Med rätt förvaltning och bra
underhåll står husen kvar
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”DE GER OSS KLOKA
OCH ÄRLIGA RÅD.”
Jensen Drift & Underhåll fick uppdraget att
ta ett totalansvar för Brf Mullvaden Första 15
hösten 2010. Bostadsrättsföreningen består
av en fastighet med tio lägenheter och två
kommersiella lokaler i gatuplanet. Jensen
sköter om drift och underhåll av allt i fastigheten och gör ronderingar varje vecka.
”Vi uppskattar att vi har vår egen drifttekniker
Jari som vi vet kommer till vår fastighet samma
dag varje vecka. Vi känner stort förtroende för
Jensen Drift & Underhåll och uppskattar de
råd som de ger oss. Råden är alltid vettiga och
ärliga. Vi har genomfört alla förbättringar de har
föreslagit.”
Anthony Crussell
Ordförande Brf Mullvaden Första 15

”JAG UPPSKATTAR ATT
DE TÄNKER PÅ FÖRENINGENS EKONOMI.”
Brf Emanuel 15 ligger på Södermalm i Stockholm
och i fastigheten finns det 50 lägenheter. Jensen
Drift & Underhåll ansvarar för drift och underhåll
sedan 2009 då de boende köpte huset. Ronderingar utförs i fastigheten var 14:e dag. Vintertid
sköter Jensen snöröjning och sandning framför
porten och på gården. I åtagandet ingår också
kvartalsmöten med Jensen Drift där även den
framtida underhållsplanen diskuteras.
”Det har fungerat bra med Jensen. De är trevliga
och löser sina uppgifter väl. De har varit med sedan
2009 och vi har aldrig funderat på att byta. Jag
uppskattar att de tänker på föreningens ekonomi
och att de tar initiativ och föreslår förbättringar.”
Claes Grafström
Ordförande Brf Emanuel 15

Vi sköter er fastighet som
om det vore vår egen
I snart 15 år har Jensen Drift och Underhåll arbetat med

självklart för att ge de boende bästa möjliga förutsättningar

teknisk fastighetsförvaltning, tagit fram underhållsplaner, gjort

att planera sina dagar. Ett sätt att alltid vara ärliga i det vi gör

besiktningar och reparationer samt genomfört många

kan vara att erbjuda våra kunder en ”second opinion” om de

renoverings- och ombyggnadsprojekt. Vi har vuxit sakta men

känner sig osäkra på en investering eller en förändring i

säkert och förvaltar nu mer än 90 fastigheter i Storstock-

fastigheten. Vi tar stort ansvar för fastighetens framtid genom

holmsområdet och har drygt tio anställda. Våra uppdragsgivare

att ge förslag på förebyggande åtgärder och genomför

är främst bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare,

ombyggnationer och renoveringar som bidrar till att bibehålla

både stora och små.

funktionen och öka fastighetens värde. Vi gör drift- och
underhållsplaner och vi håller oss à jour med ny teknologi för

Att förvalta en fastighet ansvarsfullt innebär att vårda

att effektivisera och sänka fastighetens totalkostnad. Vi

fastigheten så att värdet bevaras för framtiden. För att

kommer gärna med på styrelsemöten eller på årsstämmor

garantera, både för vår kund och för oss själva, att vi gör vårt

som tekniskt stöd i olika beslutsprocesser som har med

yttersta har vi fyra värderingar som styr vår verksamhet:

fastigheten att göra.

Punktlighet, Ärlighet, Serviceanda och Ansvar. Vi menar
att det är en viktig grund för att kunna leverera bra tjänster

Daniel Jensen, ägare och grundare av

över tid. Att komma i tid och hålla utlovade tidplaner är

Jensen Drift & Underhåll AB.

”Genom att vi utförde en takbesiktning på en av våra fastigheter kunde vi upptäcka
flera trasiga takpannor och plåtar med skador som tidigare takfirmor orsakat. På
så vis kunde vi förhindra ytterligare skador på fastigheten samt undvika en kostsam
renovering för föreningen och besvär för de boende.” Daniel Jensen.

Kristian, Viktor, Mustafa, Daniel, Madelene, Muradil, Jari och Hannu. På bilden saknas: Tomas, Jimmy, Joacim och Jonny.

Vi behärskar alla delar inom
teknisk fastighetsförvaltning
Jensen Drift & Underhåll tar hand om den löpande driften och underhållet av er fastighet. Varje
fastighet får en dedikerad drifttekniker som ansvarar för skötseln av fastigheten. Vi hjälper gärna till
med att göra en förebyggande drift- och underhållsplan för fastigheten så att föreningen eller fastighetsägaren enklare kan planera och budgetera för nödvändiga reparationer och framtida investeringar.

FASTIGHETSSERVICE

projektleda hela renoveringsarbetet eller ombyggnationen för

Genom den här tjänsten får fastigheten tillgång till tekniker

att få bästa möjliga funktion och resultat av investeringen. Vi

som gör förebyggande underhåll, testar att allt fungerar som

driver och samordnar alla projekt och övervakar arbetet ända

det ska och reparerar om det behövs. Enklare fel åtgärdas i

fram till slutbesiktningen har godkänts.

regel inom ett dygn. Det går att göra en detaljerad felanmälan
direkt på vår hemsida och alla felanmälningar får ett unikt

SERVICE PÅ TEKNISKA INSTALLATIONER

ärendenummer. Grunden för vår fastighetsservice är vecko

Tekniska installationer i fastigheten, som exempelvis värme

visa ronderingar, där vi går igenom fastigheten enligt ett

system, behöver regelbunden översyn av kvalificerade

överenskommet schema. På sommaren sköter vi om fastig

tekniker. Våra fastighetstekniker har utbildning för att felsöka

heternas trädgårdar och på vintern ombesörjer vi naturligtvis

och löpande åtgärda mindre problem. För mer komplexa

även snöröjning på både mark och tak.

problem med de tekniska systemen i fastigheten har vi
naturligtvis erfarna specialister.

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPLANER
Vi gör en drift- och underhållsplan för husets tekniska

BESIKTNINGAR

förvaltning. Med skötselrutiner och budgetunderlag ser vi till

Vi erbjuder oss att göra ett antal olika besiktningar. När det

att fastigheten drivs kostnadseffektivt med god avkastning

gäller energiförvaltningen måste man exempelvis genomföra en

och trivsel för de boende som mål. Vi gör även långsiktiga

energibesiktning regelbundet. Vi rekommenderar även att man

underhållsplaner ända upp till 30 år, där kommande nödvän-

gör en takbesiktning efter varje vinter samt en regelbunden

diga större och mindre reparationer och ombyggnationer

fasadbesiktning för att undvika fuktskador. Det är även viktigt att

planeras in med målet att undvika onödigt kostsamma

övervaka och besiktiga enskilda lägenhetsrenoveringar så att

överraskningar och bevara husets värde för framtiden.

inte det uppstår skador eller läckage i fastigheten p g a felaktiga
ingrepp i fastighetens värme-, el-, vatten- eller avloppssystem..

RENOVERING OCH OMBYGGNATION
Alla fastigheter behöver någon gång renoveras för att uppnå

JOUR OCH STÖRNINGSJOUR

sin funktion och behålla sitt värde. Vi känner våra fastigheter

Vid akuta ärenden har vi en jourtjänst som rycker ut utanför

utan och innan och vi hjälper våra kunder med att driva och

vår kontorstid. Vi samarbetar även med störningsjour.

”Genom att vi som oberoende fastighetsförvaltare arbetar med långsiktiga avtal och relationer med våra
fastighetsägare, ligger det i allra högsta grad i vårt intresse att alla reparations-, renoverings- och ombyggnadsprojekt blir kostnadseffektiva och utförda på ett korrekt och samordnat sätt. Vi säkerställer att
tidplaner hålls, att projektet utföres förenligt med alla lagar och regler samt att investeringen ger bästa
möjliga slutresultat för att öka värdet på fastigheten och trivsel för de boende.” Daniel Jensen

Vi hjälper våra kunder med
det mesta inom renovering
och ombyggnation
Med jämna mellanrum behöver man renovera eller bygga om i
fastigheten, både enskilda lägenheter och huset i stort.

Genom att vi på Jensen Drift & Underhåll, till skillnad från

ombyggnationer. Det kan vara olika typer av projekt såsom

enskilda externa hantverkare och byggföretag, kan våra

stambyten, takomläggningar, byte av sophanteringssystem,

fastigheter väl och bara jobbar med långa kundrelationer

byte av värmecentral, ombyggnad av tvättstugan, fönster

med förvaltning av våra fastigheter, så är det en självklarhet

renoveringar eller badrumsrenoveringar, för att nämna några

att vi kan ta ett betydligt större ansvar för att projekten bli

exempel.

framgångsrika och kostnadseffektiva. I det fall vi behöver ta in
specialister inom olika områden i ett renoverings- eller

Ombyggnationer är ofta rena besparingsprojekt, som att

ombyggnadsprojekt har vi dessutom fördelen att välja fritt i

bygga om till två- eller treglasfönster med energiglas. Inom

vårt nätverk för att resultatet ska bli optimalt för beställarna.

uppvärmnings- och energisystem har det skett en enorm

Vi driver, samordnar och övervakar alla arbetsmoment i

utveckling de senaste åren och vi åtar oss gärna att under

projekten ända fram till att slutbesiktningen har godkänts och

söka uppvärmningssystemet i huset, liksom att se över

våra uppdragsgivare är nöjda.

ventilationssystemet och se hur till- och frånluften fungerar.
Även här finns nya moderna system som kan sänka värme

Med en långsiktig underhållsplan kan vi hjälpa våra kunder att
planera och budgetera för nödvändiga renoveringar och

kostnaden avsevärt i fastigheten.

Välkommen till vårt showroom
Hos oss får ni tillgång till utbildade drifttekniker, förvaltare och projektledare med lång erfarenhet inom all fastighetsteknisk
förvaltning samt renoverings- och ombyggnadsprojekt. Vi tar stort ansvar och är alltid personligt engagerade i våra fastigheter.
Ni kan själva välja ut en servicetekniker som lär sig er fastighet utan och innan. Alla våra fastighetstekniker har utbildning i
fastighetsdrift och flera av oss har dessutom vidareutbildningar och specialkompetens inom olika områden. Vi har exempelvis
en medarbetare som också är specialiserad vitvarutekniner, en elektriker med el-behörighet, en med brandskyddsutbildning,
en specialist inom energi- och reglerteknik, en bygg- och renoveringsprojektledare för att nämna några områden som vi
behärskar.
Behöver du komma i kontakt med ”din” fastighetstekniker eller diskutera hur vi kan hjälpa till med era specifika planerade
renoverings- eller ombyggnadsprojekt, hittar du kontaktuppgifter här nedan eller på vår hemsida.

Oppundavägen 2, 122 48 Enskede.
08-560 502 19, info@jensendrift.se
www.jensendrift.se
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