
Analys av årsredovisning

Rådgivning & styrelsesupport

Ekonomisk förvaltning

Borätt Forum erbjuder analys av bostadsrättsfören-
ingars årsredovisning. Analysen riktar sig till dig som 
ska köpa eller sälja lägenhet och behöver råd och väg-
ledning kring föreningens ekonomi. Analysen presen-
teras på ett lättförståeligt blad där du enkelt får en 
övergripande bild över viktiga nyckeltal. exempel på 
vad som kan ingå i analysen: 
• Belåning per kvm
• Att avgifterna täcker de löpande kostnaderna
• Föreningens sparande för framtida underhåll.

Borätt Forum Rådgivning hjälper till vid projekt och 
större investeringar i föreningen. Rådgivningsteamet 
kan besvara frågor av teknisk karaktär. Borätt Rådgiv-
ning kan exempelvis vara behjälpliga med:

• Energioptimering
• Analys vid upphandling av solceller
• Bergvärme i fastigheten.  

Borätt Forum Styrelsesupport är till för styrelsen och 
arbetar främst med frågor av juridisk karaktär. Någ-
ra exempel på vad Borätt Forum Styrelsesupport kan 
hjälpa till med:

• Försäkringsskador som till exempel vatten- och 
brandskador

• Omförhandling av avtal för kommersiella loka-
ler och hyresrätter

• Genomgång av stadgarna och stadgerevidering 
• Styrelseutbildningar. 

Ekonomiutbildning

Borätt Forum erbjuder den moderna tidens eko-
nomiska förvaltning. Borätt är den första för-
valtaren i Sverige som erbjuder en fullt digital 
tjänst för den ekonomiska förvaltningen. 

All handläggning och alla möten sker digitalt. 
Vi kallar erbjudandet "Ekonomisk förvaltning 
- allt föreningen behöver" vilket innebär att till 
ett fast pris per månad så sköter Borätt Forums 
ekonomiska förvaltare föreningens ekonomi 
tillsammans med styrelsen. Föreningen får en 
ekonomisk förvaltare, som med stöd av sitt team 
kan erbjuda återkoppling inom 2 timmar. Dess-
utom arbetar vi i ett transparent ärendesystem 
vilket innebär att arbetet går att följa i realtid.

Men, och det förtjänar att betonas, trots all IT 
så är den personliga kontakten viktigast. Och 
därför arbetar vi nära våra kunder, sätter dialo-
gen i centrum och lyssnar aktivt på kundernas 
feedback. 

Borätt Forum erbjuder färdiga paket med kun-
skapshöjande kurser inom ekonomi. Kurserna 
kan läsas som ett helt utbildningsblock eller val-
da delar som är av intresse. Utbildningarna är 
digitala och du väljer själv när och hur du vill 
ta del av dessa.  Utbildningarna kommer finnas 
tillgängliga på Borätt Forums hemsida.

Borätt Forum utökar utbudet

Kontakta Borätt Forum för mer information:
08 520 252 02 info@borattforum.se


