
Paketerbjudande 
Borätt Forum Rådgivning

Borätt Forum rådgivning erbjuder paketerade tjänster där vi tar ett 
helhetsgrepp inom olika tekniska områden i er fastighet.



Innehåll

3. Energistatistik
4. Energirådgivning/optimering
5. Energi och miljöeffektivisering
6. Sophantering
7. Ytoptimering
8. Digitalisering 
9. Säkerhet
10. Renovering



Energirådgivning och optimering

Borätt Forum Rådgivning erbjuder energirådgivning och optimering av er fastighet i ett 
tresstegspaket. Från utredning och statistik av energiförbrukning till optimering och 
miljöeffektivisering av er förening.
Vi rekommenderar alla föreningar att göra energistatistik för att få en översikt över 
energiförbrukningen ni har i föreningen och uppmärksamma eventuella energiläckage samt fel.

1. Energistatistik
Vi samlar in data på energiförbrukningar i fastigheten och sammanställer rapporter för att ni ska ha kontroll på er förenings
energiförbrukning. Vi analyserar förbrukning och lämnar åtgärdsförslag vid avvikelser.

• Datainsamling

• Analyser

• Utredningar

• Presentation samt rapporter



Energirådgivning och optimering

2. Energirådgivning
Vi genomför en energigenomgång för att säkerställa att befintliga system i er förening fungerar optimalt energimässigt samt 
undersöker möjliga sätt att effektivisera fastighetens energianvändning.

Vi går igenom bl.a:

• Undercentral

• DUC (styr och reglerutrustning)

• Värmesystem

• Ventilationssystem

• Elsystem

• Belysning (inne och ute)

• Tvättstuga



Energirådgivning och optimering

3. Energi och miljöeffektivisering
Vi genomför en energigenomgång för att säkerställa att befintliga system i föreningen fungerar så bra som möjligt 
energimässigt samt undersöker möjliga sätt att effektivisera fastighetens energianvändning.

Vi går igenom bl.a: 

• Förstudie – vilka effektiviseringar är möjliga geologiskt och fastighetsmässigt

• Bergvärme

• Solceller

• Frånluftsåtervinnig

• FTX (från och tilluft med återvinning)

• Spillvattenåtervinning

• IMD (individuell mätning och debitering)

Vi utreder även bidragsmöjligheter.



Sophantering

Vi kan hjälpa er att göra en översikt samt utredning om hur ni kan förbättra och effektivisera er avfallshantering både ur 
kostnads samt miljöperspektiv samt att den följer de nya lagar och regler som kommer gällande sophantering.

Vi går igenom bl.a:

• Fraktioner – Metall, wellpapp etc.

• Utrymmen

• Regler/lagar

• Avfallskvarnar



Ytoptimering

Vi hjälper er att  gå igenom er fastighet och ge förslag på hur ni kan frigöra kapital genom att omvandla ”oanvända” 
utrymmen till lägenheter:

• Vind till lägenhet

• Lokal till lägenhet

• Tomma utrymmen i fastigheten



Digitalisering

Vi hjälper er att gå igenom er förenings faciliteter samt maskinpark för att se vad som kan effektiviseras och förbättras i 
trivsel, miljö, energi samt avvändningsperspektiv.

Det vi tittar på bl.a:

• DUC /styr & reglerutrustning)

• Tvättstugebokning

• Passersystem

• IMD (individuell mätning och debitering)

• Lokalbokning

• Belysning (inne och ute)

• Larmhantering

• Informationstavlor



Säkerhet

Vi kan hjälpa er att gå igenom er fastighet för att säkerställa vad som bör förbättras i säkerhetssynpunkt både för intrång samt
brandsäkerhet genom SBA.

Det vi tittar på bl.a:

• Lås

• Belysning

• Trygghet

• Portar

• Dörrar

• Larm

• Brand (SBA)



Renovering fastighet

Vi kan både erbjuda er 50 årig underhållsplan av er fastighet samt hjälpa er med förstudier inför stora renoveringsprojekt. 
Vad man behöver tänka på, vilka val man kan göra, lagar och regler, möjliga bidrag.

• Stambyte

• Fasadrenovering

• Fönsterrenovering

• Takomläggning

• Balkongrenovering

• Trapphusrenovering

• Gårdsbjälklagsrenovering

• Garagerenovering

• Fönsterbyte

• Balkonginstallation



Kartläggning miljö och hållbarhet

Vi kan hjälpa föreningar att göra en kartläggning så att föreningen vet var de står 
gällande miljö och hållbarhet.
Från kartläggningen sammanställer vi en rapport som föreningen sen kan arbeta 
efter för att förbättra sig i frågor gällande hållbarhet, miljö och energi.
• Vi kan hjälpa föreningen att prioritera vilka åtgärder som kan utföras och att de samverkar med ekonomin

• Hjälpa föreningen planera så att föreningen kan jobba i en takt med frågorna så att de passar föreningen

• Att miljö och hållbarhetsfrågor samverkar med föreningens underhållsplan

• Att planera hållbara renoveringar

• Att åtgärder samverkar med pågående digitalisering

• Att åtgärder samverkar med föreningens ekonomi



Kontakta oss

Mejl: info@borattforum.se
Tel: 08-520 252 02

mailto:info@borattforum.se

