
KONTAKTA OSS: 0770–33 00 50

MEDLEMSKAPET SOM GER DIG MER
NU ÄR DET DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2018

Medlemskapet i HSB lönar sig. Möjligheten att bospara kan ge dig förtur till nya 
bostadsrätter och hyresrätter. Som medlem får du också massor av förmåner och 
erbjudanden. 

HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL:
• Som medlem får du rabatt på många produkter och tjänster som hemförsäkring,  

bredband, el med mera. 
• Medlemstidningen Hemma i HSB kommer direkt hem i din brevlåda sex gånger per år. 
• Du kan få kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor om boende och familjerätt via telefon,  

0771-472 472.

Dina aktuella medlemsförmåner hittar du i medlemstidningen Hemma i HSB, på  
hsb.se/medlem och på Mitt HSB. Ha gärna ditt digitala medlemsbevis till hands när du vill nyttja rabatter 
och erbjudanden. Du hittar ditt digitala medlemsbevis på Mitt HSB, logga in via hsb.se/norr. Om du saknar 
tillgång till dator eller eller smartphone kan du kontakta HSB Norr för att få medlemsbeviset utskrivet.  
Läs mer om medlemskapet på nästa sida.

Vi ser fram emot ett nytt, spännande medlemsår med dig!

Med vänliga hälsningar 
HSB Norr

Logga in och ta del av  information som rör din relation med HSB.
www.hsb.se/norr 

MINA SIDOR -  PÅ MITT HSB



BRA ATT VETA OM MEDLEMSKAPET
Andel
När du blev medlem i HSB Norr betalade du in en 
medlemsandel på 500 kr. Andelen är din garanti 
för rösträtt och inflytande. Medlemsandelen får du 
tillbaka i sin helhet vid utträde under förutsättning  
att det inte finns någon obetald medlemsavgift. 

Bospara för framtiden
En förutsättning för att du ska kunna bospara är att 
du är medlem i HSB samt att du öppnar ett HSB 
Bosparkonto. Det kan du göra direkt via vår hemsida 
hsb.se/bospar. Kombinerar du medlemskapet med 
ett bosparande ökar du dina chanser till någon av 
våra lägenheter. Bosparare är med i riksbosparkön 
vilket gör det möjligt att söka, och få förtur till, en 
nyproducerad HSB-bostad i hela landet.

Överlåtelse av bosparpoäng
Ditt bosparande kan överlåtas mellan make, 
maka, sambo, registrerad partner, förälder, barn, 
barnbarn, syskon och makes/makas/registrerad 
partners barn. Bosparande kan även ges bort 
genom arv, testamente eller bodelning. För mer 
information om hur du går tillväga om du vill överlåta 
dina bosparpoäng, kontakta HSB Norr. 

Familjemedlemskap
Om flera personer i samma hushåll vill bli eller 
är medlemmar i HSB Norr kan man teckna ett 
familjemedlemskap (krävs att man är skriven på 
samma adress). Det innebär att bara en i familjen 
(A-medlemmen) betalar den årliga medlemsavgiften. 

Alla i familjen som vill vara medlemmar måste dock 
betala andelen på 500 kr. 

Avsluta medlemskap 
Vill du avsluta ditt medlemskap ska det göras 
skriftligen via brev eller e-post senast den 28 
februari, 2018. Det går bra att använda talongen 
nedan. Att avsluta medlemskapet förutsätter att 
du inte har en lägenhet i en bostadsrättsförening 
som enligt stadgarna kräver medlemskap i HSB 
Norr eller att du har ett bosparkonto. Utebliven 
betalning innebär inte att medlemskapet avslutas. 
Gäller utträdet omyndigt barn ska ett personbevis, 
som talar om vem/vilka som är vårdnadshavare, 
bifogas. Ansökan ska undertecknas av samtliga 
vårdnadshavare. För utträde som gäller dödsbo 
krävs att en bouppteckning som är registrerad hos 
Skatteverket bifogas. Finns det testamente ska 
även detta bifogas. Finns det fler dödsbodelägare 
krävs fullmakt från samtliga. Den inbetalade 
andelen återbetalas vid utträde. Ange gärna hur 
du vill ha din andel utbetald. I annat fall får du ett 
utbetalningskort. 

Adressändring
För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service vill 
vi gärna veta när du byter adress. Som inloggad på 
Mina Sidor – Mitt HSB kan du se den adress som vi 
har till dig. Är den felaktig kan du lägga ett ärende 
till oss om detta inne i Mitt HSB. 

UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP
Den som i fortsättningen inte önskar vara medlem i HSB Norr ska meddela detta skriftligen. Meddelandet 
kan lämnas med detta brev som du skickar till HSB Norr, Smedjegatan 9, 972 33 Luleå eller lämnar in på 
ditt närmaste HSB-kontor. 

Namn: 
Medlemsnr. alt. personnummer: 

Jag begär utträde och min andel utbetalas enligt:
       Skänker andelen till We Effect (f.d. Kooperation Utan Gränser)
       Återbetala andelen till mig enligt utbetalningssätt nedan

Utbetalningssätt:
       Bankkonto:    Clear. nr:   Kontonr:
       Utbetalningskort

Undertecknad bekräftar härmed sin ansökan om utträde ur HSB Norr.

Ort och datum     Underskrift
 

      Namnförtydligande


