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AAbrf.se är tjänsten som hjälper bostadsrättsföreningar att få

RÄTT KVALITET – RÄTT EKONOMI – RÄTT INFORMATION
och bli en mer attraktiv aktör för både medlemmar, köpare, banker & mäklare
Har inte du som styrelseledamot önskat att det vore lite enklare att kunna
bedöma vilken kvalitetsnivå föreningens verksamhet idag håller och hur
ekonomin kommer att utvecklas framöver? AAbrf.se är i sin basversion en
webbaserad tjänst där styrelsen själva när som helst kan kvalitetsgranska
föreningens verksamhet, utifrån ett helhetsperspektiv. AAbrf.se lokaliserar
och lyfter fram både föreningens svagheter och styrkor. Styrelsen får med
denna tjänst ett mycket bra stöd för att skapa kvalitetsförbättringar i sin
verksamhet och bli mer kostnadseffektiva och attraktiva framöver.

Ekonomi
Miljö
Organisation

Det resultat som uppnås vid första analystillfället är bara en beskrivning av
ert nuläge. Ni väljer sedan själva vilka åtgärder/faktorer som känns mest
viktiga för er att förbättra. Ni formulerar sedan ett åtgärdsprogram med olika
delmål som ska uppnås för att ni ska nå dessa förbättringar inom en viss tid.

Fastighet
Förvaltning

Drift & Medlem/
underhåll kund

AAbrf.se kommer löpande att fyllas på med ett flertal andra affärsstödjande, värdeskapande och enkla gör-det-själv tjänster som ni idag
köper in av konsulter, men som ni här får till en betydligt lägre kostnad.

Innehållet i basversionen av AAbrf.se
AAbrf.se består av tre block med ett flertal viktiga frågställningar samt kalkylverktyget Nyckeltalsanalys
A: Fastighet & Miljö
B: Förvaltning & Ekonomi
C: Kommunikation & Organisation
1. Analys av mark
3. Analys av förvaltning
5. Analys av kommunikation
2. Analys av byggnad
4. Analys av ekonomin
6. Analys av organisationen
Steg 1. NULÄGESANALYS Steg 2. KVALITETSSÄKRING Steg 3. VÄRDEUTVECKLING

Några av era fördelar med tjänsten AAbrf.se
Ni får en tydlig bild av hur föreningens verksamhet ser ut idag
Ni får ett mycket bra verktyg för kontroll och styrning av hela föreningens verksamhet
Ni får er en tydlig bild om var i verksamheten som det finns kvalitetsförbättringar att göra
Den är ett mycket bra utbildnings- och informationsverktyg för styrelsens ledamöter
Den leder till ett mer affärsmässigt agerande och stora möjligheter till en bra värdeutveckling
Ni får en mer attraktiv bostadsrättsförening för era medlemmar, köpare, banker och mäklare
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