
 
 

Gör ett första snabbtest här!  För att se vilken 
kvalitet Er bostadsrättsförening håller idag? 
 

Det är inte helt enkelt att som lekman i styrelsen bedriva förvaltningen på ett professionellt sätt. 
Med miljonpriser på lägenheterna är det dessutom extra viktigt att styrelsens förvaltning sköts 
på bästa möjliga sätt. AAbrf.se hjälper styrelsen på ett enkelt sätt höja kvalitén inom alla plan. 

MILJÖ 
Har ni utfört en miljöinventering av marken och byggnaden?   
 
   
BYGGNAD 
Har ni nyligen via fackmän genomfört en fullständig teknisk 
besiktning av fastigheten och dess installationer? 
 
FASTIGHET 
Har ni en långsiktig och aktuell underhållsplan som ni 
regelbundet arbetar efter? 
 
FÖRVALTNING 
Har ni upphandlat er ekonomiska och tekniska förvaltning utifrån 
föreningens egna konstaterade behov? 
 
EKONOMI 
Har ni idag en bra kontroll och styrning över hur föreningens 
ekonomi och era årsavgifter kommer att utvecklas framöver? 
 
KOMMUNIKATION 
Var fler än 50 % av era medlemmar närvarande på senaste 
årsstämman? 
 
ORGANISATION 
Har ni idag den kompetensmässigt bästa styrelsen som finns att 
uppgå inom bostadsrättsföreningens alla medlemmar?  

AAbrf.se är ett enkelt analysverktyg som man använder när man 
vill förbättra verksamheten i en bostadsrättsförening. 
 

De 7 frågorna här nedan är bara ett litet urval av de frågeställningar som finns i själva 
tjänsten. Genom att fylla i denna första testversion får ni en övergripande insikt om hur ni  
i er bostadsrättsförening kvalitetsmässigt ligger till idag och vad ni skulle kunna bli bättre på 
inom kort genom att använda tjänsten AAbrf.se. Se mer information på: www.aabrf.se  
 

OBS! Om era svar har en majoritet av nej eller vet ej?  
 

Kontakta oss då, så hjälper vi er att förenkla, förbättra och 
utveckla delar av eller hela er verksamhet via tjänsten AAbrf.se 
för bara 3 950 kr + moms och per år. Läs även på Våra Nyheter  
 

Med vänlig hälsning! 
 

Fastitia – Affärs & tjänsteutveckling E-post: info@fastitia.se 
Hemsidor: fastitia.se / aabrf.se / boanalys.se 
Tel: 021-41 71 06  -  Tessingatan 8  -  722 16 Västerås 

Kryssa i det svar som bäst stämmer in på er bostadsrättsförening idag. 
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