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TILLSAMMANS ÄR VI TRYGGA,  
STARKA OCH KUNNIGA

Unna er tryggheten att vara medlemmar hos oss.  
Det gör er till delägare i HSB och möjlighet att på- 
verka vilka frågor vi ska driva. Eftersom vi är över  
4 000 medlemsföreningar i hela Sverige kan vi påverka 
beslutsfattare på olika nivåer i samhället. Det kan vara 
frågor som exempelvis rör elpriser, taxor, tomträtt  
eller sophantering.

Med ett medlemskap i HSB är ni aldrig ensamma,  
ni får en hel organisation med lång erfarenhet och 
bred kompetens inom alltifrån föreningskunskap till 
förvaltning bakom er. Ni får kontinuitet i det löpande 
styrelsearbetet och arbetet blir enklare genom vår 
support. Ni får dessutom gratis grund- och specialist-
kurser, temaföreläsningar om bostadsrättsrelaterade 
frågor, och sakkunnig rådgivning som är skräddarsydd 
för styrelsens arbete. Medlemskapet ger er också till- 
gång till en rad samarbetsavtal som HSB förhandlat 
fram med utvalda entreprenörer, juridisk rådgivning 
och en gemensam informationsplattform för fören-
ingen genom en brf-hemsida. För att bli medlem krävs 
att er förening antar HSBs normalstadgar, som är väl 
genomarbetade efter gällande lagstiftning.

Kostnadsfria kurser för kompetens- 
utveckling av styrelsen

HSB-ledamot i er styrelse

Stöd i styrelse- och föreningsrelaterade frågor

Genom ett medlemskap i HSB blir styrelse arbetet enklare och roligare.  
Ni får all den kunskap, struktur och stöd ni behöver för det dagliga arbetet  
och alla medlemmar i bostadsrättsföreningen kan känna sig trygga med  
att föreningen drivs på ett långsiktigt hållbart sätt.

Medlemskap, styrelsestöd och utbildning
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KONTAKTA OSS
För mer information om medlemskapet, kontakta våra ombudsmän:

TILLSAMMANS ÄR VI TRYGGA,  
STARKA OCH KUNNIGA

HSB-LEDAMOTEN ÄR VÅR MEST  
UPPSKATTADE MEDLEMSFÖRMÅN
Som medlemmar får ni en ordinarie ledamot från  
HSB i er bostadsrättsförenings styrelse. HSB-ledamoten 
är en mycket uppskattad resurs i det löpande arbetet. 
Kunskapen och erfarenheten som HSB-ledamoten  
kan förmedla gör arbetet enklare och tryggare. Goda 
råd, stöttning kring lagar och regler och kontakt med 
alla kompetenser inom HSB – HSB-ledamoten är ett 
klokt stöd att luta sig mot.

MEDLEMSAVGIFT
Den årliga kostnaden för medlemskap är 8 000 kr /
bostadsrättsförening och 110 kr / bostadsrätt. Lägsta 
avgift för medlemskap är 10 000 kr och maxavgiften  
är 74 000 kr.

PROVA PÅ-MEDLEMSKAP 

HSB Stockholms provmedlemskap är ett tids- 
begränsat avtal, men med alla förmåner som en 
riktig medlemsförening har. Ni får möjlighet till 

inblick i vårt unika och uppskattade koncept och 
kan dessutom ta del av alla rabatter och erbjudanden 
som ett medlemskap ger. Prova på-medlemskapet 
kan pågå i upp till två år och därefter tar ni beslut 

om ni vill bli fullvärdiga medlemmar.

Fred Åkesson
010-442 15 05
Fred.akesson@hsb.se

Igor Videla
010-442 12 08
Igor.videla@hsb.se

Linda Egersten
010-442 15 57
Linda.egersten@hsb.se

SOM MEDLEMMAR FÅR NI:

•   En HSB-ledamot som ordinarie ledamot i  
er förening

•   Gratis kurser, föreläsningar och webbinarier

•   Stöd och rådgivning i styrelserelaterade frågor

•   Kortare juridisk rådgivning och rabatterat arvode

•   Tillgång till kvalitetssäkrade entreprenörer

•   Medlemserbjudanden, bl.a. möjlighet att teckna 
förmånliga avtal om tv, bredband och telefoni  
hos Telenor, Telia och Tele 2

•   En kostnadsfri brf-hemsida

•   Samverkansmöjligheter och kunskapsträffar 
med andra närliggande bostadsrättsföreningar

•   Tillgång till mallar, information och förenings-
relaterade dokument via Mitt HSB

•  Föreningsgranskare. För att säkra en god  
ekonomisk uppföljning sköts revision av bostads- 
och fastighetsrättsspecialister

•   HSBs stadgar och stöd vid stadgeändringar

•   Möjlighet att påverka genom distrikts- 
verksamheten som arbetar för medlemmarnas 
intressen

•   Nyhetsbrev och medlemstidningen Uppdraget

•   Hjälp att starta seniorklubb för att minska  
isolering
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Solcellsutredning och utredning 
av alternativa energikällor

Snickeri

Boendesociala frågor och medling

Projektledning av fastighetsprojekt 
inom fasad, tak och fönster

Energi, drift och ventilation

Fastighetsskötsel

Städning

Ekonomisk förvaltning och analys

Fastighetsutveckling

Stamrenovering

Boendeservice, styrelseservice 
och felanmälan 

Styrelsestöd och medlemskap

Fastighetsförvaltning

Systematiskt brandskyddsarbete 
och elinstallationer

Tvättstugeservice    

Stöd och rådgivning 
inom hållbarhet

Betong

Skötsel, renovering 
och utveckling av utemiljö

Juridiskt stöd

ALLT UNDER ETT TAK 
Vi har lång erfarenhet av arbetet i bostadsrättsföreningar och vet vilka behov som 

kan uppstå. Därför har vi samlat all kompetens inom alltifrån föreningskunskap, 
hållbarhet och boendestöd till förvaltning, bostadsrättsjuridik och stora fastighets-

projekt. Vi finns för både medlemsföreningar och ickemedlemmar, för små och  
stora bostadsrättsföreningar, för boende och styrelse. Vi stöttar med små saker  

i vardagen och stora planer för framtiden. Vi hjälper er att skapa det goda boendet. 


