VÄLKOMMEN TILL HSB GÖTEBORG!
”Ett lustfyllt och tryggt boende i världsklass”. Den visionen arbetar HSB Göteborg mot för att
skapa skapa ett vackert, tryggt, funktionellt och hållbart boende åt ägarna – medlemmarna.
HSB bildades 1923. Vi bygger och förvaltar bostäder och är i dag Sveriges största bostadsorganisation bestående av cirka 540 000 medlemmar och 31
regionföreningar. HSB Göteborg är den näst största
av dessa.
Från början låg stort fokus på att förbättra bostädernas standard och HSB var inom detta område
föregångare med yteffektiva lägenheter, moderna
kök, badrum i varje lägenhet, maskinell tvättstuga,
sopnedkast med mera. I dag är några av våra viktigaste uppgifter att arbeta för bättre förutsättningar
för bostadsbyggande, minskad klimatpåverkan och
bättre villkor för bostadsrätten.
En hel del kan vi göra själva men vi försöker
också att påverka våra beslutsfattare genom
opinionsbildning och lobbyarbete, både regionalt
och på riksnivå.
VÅRA TJÄNSTER

HSB Göteborg är heltäckande inom fastighetsförvaltning och erbjuder såvål teknisk och administrativ förvaltning som specialisttjänster och rådgivning.
Du finner alla våra tjänster på
www.hsb.se/tjanster. Här är ett urval:
• Ekonomisk förvaltning
• Fastighetsskötsel och lokalvård
• Ombyggnad
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• Underhållsplaner
• Förvaltartjänst
• Energitjänster
• Utbildning av styrelseledamöter
• Bosociala tjänster
• Juridiska tjänster
MEDLEMSKAP MED MÅNGA FÖRDELAR

Som medlem i HSB Göteborg har du en rad fördelar, till exempel juridisk rådgivning, medlemserbjudanden och rabatter. Är du dessutom bosparare har
du förtur till HSBs nyproducerade bostadsrätter i
hela landet samt till HSB Göteborgs hyresrätter.
Alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i
HSB får en extra styrelsemedlem i form av HSBledamoten. HSB-ledamoten är handplockad och
har fått en specialutbildning för att på bästa sätt
kunna tillvarata medlemmarnas intresse och stödja
styrelsen. Läs mer på: www.hsb.se/medlemskap
Kortfakta HSB Göteborg:

• Grundat 1925
• Verksamhetsområdet sträcker sig från Lysekil i
norr till Kungsbacka i Söder
• Drygt 300 anställda
• Förvaltar närmare 350 bostadsrättsföreningar
Mer info hittar du på www.hsb.se/goteborg

