Tjänsten för kvalitetssäkring av badrumsrenoveringar i bostadsrättsföreningar,
hyresfastigheter och småhus
RÄTT KVALITET - RÄTT EKONOMI - RÄTT INFORMATION

Med BraBoTeknik.se i er digitala verktygslåda får ni bland annat hjälp med att
hantera en ansökan och dess handläggning, informationsmaterial till olika
parter, kalkylverktyg, upphandlings och kontraktsmallar, utvärderingsstöd samt
kontaktinfo till godkända hantverkare & besiktningsmän och branschorganisationer m.m. Tjänsten BraBoTeknik.se är utvecklad av Fastitia
tillsammans med experter inom detta teknikområde.

1. ANSÖKAN OM ÅTGÄRD

4. ARBETET PÅBÖRJAS

3. UPPHANDLING

2. ´BRABOTEKNIK.se

6. RESULTAT

5. UTVÄRDERING

Varför BraBoTeknik.se? Jo, här får ni
Hjälp med att kvalitetssäkra t ex era badrumsrenoveringar och liknande åtgärder
Hjälp med att minimera risken för att drabbas av onödiga och dyra juridiska kostnader
Stöd i hela processen från ansökan, till utvärdering efter avslutad underhållsåtgärd
Ett tydligt informationsmaterial för alla parter av vad som gäller inom området
Enkla kalkylverktyg för hantering av inköps och kostnadsberäkningar m.m.
Ett internt kommunikationsverktyg för styrelse, bostadsrättshavare och hantverkare
Enkla och genomtänkta dokumentmallar för varje specifik underhållsåtgärd
Ett bra informationsstöd till försäkringsbolag vid uppkomsten av eventuella tvister
Den är mycket prisvärd och ni får använda den hur mycket ni vill under hela 12 månader
Se även vår tjänst AAbrf.se för kvalitetsutveckling av bostadsrättsföreningar

Några kommentarer om BraBoTeknik från tre olika aktörer
Styrelseledamot i Brf X
Äntligen en tjänst för detta. Vi
har haft ett flertal vattenskador
genom åren som uppkommit
just vid badrumsrenoveringar.

Bostadsrättshavarei Brf X
Ska bli spännande att få testa
tjänsten när den är framme, då
vi planerar att renovera vårt
badrum nu till hösten.

Hantverkare badrum
Om den är enkel och tydlig att
använda så kommer den säkert
att vara bra om inte annat för
att förebygga eventuella tvister.

För mer information om braboteknik.se
Hemsida: www.braboteknik.se - E-post: info@fastitia.se - Tel: 070-223 60 59

FÖRENKLAR - FÖRBÄTTRAR - UTVECKLAR

FÖRENKLAR - FÖRBÄTTRAR - UTVECKLAR

BraBoTeknik.se är en mycket genomtänkt och enkel gör det själv tjänst att använda vid
badrumsrenoveringar och snart vid alla typer av större underhållsåtgärder.

