
Mycket mer än
fastighetsförvaltning
I över hundra år har vi hjälpt bostadsrättsföreningar över hela Sverige 
med allt från teknik och daglig drift till ekonomi, energi, juridik och om-
byggnationer. Vi vet att en fastighet som sköts långsiktigt, hållbart och 
strukturerat blir billigare i drift, ökar i värde på sikt och ger ett tryggare 
och stabilare boende. Med all vår samlade erfarenhet är vi experter på 
det vi gör. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig och din förening på sbc.se
och se vår webbserie på helthemma.sbc.se



Vi är fastighetsförvaltaren 
som både kan och vill 
lite mer!

Hej! Vi är SBC, specialister på att förvalta, utveckla
och ta hand om fastigheter. Sedan ett helt sekel erbjuder 
vi våra kunder spetskompetens inom ekonomi, teknik,
projektledning och bostadsrättsjuridik.

Välkommen till SBC - Vi ser helt enkelt till 
att ni får tid över till annat och att ni, era 
fastigheter och ekonomi mår bra. 
Det är enkelt att byta förvaltare till SBC, 
kontakta oss så berättar vi mer.
www.sbc.se

Enkelt 
Med vår digitala portal kan du via 
app i mobilen eller webb enkelt 
och lättöverskådligt följa upp vad 
som händer i er förening, skapa 
rapporter, kolla planerat underhåll, 
attestera fakturor och mycket 
mer, alla timmar på dygnet.

Tryggt
Vi på SBC har bred expertis under 
vårt tak; kunniga ekonomer, juris-
ter, tekniker, projektledare och ut-
valda samarbetspartners. Oavsett 
om ni är en liten eller stor fören-
ing har ni alltid nära till hands till 
den erfarenhet och de experter ni 
behöver.

Hållbart
Alla våra kunder med ekonomisk 
förvaltning erbjuds en unik håll-
barhetsrapport. Med SBC som 
förvaltare kan ni göra de nöd-
vändiga omställningarna för ett 
hållbart boende med solceller, 
laddstolpar, energideklarationer, 
individuell mätning m.m. 

Personligt
Du har alltid en personlig kontakt, 
en kundansvarig, som ansvarar för 
ditt ärende och vill du prata med 
vår kundtjänst har vi öppet 07-21 
varje vardag.

”Den största fördelen med 
att ha en helhetsförvaltare 
är att det finns en synk hos 

förvaltaren gällande allt.
SBC är proffs, man får svar, 

hjälp och tydliga besked.”

Tomas Adolfsson,
Brf Hjälmaren

Sköntorp, Årsta 


