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VAD ÄR DÅ EN ATTRAKTIV
BOSTADSRÄTTSFÖRENING ?
- RÄTT KVALITET - RÄTT EKONOMI - RÄTT INFORMATION -

- FÖRVÄRV - FÖRVALTNING - HÅLLBARHET - FÖRÄDLING - FÖRSÄLJNING -
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FINNS DET BARA ATTRAKTIVA BOSTADSRÄTTER ELLER
FINNS DET ÄVEN ATTRAKTIVA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ?

DIN ONE-STOP-SHOP FÖR
KOMMERSIELLA FASTIGHETER & PREMIUMBOSTÄDER

Fastitia.se arbetar med tjänsteutveckling med fokus på att skapa ökad konsumentorientering och affärsmässighet inom bostads & fastighetsmarknaden. Verksamheten
är till största delen fokuserad på att effektivisera och utveckla nya digitala tjänster
inom förvärv, förvaltning, hållbarhet, förädling och försäljning men kommer även att
titta på andra närbelägna områden att digitalisera inom boende, fastigheter och
företag.
Syftet är att utveckla flera helt nya och webbaserade gör-det-själv tjänster för en
mer konsumentorienterad, kostnadseffektiv och värdeskapande förvaltning.
Se några av våra webbaserade tjänster här: AABrf.se (kvalitets & hållbarhetsanalys),
Boanalys.se (köpa bostadsrätt), Boanalys.online (kommande uppdatering av .se),
BraBoTeknik.se (kvalitetssäkrad badrumsrenovering), Organalys.se (för effektiv
tjänsteutveckling).
NÅGOT OM INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT

Vad är då en attraktiv bostadsrättsförening?
Bostadsrättsföreningens syfte?
Hur man får en mer attraktiv bostadsrättsförening?
Olika tecken på brister i en bostadsrättsförening?
Tjänster för en mer attraktiv bostadsrättsförening?
Vill du bo i Brf A eller Brf B?
Webbaserade gör-det-själv tjänster?
Förslag till förbättringar inom bostadsrätten?
Snart mycket mer

KONTAKTA ALLTID OSS PÅ COMERSUM FÖRST
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AFFÄRSKONCEPTET COMERSUM ÄR UTVECKLAT AV FASTITIA

- ÖVRIGT STÖD TILL DIG FÖR ATT ÖKA VÄRDET I DIN AFFÄR -

Arkitektur
Byggteknik

Miljö
Hållbarhet

Avtal & Skatt
Finansiering
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DIN ONE-STOP-SHOP FÖR
KOMMERSIELLA FASTIGHETER & PREMIUMBOSTÄDER

Bortsett från själva lägesfaktorn (vilken är svår att ändra) så är det en bostadsrättsförening där styrelsen ges förutsättningar till att agera på ett mer affärsmässigt, riskförebyggande och kostnadseffektivt sätt med att kvalitetssäkra och
förädla bostadsrättsföreningens fastighet och övriga verksamhet samt skapa en
trygg och ekonomiskt hållbar boendemiljö med allas ekonomiska bästa i fokus.
Där man uppnår detta scenario brukar värdet på bostadsrätterna öka betydligt
mer än i grannföreningarna.
Läs mer om detta på AAbrf.se och Fastitia.se under Nyheter.
KÄNNETECKEN FÖR EN ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING ?

En attraktiv bostadsrättsförening brukar även kännetecknas av att man har en
driven och kompetent styrelse som arbetar med målstyrning på både kort och
lång sikt och har ett tydligt medlems/kundfokus (internt och externt). En av
de viktigaste uppgifterna för styrelsen är att skapa en gemensam vision,
verksamhetsidé, policys, mål och strategier för hela verksamheten. Där en
tydlig visionen och verksamhetsidé ger föreningen dess mening och dess
färdriktning till att bli en förebild som en riktigt attraktiv bostadsrättsförening.
Har föreningen ingen utstakad färdriktning, blir det lätt att man famlar i
mörkret och hamnar i oförutsedda situationer (ofta till höga kostnader). Med
hjälp av bra styrning och förebyggande arbete parerar man dessa framtida
händelser och minimerar risken för att drabbas av kostsamma underhållsåtgärder i efterhand. Medlemmarna ges här även regelbundet bra och tydlig
information om hur verksamheten utvecklas och kanske även om viktiga
politiska och marknadsmässiga förändringar som kan påverka bostadsrättsföreningens verkssmhet framöver.
Man förstår även omfattningen av den verksamhet man bedriver samt
bristerna i den egna förmågan. Man har därför ett eget nätverk av olika
kompletterande specialistföretag som stöd i svåra frågor och upphandlar
regelmässigt sina stödtjänster som t ex ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, trappstädning samt el och alternativa värmekällor, utifrån sina egna
konstaterade behov.
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VAD ÄR DÅ EN ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING ?

OBS! Detta dokument uppdateras löpande!
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DIN ONE-STOP-SHOP FÖR
KOMMERSIELLA FASTIGHETER & PREMIUMBOSTÄDER

FAKTORER

EN VANLIG BRF

EN ATTRAKTIV BRF

Prisutveckling

LÅG - Ungefär Som genomsnittet eller under

HÖG - Högre genomsnittspriser området

Kostnadseffektivisering

LÅG - Fokuserar oftast på energikostnaden

HÖG - Hela föreningens kostnads/intäktsbild

Stöd av förvaltaren

LÅG - Föreningen måste ge egna förslag

HÖG - Får proaktiva förslag till förbättringar

Problemförebyggande

LÅG - Agerar först då problem uppkommit

HÖG - Agerar probelmförebyggande

Årsavgifterna

LÅG - Höga årsavgifter livrem & hängslen

HÖG - Ständigt fokus på kostnadseffektitet

Styrelsens engagemang

LÅG - Föreningsarbetet upplevs som tråkigt

HÖG - Tycker att arbetet är kul och utvecklande

Information/nyhetsbre

LÅG - Ofta enbart efter vad lagkraven säger

HÖG - Ger löpande ut intressant information

Affärsmässigt agerande

LÅG - Agerande med ideell karaktär

HÖG - Agerar professionellt och tidseffektivt

Stadgar

LÅG - Ofullständiga och med en tråkig design

HÖG - Med arbetsordning en trevlig design

Tidsperspektiv

LÅG - Fokuserar ofta på ett nulägesperspektiv

HÖG - Har ett tydligt framtidsperspektiv

Kundperspektiv

LÅG - Man har ett styrelseperspektiv

HÖG - Man har ett tydligt medlemsperspektiv

Utvecklingsförmåga

LÅG - Agerar ofta enbart efter lagkraven

HÖG - Arbetar kontinuerligt med att bli bättre

Medlemsomsättning

HÖG - Mer än ca 20 % flyttar härifrån varje år

LÅG - Mindre än 10 % flyttar ut varje år

Närvaro på årsstämma

LÅG - Max 20 % av medlemmarna närvarar

HÖG - Minst 40 % av medlemmarna närvarar

Årsredovisningen

LÅG - Bristfällig ofta enligt ett minimikrav

HÖG - Bra beskrivning med ett framtidsfokus
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EN JÄMFÖRELSE MED EN VANLIG BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OBS! Detta dokument uppdateras löpande!
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DIN ONE-STOP-SHOP FÖR
KOMMERSIELLA FASTIGHETER & PREMIUMBOSTÄDER

Det kan beskrivas som att man ska erbjuda sina medlemmar ett
bra och kvalitetsfullt boende till lägsta möjliga kostnad, med en
bra värdeutveckling på bostadsrätterna. Detta sker vanligtvis
genom att man håller en hög nivå av affärsmässigt agerande och
kostnadseffektivitet inom samtliga delar av verksamheten
(helhetssyn) och inte enbart fokuserar på tekniska eller frågor
som man kan se och höra .
En bostadsrättsförening ska agera som vilket fastighetsbolag
som helst dvs skapa nytta/värde för sina ägare. I en
bostadsrättsförening är det medlemmarna/bostadsrättshavarna
som är ägare till bostadsrättföreningens fastighet (byggnad och
markområde). En bostadsrättsförening ska drivas utifrån att
tillvarata sina medlemmars ekonomiska intresse om inte annat
framgår av stadgarna.
Man bör även ha en uttalad vision och affärsidé/verksamhetsidé
samt informera om vilka viktiga frågor som ska hanteras på lång
respektive kort sikt. Denna affärsidé/verksamhetsidé ska även
tydligt framgå i årsredovisningen samt på bostadsrättsföreningens hemsida gärna även som inledning i styrelse och
stämmoprotokoll.

SÅ HUR KAN VI BLI EN MER ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kalla till ett styrelsemöte angående denna fråga
Läs igenom detta dokument innan mötet
Identifiera era nuvarande styrkor
Identifiera era svagheter
Ge förslag till förbättringsåtgärder
Välj förbättringar att åtgärda inom en viss tid
Utvärdera hur det har gått?
Presentera ert arbete på årsstämman
Vad skulle vi kunna ha gjort bättre?
Kontakta oss om ni vill ha stöd eller häjlp?
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VAD ÄR DÅ EN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGS SYFTE ?

OBS! Detta dokument uppdateras löpande!
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DIN ONE-STOP-SHOP FÖR
KOMMERSIELLA FASTIGHETER & PREMIUMBOSTÄDER

Föreningen saknar en tydligt utformad vision (vägvisare - hit ska vi innan år ?)
Föreningen saknar en tydligt utformad verksamhetsidé (värdeskapande hur & för vem)
Föreningen saknar en aktuell besiktning av fastigheten, gjord av fackman
Föreningens saknar en aktuell och långsiktig underhållsplan, gjord av fackman
Lång beslutsprocess i styrelsen och ingen delegering av uppgifter sker och ordföranden tar
på sig allt eller måste göra allt själv
Det tar längre tid att sälja en lägenhet och till ett lägre pris än i närbelägna föreningar
Föreningen konkurrensutsätter inte alls eler bara vissa av sina leverantörer
Föreningen har haft samma höga årsavgifter i flera år
Valberedningen är passiv och lyckas inte attrahera rätt kompetens till styrelsen
Föreningens årsavgifter är över 700 kr per kvm och år (ca 3 500 kr/mån för ca 60 kvm).
Ni har stadgar som är både svårlästa och har en riktigt trist design, så ingen vill läsa dem
Kortfattad och svårläst årsredovisning och som saknar ett framtidsperspektiv
Man saknar en hemsida eller har en hemsida som inte har viktig information för en eller
flera av intressentgrupperna samt att den saknar rätt information och uppdateras sällan.
Styrelsen saknar ett bra affärsstöd från sin förvaltare, vilket ofta kan skapa onödigt
långdragna beslutsprocesser i både relativt enkla men framförallt inom större och viktiga
frågor som kan leda till onödigt höga kostnader för medlemmarna.
NÅGRA VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Fastighets & Lägenhetsbesiktning
Miljöinventering - Hållbarhetsanalys
Trygghetsskapande åtgärder
Tydlig ision, verksamhetsidé, policys
Tydliga stadgar och trivselregler
Tydlig årsredovisning & hemsida
Areamätning av lgh & Förrådsutredning
Underhållsplan med finansieringsstrategi
Årsavgiftsanalys med flerårsbudget
Analys av leverantörsavtal & kontrakt
Bra upphandling av underhållsåtgärder
Bra extern rådgivare / styrelseledamot

Förstudie: Nulägesanalys
Förstudie: Från Oäkta Brf till Äkta Brf
Förstudie: Kapitaltillskott
Förstudie: Fusion med en annan Brf
Förstudie: Konvertering av lokaler
Förstudie: Inredning av vinden
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NÅGRA VANLIGA KÄNNETECKEN PÅ BRISTER I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OBS! Detta dokument uppdateras löpande!
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DIN ONE-STOP-SHOP FÖR
KOMMERSIELLA FASTIGHETER & PREMIUMBOSTÄDER

Brf A

Brf B

Fastighetens skick

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.

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 upplevdes som ganska trist. Nu är det
mycket mer trivsamt att bo här.

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.

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? Måste man ha en sådan?

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.

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 alla våra
stödtjänster. Vi har ett förfrågningsunderlag utformat med just våra behov.
För att vi själva ska kunna styra vår
kostnads- och kvalitetsnivå här.

Ekonomistyrning

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 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.

Organisation &
Ledning

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 rådfråga vid behov.

För att tillvarata våra medlemmars
ekonomiska intresse och kunna agera
professionellt så har vi tagit fram en:
vision, verksamhetsidé & policys, med
tydlig arbetsordning, sökt rätt kompetens
med tydliga ansvarsområden i styrelsen
samt i övrigt regelbundet arbeta med att
förbättra och förädla i vår verksamhet

Kundinformation

Vad menar du med kunder? Alla får ju
stadgar och 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, designad och
informativ årsredovisning, stadgar, en
tydlig hemsida och vi utför årligen
medlemsunder-sökningar i viktiga frågor
samt att inför årsstämman får
medlemmarna betygsätta styrelsens arbete
enligt ett s k Nöjd Kund Index
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VILKEN AV DESSA TVÅ BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR VILL DU BO I ?

Det krävs ofta ett helt nytt sätt att tänka, för att åtgärda de brister,
som det gamla sättet att tänka har skapat!
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DIN ONE-STOP-SHOP FÖR
KOMMERSIELLA FASTIGHETER & PREMIUMBOSTÄDER

Styrelsen har rätt kompetens och har en effektiv intern administration
Styrelsen engagerar och involverar föreningens samtliga medlemmar
Styrelsen har en mycket god ekonomisk kontroll och styrning via tydliga mål
Styrelsen vet vilka faktorer som påverkar prisutvecklingen på deras lägenheter
Föreningen har en tydligt formulerad och etablerad verksamhetsvision
Föreningen har en långsiktig underhållsplanering
Föreningen har en mycket kostnadseffektiv och värdeskapande förvaltning
Föreningen har ett eget nätverk av specialistföretag, då olika problem dyker upp
NÅGRA VIKTIGA FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR ER ATT ANALYSERA

Hur kostnadseffektiva är ni idag och har ni rätt årsavgifter?
Har ni en bra underhållsplanering idag och hur är den finansierad?
Hur nöjda är ni idag med er förvaltning (social, administrativ, teknisk, ekonomisk)?
Hur uppfattas er bostadsrättsförenings attraktivitet ute på bostadsmarknaden?
Hur ser er vision / verksamhetsidé / hållbarhetspolicy ut?
Vilka förslag har ni öka värdet på våra medlemmars bostadsrätter?
Hur mycket är er fastighet värderad till idag i relation till era skulder?
Hur uppfattar era medlemmar (kunder) att det är att bo i er bostadsrättsförening?
Vilka är i dag era viktigaste problemområden och hur ska ni lösa dem?
Vilka är era viktigaste mål och när ska de senast infrias?
Hur ser handlingsplanen ut för de kommande åren, i er bostadsrättsförening?
Hoppas att ni funnit denna text stimulerande och kanske väckt några frågeställningar
eller gett en förklaring på något ni gått och undrat över?
Kontakta oss gärna! Ifall det är något som ni undrar över inom detta område.
Med vänliga hälsningar! Comersum - För en bättre bostadsrätt -

Titta här!
Boanalys.se verkar vara en väldigt bra tjänst för en
inledande analys av vår verksamhet. Vi kan väl testa
den och testa den. Se vad vi får för analyssvar?
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FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR EN STYRELSE I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Ja gör det! Den verkar ju jättebra och prisvärd, innan
vi kontaktar Comersum om hur vi ska gå vidare i
utvecklingsarbetet med olika förslag till förbättringar?

OBS! Detta dokument uppdateras löpande!
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DIN ONE-STOP-SHOP FÖR
KOMMERSIELLA FASTIGHETER & PREMIUMBOSTÄDER

AABrf
En kvalitets och hållbarhetstjänst för nulägesanalys,
kvalitetssäkring och värdeskapande i bostadsrättsföreningar.
Se mer om denna tjänst här på aabrf.se (snart klar i steg 1)
AABrf Förvaltning
En helt ny proaktiv och värdeskapande förvaltningstjänst för en
mer attraktiv bostadsrättsförening som bygger på analystjänsten
AABrf.se
Se mer om denna kommande tjänst här på aabrfforvaltning.se
Boanalys
En analystjänst för att köpa bostadsrätt på rätt sätt. En befintlig
version är från 2011. Tjänsten är nu under uppdatering till en
kommande betaltjänst.
Se mer här på boanalys.se och nya utkastet på boanalys.online
BraBoTeknik
En helt ny tjänst för att kvalitetssäkra underhållsåtgärder i både
bostadsrättsföreningar och småhus med fokus i steg 1 med fokus
på kvalitetssäkrade badrumsrenoveringar.
Se mer om denna tjänst här på braboteknik.se

Titta här!
- Baanalys.se verkar vara en väldigt bra tjänst för en
inledande analys av vår bostadsrättsförening. Vi kan väl
börja med att testa den. Se vad vi får för analyssvar?
- Ja gör det! Den verkar ju jättebra och prisvärd, då vi i detta
skede inte vill koppla in ett extern aktör innan vi vet om och
hur vi ska gå vidare i utvecklingsarbetet för att förbättra vår
bostadsrättsförening?
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VÅRA BEFINTLIGA OCH KOMMANDE DIGITALA TJÄNSTER

OBS! Detta dokument uppdateras löpande!
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DIN ONE-STOP-SHOP FÖR
KOMMERSIELLA FASTIGHETER & PREMIUMBOSTÄDER

VI VILL FÖRENKLA DIN DAG GENOM DIGITAL TJÄNSTEFIERING

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya enkla digitala tjänster för att hjälpa dig i din
verksamhet enligt modellen för tjäsntefieringdvs att inte göra det vi i dag kan göra utan att
göra det som du behöver för att du ska bli bättre i din situation eller i din verksamhet
Se mer om tjänstefiering här på Organalys.se
Meddela oss gärna om vilka saker du skulle vilja få som en enkel webbaserad gör-det-själv
tjänst. Så återkommer vi till dig och ser hur vi kan hjälpa dig att lösa detta inom kort.

HAR DU EN EGEN IDÈ ?
Till en helt ny tjänst eller ett förslag
till en förbättrad befintlig tjänst?
Har du sett ett problem eller har ett förslag på en
ny tjänst inom boende, fastigheter eller företag?
Kontakta då alltid Comersum först!

1.
2.
3.
4.

Är det så att vi tycker att detta bör undersökas vidare?
Återkopplar vi till dig för mer information
Tillsammans gör vi nu en marknadsundersökning
Om efterfrågan för detta finns, får du royalty på intäkterna av
denna tjänst och om möjligt medberka i projektgruppen

FÖRENKLAR - FÖRBÄTTRAR - UTVECKLAR

FÖRENKLAR - FÖRBÄTTRAR - UTVECKLAR

VILL DU HJÄLPA TILL ATT UTVECKLA BOSTADSRÄTTEN ?

OBS! Detta dokument uppdateras löpande!
- ÖVRIGT STÖD TILL DIG FÖR ATT ÖKA VÄRDET I DIN AFFÄR -

Arkitektur
Byggteknik

Miljö
Hållbarhet

Avtal & Skatt
Finansiering

Se mer information på Comersum.se
Hemsida: www.comersum.se - E-post: info@fastitia.se - Tel: 070-223 60 59

10

FÖRENKLAR - FÖRBÄTTRAR - UTVECKLAR

VÅRT ENDA FOKUS ÄR ATT
SKAPA VÄRDE I DIN AFFÄR!

Se mer information på Comersum.se
Hemsida: www.comersum.se - E-post: info@fastitia.se - Tel: 070-223 60 59

FÖRENKLAR - FÖRBÄTTRAR - UTVECKLAR

- VÄRDESKAPANDE - KVALITETSSÄKRAD - INNOVATIV - KUNDUTVECKLING -

