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Swedbank Fastighetsbyrån
Kungsgatan 31, 0550-157 50
Erbjuder 500 kronor i rabatt vid försäljning av 
bostadsrätt och 1 000 kronor i rabatt vid försäljning av 
fritidshus.

Landa motion och träning
Spelmansgatan 59, 070-365 52 30
Erbjuder 10% i rabatt på träningskort (period 12 mån)
För mer info, se www.motionochtraning.se

Kristinehamns AllRent AB
Axvallagatan 6, 0550-806 20
Som medlem i HSB Kristinehamn har du följande 
rabatter:
10% rabatt på fönsterputs
Prova på hemstäd - du får en timme gratis hemstäd vid 
första bokningen (gäller endast nya kunder).

Flügger färg AB
Västgötagatan 43, 0550-380 10
Erbjuder 20% rabatt på Flügger färg, 20% rabatt på 
Fionas tapeter och 10% rabatt på övrigt sortiment. Gäller 
ordinarie priser.

Bocentrum
Spelmansgatan 49, 0550-380 00
Erbjuder 500 kronor i rabatt vid försäljning av 
bostadsrätt och 1 000 kronor i rabatt vid försäljning av 
fritidshus.

MT Trading och design (Bilvård)
Västerlånggatan 6, 0550-833 00 (tryck 1 för bilvård)
Handtvätt lyx
Avfettning & schampotvätt, fälgtvätt, snabbvax (hållbar-
het ca 2 mån), torkning.
Pris: 290 kronor (ord pris 390 kronor)

Handtvätt & maskinvaxning
Avfettning & schampotvätt, fälgtvätt, maskinvaxning 
(hållbarhet ca 6-8 mån)
Pris: 695 kronor (ord pris 895 kronor)

Nya Grand bio
Broängsgatan 3, 0550-858 93
Nya Grand bio erbjuder alla HSB Kristinehamns 
medlemmar att köpa mellanpopcorn med dricka för 
halva priset. 

Wellness Gym
Arenavägen 3, 0550-131 30
www.sannabadet.nu
Vid tecknade av årskort för gym/gruppträning så får du 
13:e månaden gratis. Vi erbjuder gratis introduktion. 
Värde 610 kronor.

Samtliga erbjudanden gäller vid uppvisande av medlemskort. Med reservation för ändringar. 
Håll även koll på vår hemsida för nya och tillfälliga erbjudanden. Skicka e-post till 
info.kristinehamn@hsb.se för anmälan till nyhetsbrev. 

Ramirent
Nyhamnsvägen 1, 0550-41 09 50
Hos Ramirent har alla HSB medlemmar 23% rabatt på 
hyresmaskiner. 

Vetekransen
Kungsgatan 54, 0550-41 17 07
Tekakor, grova eller ljusa 10 pack, 30 kronor (ord. pris 40 
kronor)
Vetekrans, valfri, 30 kronor (ord. pris 35 kronor)

Gunillas skrivbyrå
Södra Ringvägen 41, 070-255 49 58
Erbjuder 400 kronor i rabatt.
Testamente bouppteckning, gåvobrev mm.
Gäller endast nya kunder

Varvsgatan blomsterhandel
Varvsgatan 2, 0550-105 05
www.varvsgatanblomsterhandel.se 
Erbjuder 10% rabatt på keramik.

Fri juridisk rådgivning

Som medlem i HSB behöver du faktiskt bara lyfta luren 
för att få kompetent juridisk rådgivning. HSB har näm-
ligen kostnadsfri telefonrådgivning i juridiska frågor, en 
mycket värdefull förmån om en knepig situation uppstår. 
Din fråga kan handla om i princip vad som helst som 
berör boendet. Dessutom kan vi erbjuda en Livsbesikt-
ning i samarbete med Juristbyrån. Du ringer och bokar en 
tid och får då möjlighet att i lugn och ro gå igenom din 
familjesituation med en jurist.

Juridiska medlemsrådgivningen är öppen varje vardag 
från klockan 09.00-15.00.

För juridik i boendet 
Ring 0771-472 472, tryck # 1

För Livsbesiktning hos Juristbyrån 
Ring 0771-472 472, tryck # 2


