För att både du och ditt
boende ska må bra
I hundra år har vi hjälpt bostadsrättsföreningar över hela Sverige
med allt från daglig drift till ekonomi, juridik och ombyggnationer.
Med all vår samlade erfarenhet är vi verkligen experter på det vi gör
och det ska vi fortsätta vara. Om din styrelse eller förening behöver
hjälp, står vi tryggt vid din sida. Så att du kan ägna dig åt det som
ligger dig närmast hjärtat. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på 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.
En flexibel helhetspartner
Vi vet att det ställs höga krav på
den som förvaltar hus, och få bostadsrättsföreningar har all den
expertkunskap och tid som krävs.
Med SBCs expertis, personliga
förvaltning och digitala verktyg
gör vi det lätt för dig och dina
grannar att sitta med i styrelsen

och samtidigt balansera det dagliga livspusslet.
Långsiktigt och hållbart underlättar och tryggar vi arbetet för
er bostadsrättsförening, oavsett
om det gäller avgifter och fakturor, årsredovisningar, daglig drift,
avancerade upphandlingar inför

stora ombyggnadsprojekt eller
nischad expertis i juridiska frågor.
Vi är experter på:
• Ekonomisk förvaltning
• Teknisk förvaltning
• Projektledning
• Bostadsrättsjuridik

Mycket mer än fastighetsförvaltning
Personligt
Du har alltid en
personlig kontakt
som ansvarar för ditt
ärende och vill du
prata med vår kundtjänst har vi generösa
öppettider, från tidigt
till sent. Du når oss
helgfria vardagar
mellan 07.00-21.00
på 0771-722 722 eller
kundtjanst@sbc.se.

Enkelt
Med den digitala
kundportalen Vår Brf
kan du via app i mobilen eller webb enkelt
och lättöverskådligt
följa upp vad som
händer i er förening,
skapa rapporter, kolla
planerat underhåll
och attestera fakturor m.m. alla timmar
på dygnet.

Tryggt
Vi på SBC har bred
expertis under vårt
tak; kunniga ekonomer, jurister, tekniker,
projektledare och
utvalda samarbetspartners. Oavsett om
ni är en liten eller stor
förening har ni alltid
nära till hands till den
erfarenhet och de
experter ni behöver.

