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Framtidssäkra er fastighet och ta 
kontroll över era kostnader 
Hej! Vi kontaktar er eftersom ni idag är kund hos Home Solutions, och vi nu lanserar den största 
nyheten i bolagets historia.  

Vikten av att verkligen veta hur el, värme och vatten förbrukas och att ha kontroll på avvikelser av 
flöden i fastigheten har aldrig varit större. Inte minst av ekonomiska skäl men också för att 
säkerställa rättvis fördelning av kostnader och ett tryggt och hållbart boende. Med ett uppkopplat 
och övervakat system blir all data enkelt tillgänglig så att styrelser kan bereda, presentera och ta 
objektiva beslut som ligger i föreningens bästa intresse.  

Vi erbjuder nu er som redan är kund hos oss att ansluta er till ett unikt digitalt ekosystem till en i 
princip oförändrad driftkostnad. 

Home Solutions digitala ekosystem är ett öppet system där oberoende parter kan samverka i 
fastigheten, t.ex. mätföretag, larmbolag, laddningsbolag, solenergibolag, passageföretag mm och 
är framtaget i samarbete med några av Sveriges ledande fastighetsägare/förvaltare, IT företaget 
CGI, IoT-plattformsbolaget Cuculus, AVARN Security larmcentral, svenska försäkringsbolag m.fl. 

Erbjudandet inkluderar: 

1. Genomgång av nuvarande installation och presentation till styrelse.  
2. Anslutning och migration till nytt ekosystem. 
3. Aktiv övervakning av installerad utrustning och kontroll av data. 

- Drift och underhåll av hård och mjukvara med fjärravläsning och ärendehantering 
-  Administration och underhåll av driftsdata med förbrukningsdata via API 

4. Tillgång till mät- och sensordata, möjlig tillgång till notifieringar och avvikelserapport* 
som presenteras i fastighetsägareportal. 

5. Möjlighet till aktiv övervakning av avvikelser; t.ex. batteristatus, åverkan, konstanta 
flöden (droppande kranar, rinnande toaletter, etc.). 

6. Möjlighet att ansluta till AVARN larmcentral avseende rök, läckage och 
intrångsdetektion. 

7. Förberett för att hantera för föreningen nya mätslag, (värme, kall- och varmvatten samt el), 
för lägenheter, gemensamma utrymmen och resurser som t.ex. laddstolpar.  

8. Möjlighet till skräddarsydda rapporter för er förenings särskilda behov. 
9. Möjlig tillgång till förvaltarvy som medger fördjupad insikt om driftsläge, mätvärden, 

avvikelser och larm. 

Alla funktioner under punkt 1-4 ingår i nuvarande pris enligt gällande avtal. Kostnad för anslutning 
och migration är 10 000 kronor.  

Erbjudandet gäller om ni beställer er anslutning innan sista mars 2020. 

Om man dessutom beställer installation för mätning av nytt media eller ansluter larm innan sista 
mars 2020 erbjuder vi 10% rabatt på installation.  

*  Beroende på mätartyp och revisionsläge. 

Vi kommer inom kort att ta kontakt med er, om ni vill prata med oss redan nu är ni varmt 
välkomna att ringa. Vill ni läsa mer hittar ni också all information ni behöver på homesolutions.se 
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