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HSB GÖTA – DÄR MÖJLIGHETERNA BOR 

Långsiktig vision – vår organisation år 2030 

 

Kooperationens styrka 

HSB Göta är en kooperativ förening där medlemmarna äger och har inflytande över föreningens 

verksamhet och inriktning. Vi har funnits i 100 år och vill finnas i minst 100 år till. Långsiktig hållbarhet, 

såväl ekonomisk som social och ekologisk är grundläggande inom vår verksamhet.  Vår värdegrund 

ETHOS (engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan) genomsyrar allt vi gör. Vi finns 

närvarande och är aktiva i hela vårt verksamhetsområde. 

Medlemmarna i fokus 

HSB vilar på en demokratisk grund. Det gäller såväl nationellt, som på lokal nivå och inom HSBs 

bostadsrättsföreningar. Det ska vara lätt för alla medlemmar att komma till tals och beslutsstrukturerna 

ska vara kända, tydliga, enkla och rättvisa. För att medlemmarna ska kunna utöva sitt rättmätiga 

inflytande och för att säkerställa den demokratiska skolningen tillhandahåller HSB Göta nödvändig 

utbildning. 

Bygga mer för fler - med nytänkande 

Det goda boendet är vårt mål. Det som händer i och mellan huset spelar roll och utformningen av husen, 

gårdarna och dess samexistens med det omgivande samhället är viktig. Genom utveckling, forskning och 

innovation ska HSB Göta möta medlemmarnas efterfrågan på ett smart och attraktivt boende. HSB Göta 

ska bygga mer för fler, vilket innebär att bygga bostadsrätter och hyresrätter inom olika prissegment. 

Aktören med bästa anseendet 

HSB Göta ska bidra till ett boende där den sociala gemenskapen är stor och där de boende upplever en 

besvärsfrihet då skötseln av husen fungerar på bästa sätt när tjänster köps av HSB, såväl tekniskt som 

administrativt. HSB Göta har ett gott anseende och är marknadsledande i att erbjuda ett rikt utbud av 

tjänster avseende bland annat utbildningar, juridisk rådgivning, digitala lösningar, administrativa tjänster, 

teknisk förvaltning och byggledning. 

 

Våra tjänster ska vara av god kvalitet, prisvärda och konkurrenskraftiga. Vi ska ha en god dialog med 

våra medlemmar/kunder och vara lyhörda för deras åsikter. HSB Göta strävar efter ständiga förbättringar 

när det gäller våra tjänsteleveranser och mäter löpande nöjdheten hos våra kunder, såväl medlemmar som 

externa. 

En närvarande samhällsaktör 

HSB Göta är en samhällsaktör som samverkar med omgivande samhälle i hela vårt verksamhetsområde 

och är en driven opinionsbildare när det handlar om bostadspolitiska frågor. Vårt samhällsengagemang är 

det som skiljer oss från konkurrenterna. 

Bästa arbetsgivaren 

HSB Göta ska vara en bra arbetsgivare där personalen upplever att de har inflytande över sitt arbete, 

känner delaktighet, arbetsglädje och trivsel. Arbetsmiljön är god, arbetsvillkoren schyssta och 

sammanhållningen stor och där den formella strukturen avseende till exempel arbetsplatsträffar, 

medarbetarsamtal, lönesamtal och rehabiliteringsutredningar fungerar. Kollektivavtal är en självklarhet. 

Medarbetarundersökningar görs löpande och följs upp för att skapa en inkluderande, positiv och omtyckt 

arbetsplats. Ett ständigt förbättringsarbete ska ligga inbyggt i organisationen.  

http://www.hsb.se/

