
Är ni en bostadsrättsförening med mindre än 25 lägenheter? BRF Trygg 850 är en lösning just för 
er – ett tekniskt och administrativt förvaltningspaket med låg månadskostnad. Vi lär känna både er 
och er fastighet och ser till att hålla koll på det som behöver göras. 

En plats i bostadsrättsföreningens styrelse innebär ett 
stort ansvar – både tekniskt, administrativt och ekono-
miskt. Och ansvaret är precis lika brett i en liten förening. 

Det gäller att känna till och följa myndigheternas krav, 
som kontroll av brandskydd (SBA) och ventilation (OVK). 
Att planera och genomföra drift och underhåll handlar 
om att långsiktigt förvalta fastighetens värde. Det som 
görs – och det som inte görs – får avgörande betydelse 
för föreningens långsiktiga ekonomi. 

Vår tjänst BRF Trygg 850 ger er tillgång till samma kom-
petens som en större bostadsrättsförening. Då håller 
vi koll på obligatoriska inspektioner, avtal för drift och 
skötsel och på status för byggnad och installationer. 

Vi håller kontakten med er, lär känna era förutsättningar 
och hjälper er vidare utifrån dem. Tillsammans följer vi 
upp underhållsplanen och blickar framåt vid budgetering. 
Även när det dyker det upp saker som måste lösas akut 
finns vi där som bollplank.

Kostnaden för BRF Trygg 850 är 850 kronor per månad, 
(exklusive moms). Det är den kostnad ni binder er för.

Om det inte finns någon aktuell underhållsplan, är det 
något vi varmt rekommenderar som första steg. Det gör 
vårt samarbete enklare och ger er maximal nytta av BRF 
Trygg 850.  Då ni tecknar BRF Trygg 850 erbjuder vi er 
därför 50 % rabatt på en underhållsplan. Ordinarie pris 
för den ligger kring 25–30 000 kronor exklusive moms. 

I vårt löpande samarbete väljer ni vad ni kan och vill hålla 
i själva i samband med underhållsåtgärder. Resten hjäl-
per vi er med. Genom att vi redan känner varandra och 
fastigheten är startsträckan kort.

Vi erbjuder många olika konsulttjänster, från förstudier 
och utredningar till projektledning av åtgärder som fa-
sadrenovering, fönsterbyten, stambyten och ventilations-
projekt. Vi har också ett brett kontaktnät med hantverka-
re, tekniska specialister och jurister. 

Maximera Fastighetskonsult drivs av mig, Benny Johansson, sedan 2018. Jag har en teknisk 
bakgrund och drygt 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen, både inom installation, bygg 
och förvaltning. Via uppdrag och utbildningar har jag fördjupat och breddat kompetensen 
inom projektledning, ekonomi och juridik. Jag samarbetar med flera mindre bostadsrättsför-
eningar och upplever att de värdesätter den bredd, valfrihet och löpande kontakt Maximera 
erbjuder.
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