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Detta brev får du som är hyresgäst hos HSB Norr. Vi vill informera om vad som är på gång inom HSB och denna gång även passa på att önska dig en 
riktigt trevlig sommar. Kom ihåg att titta in på Hyresgästsidan, där hittar du nyttig information just för dig som är hyresgäst, hsb.se/norr/hyresgast

BEGRÄNSADE BESÖKSTIDER  
UNDER SOMMAREN
HSB Norrs har sommarstängt alla kontor under 
vecka 28 och 29. Felanmälan har öppet som 
vanligt och vi finns tillgängliga via telefon och 
e-post under hela sommaren. Du kan också lämna 
ditt ärende dygnet runt på hsb.se/norr. 

Vi vill önska dig  
en trevlig sommar!

VILL NI PLANTERA BLOMMOR?
Om du och dina grannar vill gå ihop och 
plantera och ta hand om blommor under 
sommaren så står HSB Norr för inköp av 
plantor. Låter det intressant? Lämna en 
synpunkt på Hyresgästsidan om detta så 
kontaktas du av din förvaltare. 

NYA HYRESRÄTTER I LULEÅ
HSB Norr bygger 52 hyresrätter på Malmudden, 
ett stenkast från Luleå centrum.  Lägenheterna 
kommer att fördelas på fyra hus som byggs i tre 
respektive fyra våningar. Lägenheterna planeras 
bli 2-3 rum och kök på ca 52-65 kvadratmeter och 
de kommer att ha en genomgående hög standard. 
Samtliga lägenheter kommer att ha inglasade 
balkonger. Inflyttning beräknas till början av 
2018. Ca 4 månader innan kan man registrera sin 
intresseanmälan på hsb.se.  

Möjlighet till förtur 
Bosparande medlemmar kan få förtur på 
lägenheter, läs mer på hsb.se/bospar

MILJÖVÄNLIGARE LOKALVÅRD
HSB Norr arbetar för en miljöprofilerad 
fastighetsförvaltning. Vi ser nu över vilka 
produkter som används inom lokalvården. 
I Luleå och Umeå pågår det just nu tester av 
produkter som ska leda till en miljövänligare 
lokalvård i våra fastigheter. 

82 % ANSER SIG TRYGGA I SITT BOENDE I HSB

TA DEL AV HYRESGÄSTUNDERSÖKNINGEN
Under hösten 2016 genomförde HSB Norr den sedvanliga 
hyresgästundersökningen. Vi är mycket tacksamma för de 
svar som kommit in och vill på detta sätt återkoppla vad ni 
som bor hos oss tycker, både om er lägenhet men även om 
boendet i stort. Svarsfrekvensen uppgick till 58 %, vilket 
är åtta procentenheter mer än den senaste undersökningen 
2014. Som vi tidigare meddelat skänkte HSB Norr 30 kr/ 
besvarad enkät till Barncancerfonden Norra. Totalt skänkte 
vi 10 000 kr till Barncancerfonden Norra. 

Kort kan vi berätta att: 
• 82 procent av våra hyresgäster anser sig trygga i sitt 
boende vilket är en fin siffra  jämfört med hela riket som 
ligger på 76 procent.  
 
• I Skellefteå har vi förbättrat 
resultatet på området ”rent och snyggt” 
inne och utanför fastigheten med 
19 procentenheter!
 
• Vi ser en förbättringspotential 
gällande skötsel av utemiljön i stort. 
 
Läs mer om undersökningen på hsb.se/hyresgast. 

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden 
omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga insättningsgarantin. 
Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med 
ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 
arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att 
garantin ska träda in. Swedbank är kontoförande bank för HSB Bosparkonto och HSB 
Fasträntekonto.


