
Kriterier

http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/aktuellt/aretsbrf/kriterier[2012-06-07 08:28:49]

 

Hem Ekonomi Teknik Produkter Juridik Utbildning Att vara medlem Aktuellt Opinion Om oss

Hem / Årets bostadsrättsförening / Kriterier

Nyheter

Kalender

Pressmeddelanden

Nyhetsbrev

Rapporter

Fastighetstidningen

Årets bostadsrättsförening

Tidigare vinnare av Årets
bostadsrättsförening
Årets Bostadsrättsförening
2012
Kriterier
Juryn
Ansökan

Material från våra seminarier
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Kriterier
Årets Bostadsrättsförening är branschorganisationen
Fastighetsägarna Stockholms årliga utmärkelse. 

Förstapristagaren ska uppfylla kraven:

en välskött ekonomi

ett väl omhändertaget hus

en väl fungerande styrelse och följa god sed för
bostadsrättsföreningar 

Bostadsrättsföreningen ska också vara medlem i Fastighetsägarna
Stockholm. Endast en nominering per bostadsrättsförening. Det är
inte möjligt att vinna utmärkelsen två år i rad. 

Priset syftar till att uppmärksamma välskötta bostadsrättsföreningar
med en proffsig fastighetsförvaltning. Utmärkelsen har blivit en
viktig kvalitetsstämpel för de bostadsrättsföreningar som har
tilldelats priset. 

Utmärkelsen delas i år ut för femte gången, på Fastighetsägarna
Stockholms årsmöte i maj 2012. 

Priset består av, förutom äran, en formgiven plakett, ett digitalt
sigill, och 15 000 kr att köpa tjänster eller produkter hos
Fastighetsägarna Stockholm AB.

Ekonomi
Ekonomisk förvaltning
Avisering av hyror och
avgifter
Panthantering
Kundportalen Entré
Fastighetsförsäkring
Rekrytering
Lokaluthyrning
Blanketter och avtal

Teknik
Fastighetsskötsel
Teknisk administrativ
förvaltning
Lokalvård
Funktionskontroll av
värme och ventilation
Projektledning av
ombyggnad och
renovering
Besiktningar
Underhållsplan
Grovavfall och
källsortering
Reparation av vitvaror
och
tvättstugeutrustning
Underhållsavtal för
tvättstugor
Egenkontroll för
fastighetsägare
Energieffektiviseringar
Byte av värmesystem
Utredningar
Bredband, telefoni och
tv
Snöskottning
Snöraswebben
Istappstelefonen

Produkter
Tvättstugeutrustning
Vitvaror
Entrémattor
Eldningsolja
Matavfallskvarnar
Belysning
Bränslepellets
Hissar
Beslag och brevinkast
Brandsäkerhet
Snö- och isvarning
(Isidor)
Säkerhetsdörrar och
gallergrindar
Lekutrustning
Postboxar
Hemsida (BRFNET)
Aluminatcement
Radon
Fjärrvärme
El
Företagskort IKEA
Fastighetssystem

Juridik
Hyresrättsliga frågor –
bostad
Hyresrättsliga frågor –

Utbildning
Att driva
byggnadsprojekt i en
BRF

Att vara medlem
Bli medlem
Förmånskortet
Medlemsrådgivningen

Fastighetsägarna Stockholm
Fastighetsägarnas hus,
Alströmergatan 14
Box 12871, 112 98 Stockholm
08-617 75 00
stockholm@fastighetsagarna.se

Felanmälan

Webbredaktör
elsa.hellstrom@fastighetsagarna.se
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lokaler
Hyresförhandlingar
Ombyggnad och
renovering
Bruksvärdering och
besiktning av bostäder
HittaHyran
Bostadsrättsfrågor
Ombildning till
bostadsrätt
Entreprenadrätt
Miljörätt
Arrende, tomträtt,
annan nyttjanderätt
samt servitut

Att vara ordförande i
en brf-styrelse
Egenkontroll
Ekonomi för
fastighetsföretagare
Entreprenadjuridik
Fastighetsekonomi –
investeringsbedömning
Fastighetsskötsel för
BRF: Så här tar ni
hand om ert hus
Föreningens ekonomi
Hyresrätt fördjupning
bostäder 1
Hyresrätt fördjupning
bostäder 2
Introduktionsföreläsning:
Ny i styrelsen
Kundportalen Entré
inkl digital attestering
Praktisk hyresrätt
SBA, Brandskydda
fastigheter
Styrelsens ansvar och
befogenheter

020-510 511

http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/hyresrattsliga-fragor-lokaler
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/hyresforhandlingar
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/ombyggnad-och-renovering
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/ombyggnad-och-renovering
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/bruksvardering-och-besiktning
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/bruksvardering-och-besiktning
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/hittahyran
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/bostadsrattsfragor
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/ombildning-till-bostadsratt
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/ombildning-till-bostadsratt
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/entreprenadratt
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/miljoratt
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/arrende-och-nyttjande
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/arrende-och-nyttjande
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/juridik_1/arrende-och-nyttjande
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/att-vara-ordforande-i-en-brf-styrelse
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/att-vara-ordforande-i-en-brf-styrelse
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/egenkontroll
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/ekonomi-for-fastighetsforetagare
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/ekonomi-for-fastighetsforetagare
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/entreprenadjuridik
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/fastighetsekonomi-investeringsbedomning
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/fastighetsekonomi-investeringsbedomning
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/kurs-sa-har-tar-ni-hand-om-ert-hus
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/kurs-sa-har-tar-ni-hand-om-ert-hus
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/kurs-sa-har-tar-ni-hand-om-ert-hus
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/foreningens-ekonomi
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/hyresratt-fordjupning-bostader-1
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/hyresratt-fordjupning-bostader-1
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/hyresratt-fordjupning-bostader-2
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/hyresratt-fordjupning-bostader-2
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/introduktionsforelasning-ny-i-styrelsen
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/introduktionsforelasning-ny-i-styrelsen
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/kundportalen-entre-inkl-digital-attestering
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/kundportalen-entre-inkl-digital-attestering
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/praktisk-hyresratt
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/sba-brandskydda-fastigheter
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/sba-brandskydda-fastigheter
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/styrelsens-ansvar-och-befogenheter
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/utbildning/styrelsens-ansvar-och-befogenheter
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/att-vara-medlem_1/medlemsr�dgivningen

	www.fastighetsagarna.se
	Kriterier


	xsdC9hcmV0c2JyZi9rcml0ZXJpZXIA: 
	aspnetForm: 
	ctl00$ctl00$ctl11$ctl01$ctl00$ctl01$SearchField: 
	ctl00$ctl00$ctl11$ctl01$ctl00$ctl01$SearchButton: 




