
MEDLEMSKAP

MÄLARDALARNAHSB

Vi gör vardagen lite enklare. Medlemskapet ger trygghet och med vår breda
kunskap och erfarenhet ger vi dig stöd och vägledning i det löpande arbetet för 
styrelse och medlemmar i er bostadsrättsförening

MEDLEMSKAP FÖR 
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

RING ELLER SKICKA   
EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!

HSB MÄLARDALARNA
TELEFON:  
010 303 27 00
E-POST: 
07MEDLEM@HSB.SE

HSB HAR INGA AKTIEÄGARE - VI HAR  
MEDLEMMAR
Medlemskapet ger trygghet och bra hjälp i det löpande arbetet för 
styrelse och medlemmar i er bostadsrättsförening. Som medlem får 
ni dessutom den viktigaste fördelen, den erfarne HSB-ledamoten 
som är ett stöd i styrelsearbetet.

HSB har ett omfattande utbildningspaket och sakkunnig rådgivning, 
skräddarsydd för ert arbete. Utöver det får ni dessutom tidningen 
HSB Uppdraget och möjlighet att utnyttja de många samarbetsavtal 
som HSB förhandlat fram med utvalda leverantörer. Listan kan 
göras lång, ni har allt att vinna på medlemskapet!

Ett medlemskap i HSB ger bostadsrättsföreningens styrelse och 
bostadsrättshavare många fördelar. Med vår breda kunskap och er-
farenhet ger vi dig stöd och vägledning i frågor som rör lagstiftning, 
föreningskunskap och förvaltning får din förening alla verktyg för ett 
tryggt och bra boende. Efter 100 år i branschen kan vi garantera hög 
kvalité på tjänster, kunskap och service.

ETT SMART VAL MED MÅNGA FÖRMÅNER 

BLI MEDLEMMAR
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• HSB-ledamot 
• Juridisk rådgivning 
• Styrelse- och medlemsstöd 
• Stadgar 
• Hemsida brf
• Mallar

• Utbildningar
• Lokala och rikstäckande 

samarbetsavtal
• Tidningen Uppdraget
• Påverka
• Trygghet

Vi hjälper självklart till med genomförandet om ni väljer att bli 
medlem i HSB MälarDalarna. Det krävs att bostadsrättsföreningen 
byter till HSBs normalstadgar. Beslut ska fattas på två på varandra 
följande stämmor, med enkel majoritet (50%) på den första och 2/3  

majoritet på den andra stämman. Alternativt vid en stämma genom 
acklamation (att samtliga röstberättigade är ense om detta). Därefter 
ska en skriftlig ansökan om medlemsskap lämnas till HSB MälarDa-
larnas styrelse.

Utöver de formella delarna krävs också att bostadsrättsföreningen 
tecknar ett Administrativt avtal hos oss. Detta för att vi ska kunna 
kvalitetssäkra vårt varumärke och garantera att ekonomin sköts 
enligt de regler och lagkrav som finns. 

LÄS MER OM ÖVRIGA TJÄNSTER.
hsb.se/malardalarna/fastighetsforvalning

mailto:07MEDLEM@HSB.SE
https://www.hsb.se/malardalarna/fastighetsforvaltning/

