
 

Fastighetsmäklare som erbjuder både hängsle och livrem är sällsynta, men de finns. HSB 

Stockholm har tecknat ett avtal med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och 

Länsförsäkringar Stockholm för dig som är medlem och ska sälja din bostadsrätt eller 

villa. Samarbetet ger dig som medlem i HSB fördelar när du säljer din bostad 

med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Fast prislista gör din bostadsaffär trygg.  

 
• Vi börjar med ett kostnadsfritt hembesök, för att göra en värdering av din bostad. Du bestämmer 

sedan om det är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som ska få förtroendet att ta hand om din 

försäljning. 

• Du får fri rådgivning inför försäljningen och hjälp med att göra reavinstberäkningar. Vill du passa 

på att ta ett större grepp om din ekonomiska trygghet erbjuds du 60-90 minuters kostnadsfri 

privatrådgivning kring det mesta som ryms inom bank och försäkring. 

• Som HSB-medlem får du tillgång till ett heltäckande marknadsföringspaket. Du får styling-tips 

och din bostad fotograferas av ett proffs. Därefter sätts en gedigen och tilltalande presentation 

ihop, bestående av bilder tillsammans med beskrivningar av bostaden, föreningen och området, 

samt planritningar i 2D alternativt 3D. För att få så många spekulanter som möjligt till visningen 

matchas din bostad mot Länsförsäkringars spekulantregister. Bostaden annonseras sedan i DNs 

bostadsbilaga i dubbel storlek jämfört med normalt, på Hemnet och Booli, på lansfast.se och den 

lokala bobutikens hemsida, i aktuell lokaltidning, samt i fastighetsmäklarens skyltfönster i 

området. 

• När det blir dags att flytta ut - och att hitta eller komma på plats i en ny bostad - får du tillgång till 

rabatterade tilläggstjänster, till exempel upprättande av juridiska avtal. Du erbjuds också snabbt 

hanterade lånelöften och individuell prissättning på bolån, samt en förmånlig hemförsäkring 

speciellt framtagen för HSB-medlemmar. 

• När du säljer din bostad tillsammans med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, betalar du alltid 

fastighetsmäklararvodet efter en fast och helt transparent prislista som endast gäller för 

medlemmar i HSB 



 

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna vi får kring vårt mäklarsamarbete. Har du fler 

frågor är du välkommen att kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

Vi valde dem för att vi pratar samma språk helt enkelt. De är kundägda och har god 

lokalkännedom, något som är mycket viktigt för oss. Som medlem ska du känna dig trygg när du 

gör en av ditt livs största affärer. 

Nej, erbjudandet är endast till för våra medlemmar i HSB.  

Fasta priser gör affären tryggare och tydligare. Det förekommer många otydliga prismodeller på 

marknaden. Det känns därför bra att vi kan erbjuda våra medlemmar en trygg bostadsaffär.  

Du kontaktar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Välj bobutik här. 

 

http://www.lansfast.se/soekresultat.aspx?action=map&search=01
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