
Har din brf för låg eller hög avgift?
Vi hjälper dig ta fram rätt avgiftsnivå

Tryggt Rättvist Långsiktigt

Nabos ekonomiska experter hjälper dig säkerställa att din 
förening har rätt avgiftsnivå. Vi analyserar föreningens ekonomi 

och ger dig rådgivning kring avgiften och hur du kan optimera 
ekonomin. Analysen skapar trygghet för både medlemmar och 

föreningens ekonomi. 

En analys som ökar 
kunskap och skapar 

trygghet inför ekonomiska 
beslut

Analysen skapar rättvisa 
i avgiftssättningen för 
dagens och framtida 

medlemmar

En långsiktig analys för 
kommande 50 år som du 

kan dela med framtida 
styrelse

Så går det till: 

En ekonomisk expert 
från Nabo går igenom 

underhållsplan, resultat- 
och balansräkning och tar 

fram nyckeltal

Nabos expert gör en 
detaljerad analys av 

föreningens ekonomi och 
effekten på avgiften

Du får rådgivning kring 
hur du kan optimera 

ekonomin
Del 1 Din brf i siffror

Del 2 Analys
Del 3 Rådgivning



Vad får föreningen?

Rättvis avgiftsnivå 50 årig kalkyl framåt

Komplett underhållsplan

Uppgifter om dolda 
tillgångar

Annat relevant som har 
påverkan på föreningens 
ekonomi

Resultaträkning, 
balansräkning och 
årsredovisning

Möte med genomgång 
av analys och 
föreningens ekonomi 

Långsiktig plan för 
finansiering av underhåll

Analys av 
driftskostnader och 
prognos framåt

Finansiering av 
framtida underhåll 
och investeringar 

Genomgång av 
eventuella dolda 
tillgångar- upplåtelse 
av hyresrätt / lokal

Rådgivning kring 
optimering av indirekta 
kapitaltillskott 

Vad ingår i analysen? Detta behöver Nabo 
från föreningen

Kontakta oss för att göra en analys av din 
förenings avgift. Vi hjälper både dig som är 
kund hos Nabo och kund hos annan förvaltare.

Är du Nabo-kund kan du dessutom få ett 
abonnemang med årlig analysuppdatering 
och avgiftsrekommendation!

Nyfiken?
Kontakta oss idag 

nabo.se

010-228 00 25

offert@nabo.se

Smidiga och enkla lösningar för 
den ekonomiska förvaltningen 
av vår bostadsförening.

Maj 2021

Martin K. M

Utmärkt service till 
konkurrenskraftigt pris.

Maj 2021

Jan RosvallJ

Rekommenderas varmt!

Juni 2021

Pirjo K. P


