Kontakta då alltid oss på Fastitia först!
Fastitia erbjuder ett flertal tjänster inom analys, kvalitetssäkring och värdeskapande
inom bostadsrätt, både för dig som ska köpa eller sälja en bostadsrätt och som hjälper
styrelser i bostadsrättsföreningar samt fastighetsägare/byggherre vid om/nybildning
med att skapa en riktigt attraktiv bostadsrättsförening.
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Vill du med bo i en riktigt attraktiv
bostadsrättsförening?

Titta här! Fastitia

Vad är då en riktigt attraktiv
bostadsrättsförening?
Bortsett från lägesfaktorn är det en bostadsrättsförening där
styrelsen ges förutsättningar till att agera på ett affärsmässigt, riskförebyggande och kostnadseffektivt sätt med att
kvalitetssäkra och förädla bostadsrättsföreningens fastighet
med markområde och övriga verksamhet samt skapa en
trygg och hållbar boendemiljö med alla parters ekonomiska
bästa i fokus.
Där man uppnår detta scenario brukar värdet på alla era
bostadsrätter öka betydligt mer än i de flesta andra bostadsrättsföreningarna i ert närområde.
Läs mer om detta på Fastitia.se samt på AAbrf.se och
under Nyheter.

Här är några av våra tjänster och dokument för att ni med
snabbt ska få en riktigt attraktiv bostadsrättsförening!
Fastitia.se & Boanalys.se & AAbrf.se
Baspaket Brf
Fastighets & lägenhetsbesiktning
Miljöinventering & Trygghetsskapande åtgärder
Vision, verksamhetsidé, policys & trivselregler
Bra stadgar, årsredovisning & hemsida
Areamätning & Förrådsutredning
20-årig underhållsplan med finansieringsstrategi
Årsavgiftsanalys & Fastighetsvärdering
Kontraktsanalys för lokaler & leverantörsavtal
Upphandling av tjänster & underhållsåtgärder
Bra oberoende rådgivare / styrelseledamöter
Förstudie: Kapitaltillskott från medlemmar
Förstudie: Fusion mellan två eller fler Brf
Förstudie: Bygga om lokal / Vindsinredning
Ny ekonomisk plan vid ändring i verksamheten
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Kontakta alltid Fastitia först!
När ni vill få hjälp med värdeskapande åtgärder i er bostadsrättsförening, med att få
enkla och tydliga tjänster eller få en kunnig rådgivare / extern ledamot till styrelsen.

För mer information:
www.fastitia.se - E-post: info@fastitia.se - Tel: 070-223 60 59
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verkar ha en väldigt
bra helhetsförståelse
av vår verksamhet.
Vi kan väl kontakta
dem och beskriva vår
situation. Se vad vi
får för svar? Ja gör
det! En första kontakt
kostar ju inget!

Se några exempel på tidigare utförda ombildningar
Västra Storgatan 4 i Eskilstuna
En fastighet med 15 bostäder och 1 lokal och som såldes i bolagsform.

Eskilsgatan 43 i Eskilstuna
En fastighet med 4 bostäder och ombildades från ett andelsägande.

Nygatan 25 i Strängnäs
En äldre sekelskiftesfastighet fastighet med 5 stora bostäder.

Köpmangatan 17 i Eskilstuna
En fastighet vid Eskilstunaån med 8 bostäder och 2 lokaler som såldes i
bolagsform.

Järnvägsgatan 2 i Strängnäs
En sekelskiftesfastighet med 4 bostäder utan hyresgäster med rådgivning
och upprättande av den ekonomiska planen.

Långgatan 20 i Mariefred
En fastighet med 5 bostadslägenheter och en lokal

Södra Bangårdsgatan 30 i Eskilstuna
En fastighet med 8 bostäder som såldes i bolagsform

Hisingsgatan 8 i Eskilstuna
En fastighet med 8 bostäder

Regementsgatan 18 i Strängnäs
En fastighet med 8 bostäder

Bondegatan 8 i Örebro
En fastighet med 9 bostäder som har inrett 4 nya bostäder på vinden.
Har bidragit med rådgivning och nya stadgar samt upprättat en ny
ekonomisk plan, utifrån att en väsentlig förändring i verksamheten skett.
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Vippendalsvägen 3 i Strängnäs
En fastighet med 12 bostäder.

