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En pålitlig auktoriserad fastighetskötselfirma tryggar styrelsen  

Husbolagets styrelse har ansvar för att se till att husbolagets administration och övriga uppgifter är skötta 

på ett tillförlitligt sätt. I värsta fall kan husbolagets styrelse ansvara för försummelser gentemot 

aktionärerna.  

 

Styrelsen bör se till att man har ett pålitligt disponentföretag som samarbetspartner. I synnerhet små 

husbolag kan ha stora svårigheter att hitta disponenter, eftersom största delen av företagen strävar till stora 

vinster och då blir priset högt.    

 

Ett litet husbolag har svårare att få disponent än ett stort. Vissa disponentföretag tar inte alls emot små 

husbolag, eftersom skötandet av små husbolag inte är lönsamt. I Kirkkonummen Huolto Oy sköts alla kunder 

oberoende av storlek på samma sätt och är likväl välkomna till våra tjänster.   

Man bör se efter kvalitet och ekonomisk ställning 

Har bolaget tillräckligt med kunnig personal, disponenter, kundbetjäning, bokförare, personal i reskontran 

och vederlagsövervakning. Har företaget tillräckligt kunnande och yrkesskicklighet? Har man tillräcklig 

teknisk kunnighet att ta hand om stora saneringar och personer som har utbildning inom byggbranschen? Är 

företaget auktoriserat? Man bör även kolla bolagets ekonomiska ställning och kolla hur husbolagets pengar 

är tryggade. Hur sköter bolaget om att beställaransvarslagen uppfylls?  

Styrelsen är i en nyckelposition och i värsta fall ersättningsskyldig gentemot husbolaget. Om något tråkigt 

skulle hända, kan en aktionär kräva styrelsen om ersättning och vädja på skadeståndslagens 2 kapitel 1 § 

(Den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada skall ersätta den). 

Med att anlita Kirkkonummen Huolto Oy som sin kumpan (disponent, service och utetjänster) kan styrelsen 
lugnt sova på natten eftersom tjänsterna är i trygga professionella händer.  

 

Kirkkonummen Huolto ekonomisk ställning 

Kirkkonummen Huolto beställaransvar 
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