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HSB MÄLARDALARNA

FASTIGHETSFÖRVALTNING FÖR ALLA
HSBs fastighetsförvaltning finns alltid nära, och kan erbjuda er förvaltningstjänster med en kompetens som är unik i Sverige. Vi har välutbildade medarbetare som kan hantera de flesta av de behov
som bostadsrättsföreningar och fastighetsägare har. Vårt erbjudande omfattar allt från traditionell
teknisk och ekonomisk förvaltning till samordnade upphandlingar och energioptimering. Det är en
klok investering för säkerhet, trivsel och er fastighets framtida värde och vi erbjuder våra tjänster till
alla, även bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar i HSB.
HSB är en medlemsorganisation och Sveriges största
bostadskooperation. Vi har byggt och förvaltat bostäder i snart 100 år. Vi skapar moderna bostäder med
nya, innovativa lösningar för ett bekvämare boende.
HSB ligger i framkant när det gäller det hållbara
boendet, där minskade utsläpp och sunda material
ska förbättra framtiden för oss och för kommande
generationer.
HSB var först med sopnedkast, tvättstuga och badrum som standard i vanliga lägenheter – saker som
har bidragit till ett bättre boende.
Vi tror på lösningar som driver samhället framåt,
idag och i framtiden. Därför satsar vi till exempel på
forskning om framtidens boende i ett omfattande
projekt som vi kallar HSB Living Lab.

VÄRDESKAPANDE FÖRVALTNING
HSB MälarDalarna förvaltar bostadsrättsföreningar
med bekymmersfrihet, gemenskap och trygghet som
ledstjärnor. Vi sköter även förvaltning åt andra fastighetsägare, både kommersiella och bostadsfastigheter.
Genom erfarenhet, kompetens och nytänkande
skapar vi det goda boendet för våra medlemmar och
kunder.
Vi har fullt fokus på vårt geografiska område i
Dalarnas, Västmanlands och Örebro län. Med regionkontor i Örebro, Västerås och Borlänge samt tolv
lokalkontor finns vi alltid nära er dagliga verksamhet,
vilket är grunden för ett långsiktigt samarbete.
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VÅRA TJÄNSTER

VI GÖR VARDAGEN LITE ENKLARE
HSB MälarDalarna är en pålitlig samarbetspartner och en trygg helhetsleverantör av professionella
förvaltningstjänster. Vi har nästan 100 års erfarenhet av fastighetsförvaltning, vilket har gett oss
stor kunskap och erfarenhet som gör att vi kan erbjuda en skräddarsydd lösning för just er bostadsrättsförening eller fastighet.
HSB har ett brett utbud av tjänster inom ekonomisk/
administrativ och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, yttre miljö samt tekniska specialtjänster. Med
HSBs digitala tjänster blir det krångliga så mycket
lättare, dessutom blir rutinerna så mycket säkrare.
Istället för att lägga dyrbar tid på krävande administration kan ni ägna er åt positiva förbättringar som
lyfter boendemiljön för allas bästa.
Våra lösningar passar såväl stora som små bostadsrättsföreningar, oavsett om ni är medlemmar i HSB

eller inte. Avtalen skräddarsys utifrån era specifika
behov och vi stöttar er gärna med hela förvaltningen
av er bostadsrättsförening. På så sätt kan styrelsen
lugnt lämna över det arbete som förvaltningsansvaret
innebär till oss.
HSB MälarDalarna ger er det stöd ni behöver
oavsett om ni behöver hjälp med att effektivisera
styrelsearbetet, bygga en långsiktigt hållbar förening
eller energioptimera. Kontakta oss när ni vill ha svar
på frågor eller begära en offert.
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FÖRVALTARTJÄNST

FÖRVALTA
FASTIGHETEN
LÅNGSIKTIGT
Vi erbjuder en hållbar och innovativ förvaltning som underhåller och utvecklar er fastighet. Att anlita en av våra professionella förvaltare sparar tid för styrelsen och blir en lönsam
investering.

FÖRVALTNING FÖR FASTIGHETENS BÄSTA
Fastighetsförvaltningen har sin utgångspunkt både
i fastighetens långsiktiga värde och i de små och
stora problem som kan dyka upp i vardagen. Ni kan
själva välja om ni vill köpa hela paketlösningar eller
fristående tjänster. Vi anpassar oss efter era behov
och skräddarsyr därför en lösning som passar just er
förening eller fastighet. Vi strävar efter långsiktiga
relationer där vi tillsammans skapar kontinuitet
och planerar värdehöjande åtgärder.

FÖRVALTAREN ÄR STYRELSENS
FÖRLÄNGDA ARM
En förvaltare från HSB MälarDalarna är styrelsens
förlängda arm. Våra engagerade förvaltare tillför
kompetens och erfarenhet som behövs för att
ta hand om och säkerställa er fastighets framtida
värde.
Förvaltaren driver projekt på uppdrag av
styrelsen eller fastighetsägaren och rapporterar
regelbundet allt som händer. Förvaltarens uppgift
är också att ha koll på till exempel pågående underhållsprojekt, försäkringsfrågor och myndighetskrav.
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KONSULTTJÄNST

PROFESSIONELL HJÄLP VID NYA PROJEKT
Alla fastigheter måste underhållas och renoveras förr eller senare. Vi leder underhålls- och renoveringsprojekt och ser till att de blir korrekt upphandlade och genomförda. Projekten är ofta omfattande, vad gäller såväl pengar som arbete. Därför ser vi till att varje steg i processen går rätt till.

STOR ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING
Vi har stor erfarenhet av att leda projekt vid renoveringar samt ny- och ombyggnader. Vi kan
entreprenadjuridik och håller i alla trådar från
förundersökning till slutbesiktning samt hanterar
allt från bygglovsansökningar och upphandlingar
till besiktningar och kontroller. Inför och under
byggprocessen arbetar projektledaren tillsammans
med föreningens HSB-ekonom för ekonomiska
förutsättningar och uppföljning under byggskedet.
Detta skapar trygghet genom hela processen.

UNDERHÅLLSPLANEN ÄR STYRELSENS
VIKTIGASTE VERKTYG

ett levande dokument och ett av styrelsens viktigaste
verktyg. Den visar vilka underhållsåtgärder som behöver vidtas, när de bör genomföras och hur mycket det
kommer att kosta.
Vi erbjuder en digital underhållsplan, Underhållsplan online, där ni i styrelsen när som helst kan få
information om genomförda och kommande underhållsåtgärder. Ni kan enkelt se vilka åtgärder som
omedelbart behöver utföras samt vilket underhållsbehov och vilka kostnader som finns på längre sikt.
Ni uppdaterar och reviderar underhållsplanen efter
behov med stöd från oss – på så sätt kan ni känna er
trygga med era investeringar för framtiden.

En underhållsplan är en översikt över bostadsrättsföreningens underhållsbehov. Underhållsplanen är
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TEKNISK FÖRVALTNING

VI HÅLLER ER FASTIGHET I GOTT SKICK
Grunden i vår tekniska förvaltning är närvaro, långsiktighet, bred kompetens och hög kvalitet. För
att hålla en fastighet i gott skick behöver den skötas om på rätt sätt. HSB MälarDalarna erbjuder
komplett fastighetsskötsel som bidrar till just det – både i och runt er fastighet.
Vi har ett brett utbud av tjänster inom teknisk förvaltning och kan erbjuda ett heltäckande paket av yttre
och inre fastighetsskötsel. Våra lösningar passar såväl
stora som små bostadsrättsföreningar och fastighetsägare och vi kan skräddarsy avtalet utifrån era specifika
behov. Förvaltningen sker alltid i dialog med er oavsett om det handlar om lokalvård, avfallshantering,
tillsyn av fastighetens driftsystem, felanmälan och
jour, skötsel av grönytor eller snöröjning.

HANTVERKSTJÄNSTER OCH REPARATÖRER
Vi har specialutbildade hantverkare inom en rad
olika områden som snickeri, el, VVS, lås, vitvaror och
tvättutrustning. De tar hand om omfattande renove-

8

ringar likväl som mindre reparationer, och kan rycka
ut vid såväl oförutsedda händelser som planerade arbeten. De kan också hjälpa era boende med tjänster
som rör hantverk, renoveringar och service i det egna
boendet.
Våra skickliga medarbetare ser till att er fastighet
får regelbundet underhåll som på sikt minimerar riskerna för otrevliga överraskningar och onödigt stora
utgifter.
Vi ser vilket behov av underhåll som finns, både
nu och i framtiden.

MARKSKÖTSEL

EN TRIVSAM UTEMILJÖ
HÖJER KVALITETEN PÅ BOENDET
Vi har ett brett spektrum av tjänster kring allt som krävs för skötseln av er gård – från plantering
av blommor och trädfällning till gräsklippning och lagstadgad tillsyn av lekplatser. Våra utbildade
medarbetare jobbar långsiktigt för att er utemiljö ska utvecklas på ett optimalt sätt.

FRÅN BLOMMOR TILL GUNGOR
Föreningens gårdar och utemiljöer är oerhört viktiga
för trivseln och skönhetsupplevelsen, och ska ge bra
förutsättningar för lek och social samvaro. Det kan
handla om sommarblommor i de mest fantastiska
färger, former och höjder, men också om gröna gräsmattor och lekredskap som ger barnen utlopp för
rörelse och fantasi. Vi upprättar en årsplanering för
beskärning av buskar och träd och tar bort det som
blivit för stort och högt.

VI ÄR MED FRÅN GRUNDEN
TILL FÄRDIGT PROJEKT
Vi kan börja från grunden och ge förslag på planering
av mark- och trädgårdsarbeten med kostnadsförslag.

Det kan handla om en total ombyggnad eller renovering av vissa partier, stenläggning av gångytor eller
anläggning och underhåll av lekplatser.

VI ERBJUDER
•
•
•
•
•

Skötsel och renhållning av grönytor
Vår- och höststädning
Beskärning av häckar, träd och buskar
Plantering av växter
Tillsyn, skötsel och lagstadgad besiktning av lekplatser
• Underhåll av t ex bänkar och sandlådor
• Boendeservice
• Markanläggning
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EKONOMISK FÖRVALTNING

SPARA TID OCH PENGAR
MED EKONOMISK FÖRVALTNING
Ekonomisk och administrativ förvaltning handlar förstås om att få koll på bostadsrättsföreningens
ekonomi. Men det är inte allt. Det handlar också om att frigöra tid för styrelsen, skapa trygghet för
de boende, planera inför framtiden och sist men inte minst – öka värdet på fastigheten.
Att ansvara för en fastighets ekonomi kan vara både
tidskrävande och svårt, men med HSB MälarDalarna
som ekonomisk förvaltare kan ni luta er tillbaka och
få tid över till annat. Vi erbjuder en helhetslösning
där er förening får en egen ekonom som kontaktperson. Vi sköter allt kring löpande redovisning, budget,
bokslut och årsredovisning, överlåtelsehantering,
avisering, löner/arvoden, deklarationer med mera.
Dessutom hjälper vi till med lånehantering, förhandlar om räntor samt placering av likvida medel. Vi gör
också flerårsprognoser och ekonomiska kalkyler vid
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större projekt för att se till att allt hanteras på rätt
sätt. Våra ekonomer är specialiserade på ekonomisk
förvaltning för bostadsrättsföreningar och ger er alla
förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar
verksamhet.
Många av våra tjänster är digitala, vilket underlättar för styrelsen som enkelt får en överblick över
föreningens ekonomi. Ni kan till exempel snabbt
och smidigt hantera inkomna leverantörsfakturor,
godkänna nya medlemmar och ta fram ekonomiska
rapporter.

DIGITALA TJÄNSTER

DIGITALA TJÄNSTER
UNDERLÄTTAR STYRELSEARBETET
Att använda webben för olika tjänster är bekvämt, smart och effektivt. HSB har samlat alla digitala
tjänster som föreningen kan tänkas behöva under ett tak – Mitt HSB.
I Mitt HSB får du en överblick över ditt uppdrag i din
bostadsrättsförening och där kan du hantera allt från
ekonomi till kommunikation. Mitt HSB samlar alla
digitala tjänster på ett ställe för att göra ditt styrelsearbete tillgängligt och enkelt.
Att tjänsterna är digitala innebär dessutom att
du kan ta hand om dina uppgifter när du vill och
var du än befinner dig. I Mitt HSB hittar du till exempel månadsrapporter, överlåtelser, fakturor och
underhållsplan. Det finns också möjlighet att spara
viktiga dokument som rör styrelsen och skapa egna
genvägar på startsidan för att snabbt nå de tjänster
som är aktuella för din roll. Både styrelse och boende
kan hitta aktuella nyheter, juridisk samt annan viktig
information, blanketter och manualer.

Mitt HSB är också en kommunikationskanal och
direktlänk, dels mellan styrelsen och HSB MälarDalarna, dels mellan styrelsen och de som bor i föreningen. Mitt HSB utvecklas kontinuerligt för att bli ett
så bra digitalt verktyg som möjligt.
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TEKNISKA TJÄNSTER

ENERGITJÄNSTER
Våra energitjänster minskar både era driftskostnader och er energianvändning och omfattar allt
från heltäckande avtal till enstaka energiprojekt. HSB MälarDalarna erbjuder energitjänster utförda
av medarbetare med lång erfarenhet och bred kompetens.

ENERGITRYGG
Energitrygg är en komplett energilösning som hanterar bostadsrättsföreningens värme-, el- och vattenförbrukning. Tjänsten är skapad som en långsiktig och
trygg lösning för styrelsen och medlemmen.
Våra energikonsulter kopplar upp värmeanläggningen mot internet och driftoptimerar kontinuerligt samtidigt som vi aktivt hittar förbättringsåtgärder
i energisystemen. Föreningen får tillgång till en egen,
unik hemsida, där man kan följa arbetet och där vi
löpande presenterar energistatistik.

ENERGIFÖRVALTNING
Vi hjälper också föreningar med olika typer av
energiprojekt som höjer kvaliteten och minskar
förbrukningen i energisystemet. Att hitta de bästa

lösningarna kräver lång erfarenhet och goda referenser och vi tittar på helheten. Våra energiprojekt
är speciellt anpassade för bostadsrättsföreningar och
kan bland annat handla om injustering av värmesystem, legionellautredningar, modernisering och byte
av undercentral eller ventilationssystem.

TEKNISKA SPECIALTJÄNSTER
Vi vet hur mycket det är att hålla reda på för er som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening. Det
är ett stort ansvar och kräver dessutom mycket tid. Vi spenderar många arbetstimmar på att ta hand
om fastigheter varje år. Det ger oss erfarenhet – som vi gärna delar med oss av till er.

ETT ANSVAR ATT FÖLJA LAGEN
Att äga och företräda en fastighet innebär ett stort
ansvar. Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening
betraktas du som fastighetsägare och har inte bara
ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner
utan också ett indirekt ansvar för de boendes hälsa
och säkerhet.
Detta regleras av Miljöbalken och innebär att du
som fastighetsägare ansvarar för att gällande lagar
följs – så kallad egenkontroll. Miljöbalken ställer
även krav på att man ska förbruka så lite resurser som
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möjligt och välja de miljövänligaste alternativen så
långt det är rimligt. Att följa lagar och regler är också
viktigt för att försäkringar ska ge full ersättning vid
eventuell skada.

VI ERBJUDER
•
•
•
•
•

Obligatorisk ventilationskontroll – OVK
Systematiskt brandskyddsarbete – SBA
Lekplatsbesiktningar
Kontroll av radon
Underhållsplan

GLOBALA MÅL

HÅLLBARA HSB
Flera år i rad har HSB utsetts till branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Drygt 21 000 svenskar utsåg år 2020 HSB till det mest hållbara varumärket i kategorin bostäder. Som samhällsbyggare är HSB en viktig aktör i det nationella arbetet för
en långsiktigt hållbar utveckling.
Hållbarhet ingår i HSBs värdegrund. Vårt arbete med
miljö, energi och klimat utgår från FNs 17 globala mål
för hållbar utveckling. De inriktar sig på begränsad
klimatpåverkan samt en giftfri och god bebyggd miljö.

VÅRA FEM FOKUSOMRÅDEN
• Hållbar energi för alla – satsningen på hållbara
energilösningar finns både inom vår nyproduktion
och våra egna hyresrätter samt hos många av våra
bostadsrättföreningar med energieffektiv teknik,
solenergi och laddstolpar för eldrivna fordon.
• Hållbara städer och samhällen – ett av HSBs mål
sedan starten 1923 och vi fortsätter att bygga och
förvalta för framtiden. Digitalisering och effektivisering ska gå hand i hand med mänskliga möten
och lokal närvaro.
JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

• Hållbar konsumtion och produktion – som en av
de ledande aktörerna driver vi på hållbarhetsutvecklingen inom bostadsmarknaden. Vi arbetar för
ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan
både inom förvaltning och vid nyproduktion.
• Jämställdhet – inom HSB ser vi till alla människors
lika värde. Vi ska vara en jämställd organisation,
något som både präglar vårt förhållningssätt mot
varandra och mötet med våra kunder.
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
– vår ekonomiska tillväxt skapas av våra medarbetare och en förutsättning för våra medarbetares
utveckling och vilja till ständiga förbättringar är att
anställningen grundar sig på goda villkor, anpassade till individen.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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MEDLEMSKAPET

FÖRDELAR MED ETT MEDLEMSKAP I HSB
Alla bostadsrättsföreningar kan anlita HSB för sin förvaltning. Men som brf-medlem i HSB har ni
tillgång till en rad fördelar, bland annat stöd och vägledning i frågor som rör lagstiftning, föreningskunskap och förvaltning. Vi ger er förening alla verktyg för ett tryggt och bra boende. Efter snart 100
år i branschen kan vi garantera hög kvalitet på tjänster, kunskap och service.

HSB-LEDAMOT

UTBILDNINGAR

I varje styrelse finns en HSB-ledamot vars uppdrag är
att ta vara på bostadsrättsföreningens medlemmars
intressen samt vara en brygga mellan bostadsrättsföreningen och HSB-föreningen. HSB-ledamoten kan
vara en anställd eller förtroendevald inom HSB, och
kan genom sin erfarenhet och kunskap hjälpa till att
skapa en stabil och trygg bostadsrättsförening.

Kunskap och kompetens är en viktig pusselbit för
det goda boendet, både för dig och för din förening.
Vi erbjuder kurser och konferenser för dig som är
förtroendevald i en bostadsrättsförening.

JURIDISK RÅDGIVNING
HSB har kvalificerad juridisk kompetens som vi mer
än gärna delar med oss av. Som medlemmar i HSB har
ni tillgång till juridisk rådgivning av juristerna på HSB.

ERBJUDANDE OCH SAMARBETSAVTAL
Tack vare våra samarbetsavtal med noggrant utvalda
leverantörer har medlemmar i HSB alltid tillgång till
förmånliga erbjudanden. Vi samarbetar med ett stort
antal leverantörer vars varor och tjänster lever upp
till våra hårt ställda krav.
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STADGAR, MALLAR OCH BLANKETTER
Som medlemsförening får ni rådgivning och hjälp
att upprätta och tolka stadgar. HSB erbjuder också
ett brett utbud av mallar och blanketter som ni har
fri tillgång till samt en lösning för hemsida särskilt
anpassad för brf.

SOM MEDLEM ÄR DU MED OCH PÅVERKAR
När du bor i en bostadsrättsförening är du med och
påverkar ditt boende. Du kan också påverka HSB i
stort för att skapa den nytta du och andra medlemmar vill ha och behöver.

UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR SOM BERIKAR
Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kompetensutveckling – det finns många anledningar att gå på kurs i HSB. Vi erbjuder dig som är aktiv i din bostadsrättsförening kvalificerade
utbildningar som ger dig kunskap och stöd i ditt arbete som styrelseledamot.
Utbildning är en hjärtefråga för oss i HSB. Av erfarenhet vet vi att det är både enklare och roligare att
driva en bostadsrättsförening om man känner att man
behärskar sitt uppdrag. Välutbildade förtroendevalda
ger stabila och välskötta föreningar där medlemmar
känner sig trygga.
Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått dels medlemmarnas förtroende, dels
ett ansvarsfullt uppdrag som kräver kompetens och
kunskap. Därför erbjuder vi ett kursutbud som är
väldigt uppskattat. Mängder med engagerade förtroendevalda väljer varje termin att fortbilda sig inom
ämnen som berör allt från bostadsrättsjuridik och
information till ansvarsfördelning och ekonomi. Det
gynnar både dem själva och medlemmarna i deras
bostadsrättsföreningar.

Kurserna är en av många medlemsförmåner för
bostadsrättsföreningar inom HSB MälarDalarna, då
de betalar ett reducerat pris. Icke medlemsföreningar
som har sin förvaltning hos oss är naturligtvis också
välkomna till våra utbildningar.
Behöver er styrelse höja kompetensen inom något
område? Tveka inte att kontakta oss! Vi har stor erfarenhet av utbildningar till bostadsrättsföreningar och
delar gärna med oss av goda råd.
Du hittar hela kursutbudet på
hsb.se/malardalarna
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Våra samarbetspartners har en viktig
funktion i den dagliga service vi erbjuder
våra kunder. Samtliga entreprenörer är
utvalda utifrån att de kan erbjuda en
hög kvalitet till våra medlemmar.

Skyltar utöver det vanliga
Gatuskyltar, nummerskyltar, företagsskyltar
och namnskyltar. Varje skylt är unik
FALU
och utformad efter ditt önskemål.

Tel. kontor/växel 0243-22 56 90

www.faluemaljskyltar.se

Behöver ni renovera badrum eller byta blandare?
Kontakta oss!

Borlänge VVS Service AB
Tel. 072 5405876 • info@borlangevvs.se • www.borlangevvs.se

EMALJ
SKYLTAR

STOPP I AVLOPPET? RING 070-330 83 91
• Högtrycksspolning med hetvatten
• Spolning av avloppsledningar & rotskärning
• TV-inspektion, filmning, lokalisering av rör & avloppsledningar

JOUR DYGNET RUNT

LEKSAND • GAGNEF • FALUN • BORLÄNGE • SÄTER

WILLE FÅR
JOBBET GJORT!
Värmdal & Traktorservice
Tel. 019-585300
www.varmdal.com
Boström Maskin
Tel. 026-101250
www.tbm.se

SPECIALRENGÖRINGAR
Vi gör rent era fastigheters tak, fasader, ventilation, lokaler, sopkärl och markområden från klotter, smuts, påväxt, rök, färg, lukt, fågel (säkrar) och desinficerar m.m.
Våra egna gedigna kunskaper och vår maskinpark inom varje tjänsteområde, gör att vi hittar den
bästa lösningen för varje enskilt uppdrag, alltid med hänsyn till miljön.
Närke 0704-03 93 30 Dalarna 0708-86 05 60 Västmanland 0735-14 40 61

www.specialrengoringar.se

FÖR EN EFFEKTIV AVFALLSHANTERING
Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare – VI HJÄLPER ER!

Sveriges mest prisvärda
behållare?
Finns i en mängd olika
storlekar och utföranden.
Priser från 8.200 SEK.

019-22 22 05 • info@ptm.se

VI LEVERERAR SMARTA WEBBASERADE STYRLÖSNINGAR
FÖR ERT VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEM

www.erab.com

Vill du ha

FÖRNYBAR EL
till Borlängepris?
Ring 0243-730 00
www.borlange-energi.se

RS TRADING
Vi skurar och städar er trapp för allas trivsel.

0702-17 83 80 • tommy.malmquist.rs@gmail.com

DET KOMPLETTA MARKFÖRETAGET
ASFALTERING
VA-ARBETEN
STENSÄTTNING

KOLBÄCK
0220-401 00

VÄSTERÅS
021-41 61 00

DRÄNERINGAR
LEKPLATSER
GRÖNYTOR

SÖDERMANLAND
016-12 11 00

KÖPING
0221-149 00

KONTAKTA OSS IDAG FÖR MER INFORMATION OCH KOSTNADSFRI OFFERT
Bergsgatan 6, 734 51 Kolbäck | offert@falks.se | www.falks.se

• 19187 • www.jssverige.se

RING ELLER SKICKA EN
INTRESSEANMÄLAN IDAG!

HSB MÄLARDALARNA
010-303 27 00
www.hsb.se/malardalarna
07info@hsb.se

