförvaltning.
Vi arbetar efter långsiktig underhållsplaner för såväl ute- som innemiljön. Vi genomför
stambyten vid behov och ser hela tiden över våra utemiljöer för att genom markentreprenader skapa lekplatser, grönytor, bättre belysning och trevliga planteringar för
våra hyresgäster att vistas och leva i.
I Bertil Strömberg Fastighets AB får ni inte bara en erfaren fastighetsförvaltare, vi är
även en hyresvärd att räkna med i det långa loppet.

SK Rörinstallationer är en gedigen och engagerad
VVS-entreprenör som varit verksam sedan 1998.
I en ständigt föränderlig marknad är vi uppskattade av våra
kunder för att vi alltid utmanar oss själva och levererar hög
kvalité i allt vi gör.
Vi strävar efter att ha ett brett utbud av VVS-tjänster.
Vår affärsidé som VVS-entreprenörer är att bygga, renovera och
underhålla fastigheter inom Stor-Stockholm.
www.skrorinstallationer.se

Vid övriga frågor, kontakta
kontoret på info@bsfastighetsab.se eller 08-560 318 09.

Välkommen till
ditt hem!
Kära hyresgäst, välkommen hem. Du är nu stolt
hyresgäst av en hyresrätt i en av Bertil Strömbergs klimatsmarta bostadsfastigheter. Här följer
några enkla tips och råd från oss som du kan
behöva tänka på.
Teknisk felanmälan:
Genom samarbete med Driftia Förvaltning AB
anmäler du alla tekniska fel till:
info@driftia.se eller 08-744 44 33.
Det finns även möjlighet att nå en jour efter
ordinarie kontorstid.
Portkod:
Du har en fyrsiffrig portkod. Har du koll på
vilken den är?
Hemförsäkring:
Har du inte en redan? Då borde du teckna en
hemförsäkring omgående!

Adressändring:
Ifall du inte adressändrat än är det det fyrsiffriga
numret som står på lägenhetsdörrens dörrkarm
du ska ange när du ändrar din adress.
El:
Inget du behöver tänka på. Vi registrerar dig
som kund hos Ellevio AB. Har du inte fått ett
bekräftelsebrev från Ellevio i postnedkastet? Hör
av dig till oss.
TV och bredband:
Alla våra hus är anslutna till Com Hem AB och
fiber via IP Only.
Vill du utöka ditt TV-utbud eller internet?
Kontakta Com Hem via www.comhem.se.
Det finns även möjlighet till internet via öppet fiber. För mer info om detta, se IP Onlys hemsida.

Från tvåtill treglas
På Bertil Strömberg Fastighets AB ser vi hela tiden över lösningar som är
såväl energisparande som skapar en trevligare boendemiljö.
Som ett led i detta har vi bytt ut våra fönster på samtliga våra fastigheter,
från tvåglas till treglas. Detta bidrar både till mindre utnyttjande av energi
och en trevligare ljudkuliss för den boende.

BYGGSPECIALISTER MED SUPERKRAFTER UTÖVER DET VANLIGA

Våra nyckelfärdiga produkter är nyckeln till ett lyckat
fönsterbyte. Över 400 uppdrag utförda och besiktigade
sedan starten 2012. Med oss får du krafter utöver det
vanliga till dina fönsterbyten.

Det här kan vi bidra med i ditt fönsterprojekt:
•

Specifika förvaltningsbehov och kravbild

•

Projekteringsansvar

•

Översyn av energiförbrukningen

•

Luftmiljön

•

Sanering av hälsofarligt avfall

•

Arbetsledning

•

Trevlig personal

OFFERTFÖRFRÅGAN & REFERENSER
Olafur Jonsson, Stockholm

Fredrik Janrud, Syd

olafur.jonsson@interoc.se

fredrik.janrud@interoc.se

0725 390 338

0725 390 354

FÖNSTERBYTEN
WWW.INTEROC.SE • INFO@INTEROC.SE

Våra
områden
Vi förvaltar bostadsfastigheter i Stockholms södra närförorter Hägersten,
Bandhagen och Hammarbyhöjden. Familjevänliga områden med kulturella anor, möjlighet till handel och socialt umgänge samt goda förbindelser till innerstaden.

Våra kvarter
Mullvaden Andra 23
Faktorn 2
Mäklaren 4
Inteckningen 2
Inteckningen 3
Sparbanksboken 3
Kassörskan 3
Försvarslånet 1
Kullagret 7
Hålkälen 1
Bröstningen 1
Rörslitsen 1
Överläraren 5
Överläraren 6

Överläraren 5 & 6
Lidköpingsvägen 34-40, Hammarbyhöjden
Fyra hus på två fastigheter
Förutom att förvalta fastigheten tycker vi det är minst
lika viktigt att förvalta den natur och miljö som finns
runtom. På Överläraren 5 & 6 har vi renoverat fasader,
tak och balkonger, men även den yttre miljön.

Ett bra golv, levererat av oss,
rätt utfört och i rätt tid!
070-227 57 49 • ursiniusab@live.se

Långbrodalsvägen 32 • 125 34 Stockholm • www.segolv.nu

Faktorn 2
Bokbindarvägen 72, Hägersten
25 lägenheter
På Faktorn 2 har vi bland annat byggt nya parkeringsplatser och genomfört fönsterbyte för att spara energi
och en mer behaglig ljudkuliss.
Genom samarbete med arkitektbyrån Halvorsen har vi
även ritat och konstruerat så kallade miljöstugor, för
effektiv källsortering.

HALVORSEN • COAST
Halvorsen Coast Arkitektkontor
Ringvägen 141
116 61 Stockholm

kontakt@halvorsencoast.se
08 31 56 00
www.halvorsencoast.se

Kontakta oss
Besöksadress:
Inteckningsvägen 39
129 30 Hägersten
Postadress:
Box 93
129 22 Hägersten
Kontakta oss
info@bsfastighetsab.se

• 16877 • www.jssverige.se

08-560 318 09

