
Från råvind till vindsvåning

 Vår metod…
Det finns flera olika sätt hur man 
kan bygga om råvindar och andra 
lokaler. Vår metod innebär att ni 
behåller vinsten vid försäljning av 
råvinden eller lokalen. Ni kommer 
också ha möjligheten att själv 
påverka utseende och funktion.
Vi är en grupp oberoende konsul-
ter som leds av Forsen AB. Vi 
tillhandahåller den kompetens 
som krävs för att genomföra 
denna typ av projekt.
Med många år i branschen och 
flera referensprojekt i portföljen 
kommer vi göra er resa trygg och 
lönsam.

 Inte bara vindar
Utöver rena vindsprojekt utför vi 
alla typer av fastighetsrenove-
ringar. 
Ofta är det just en större reno-
vering som föranleder en disku-
ssion angående exploatering av 
råvinden, för att finansiera 
underhållet.

 Förstudie
Våra projekt inleds med en 
förstudie som sammanfattar 
följande områden:
 Ekonomi
 Gestaltning, tillgänglighet
 Konstruktion
 Installationer
 Hiss
 Brand
 Ljud
 Hyresförhandlingar (förråd)
 Försäljning
 Riskanalys.

 Vi kan mer än så…
Vi kan hjälpa er med mycket 
annat än vindar också. Vänd på 
bladet, så ser du vad. 

 Boka möte
Vi kommer gärna till er och 
berättar mer om vår metod. 
Kontakta oss så bokar vi in ett 
kostnadsfritt möte.

Forsen. Gamla Almedalsvägen 5, 412 63 Göteborg

Vill ni stärka er förenings ekonomi genom att bygga 
om vinden? Vi kan hjälpa er från idé till verklighet.

Kontakt och referenser

Kontakt 
Forsen, Göteborg
Osborn Andersson, 
projektledare
Tel: 0703-40 06 11
E-mail: osborn. 
andersson@forsen.com

Referenser
Vi har jobbat med flera 
BRF under åren och kan 
presentera referensprojekt 
på begäran.  

mailto:osborn.%20andersson@forsen.com


 Det här hanterar vi – från idé till verklighet

Teamet som hjälper dig

Osborn Andersson
Forsen
Bygg- och projektledare
osborn@forsen.com
0703-40 06 11

Annie Andersson
Kjellgren & Kaminsky
Arkitekt
annie@kjellgrenkaminsky.se
010-551 91 36

Joakim Österlund
Stiba
Konstruktör
jo@stiba.se
0705-23 33 95

Mikael Räftegård
Vertikalen
Hisskonsult
mikael.raftegard@vhkonsult.se
0735-17 11 00

Patrik Casteborn
Rejlers
Elkonsult
patrik.casteborn@rejlers.se
0708-28 21 20

Tobias Bodén
Andersson & Hultmark
VVS-konsult
tobias.boden@aohab.se
0708-63 17 80

Helena Sjöberg
FSD
Brandkonsult
helena.sjoberg@fsd.se
0768-37 23 78

Henrik Guldbransen
Akustikforum
Ljudkonsult
henrik.guldbransen@akustikforum.se
0705-20 63 62

Peter Cavalli Björkman
RCB Fastighets-
utveckling
Fastighetskonsult
peter@rcbfast.se
0720-78 83 65

Besiktningar
 Entreprenadbesiktningar
 Konditionsbesiktningar
 Underhållsbesiktningar

Juridik
 Entreprenadjuridisk expertis
 Hyresnämndsärenden
 Fastighetsjuridisk rådgivning
 Expertis inom bostadsrättslagen

Utredningar och rådgivning
 Underhållsplaner
 Bygghandlingar (projektering)
 Fuktrutredningar
 Skadeutredningar
 Energibalansberäkningar
 Hållbarhet och miljö
 Budgetbedömningar
 PCB-, asbest- och radonutredningar
 Solenergi
 Gröna miljöer – park och landskap
 Ljussättning
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