
FMT ś förvaltning är till för dig 
som ställer högre krav. Med 

vår erfarenhet känner vi till och 
anpassar oss efter de behov du 

som fastighetsägare har



OM FMT
FMT förvaltar idag omkring 150 fastigheter, 

främst i Umeå men även utanför Västerbottens 
län. Våra kunder är alla typer av fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar och stiftelser. Vi har stor 
och mångårig erfarenhet av bostadsfastigheter, 

likväl som av kommersiella fastigheter. Vår affärsidé 
bygger på att ge dig som klient en totallösning 
utefter dina behov och att ge dig en behaglig 

förvaltning utan överraskningar. I vår administrativa 
förvaltning ingår hyres- och avgiftsadministration.



Våra tjänster:
FMT kan erbjuda alla fastighetsägare fullserviceförvaltning av bästa kvalitet. 
FMT eftersträvar genom tjänsteutbudet att långsiktigt trygga och utveckla klientens fastighetsägande.

VÅRA KUNDER:
• Privata och institutionella fastighetsägare  
 av bostäder och lokaler
• Bostadsrättsföreningar
• Stiftelser
• Stat, kommun och landsting

AFFÄRSIDÉ
FMT ska erbjuda alla typer av fastighetsägare 
fullserviceförvaltning av bästa kvalitet. 
FMT ska verka som fastighetsägarens förlängda arm.

MÅL
FMT ska ha nöjda kunder och långsiktiga relationer 
med klienter, kunder och leverantörer. FMT ska ha en 
rimlig lönsamhet och vara en attraktiv arbetsgivare med 
kunnig och motiverad personal.

VÄRDEGRUND
FMT ska vara ett professionellt och respekterat 
förvaltningsbolag på fastighetsmarknaden i Norrland. 
FMT´s grundläggande värderingar kännetecknas av 
god kvalitet, engagemang och omtanke. FMT ska följa 
fastighetsägarnas rekommendationer om god sed på 
bostads- och lokalhyresmarknaden.

MILJÖ
FMT ska systematiskt arbeta långsiktigt hållbar 
förvaltning genom att aktivt välja miljöriktiga produkter 
och teknik. FMT ska arbeta för att minska förbrukningen 
av energi. FMT ska verka för att öka kunskapen i 
miljöfrågor hos kunder, medarbetare och leverantörer.



ADMINISTRATIV FÖRVALTNING
• Aviseringar, Autogiro/E-faktura
• Betalning av fakturor
• Bevakning av andrahandskontrakt/uthyrning
• Framtagande av marknadsplan för uthyrning
• Förhandlingsunderlag till hyreshöjningar
• Handläggning av köer gällande lägenheter,  
 parkeringsplatser, garageplatser och förrådsplatser
• Hyresförhandlingar
• Kontakt med parkeringsbevakningsbolag
• Kundtjänst med telefontid mellan 08:00 och 16:00
• Löpande bokföring
• Omförhandling av lokalkontrakt
• Påminnelser, krav och inkassohantering
• Rapportering, exempelvis uthyrnings och omflyttningsstatistik
• Uppsägningar och avhysningar
• Uthyrning och kontraktsskrivning
• Visningar
• Upprätthålla trapphus information
• Bokslut

Med administrativ och  
teknisk förvaltning menar vi 

 
SERVICEMEDVETENHET

TILLGÄNGLIGHET
ORDNING & REDA



TEKNISK FÖRVALTNING
• Boendekontakter
• Hantering av nycklar och passersystem
• Jourtjänst utanför ordinarie arbetstid
• Kundservice/Felanmälan via kundtjänst (tidsbegränsat) eller webben (dygnet runt)
• Rondering i fastighetens allmänna utrymmen.
• Snöröjning och halkbekämpning
• Tillsyn, funktionskontroll och skötsel av installationer såsom värmeanläggning,  
 belysning och ventilation
• Trappstädning
• Underhåll och mindre reparationer
• Upphandling och kontroll av mindre underhållsarbeten
• Årstidsanpassad skötsel av yttre miljö med trädgårdsskötsel samt höst- och vårstädningar
• Övriga kundspecifika åtgärder, oftast mindre arbeten såsom upphängning av tavlor,  
 gardinstänger och utbyte av lampor
• Mindre reparationer av VVS, el och byggnad
• SBA
• Kundservice
• Mindre om och tillbyggnationer
• Driftsbudget
• Underhållsplanering
• Avflyttningsbesiktning
• Nyckelhantering
• Hantering av tekniska dokument
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