
Över en halv miljon  
medlemmar kan inte ha fel



HSB har över 500 000 medlemmar som i samverkan  
är med och påverkar. Det vi gör syftar till att skapa  
förbättringar för dem. Som medlem har du automatiskt 
tillgång till en lång rad mervärden. Här finner du en 
samman ställning av dessa. De kan dock variera något,  
beroende på i vilken regional HSB-förening du är medlem.

ditt medlemskap
i hsB ger dig  
många fÖrdelar

stÖrst på Bostadsrätt
HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års 
erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ 
organisation, vilket innebär att medlemmarna i samverkan styr 
verksamheten. Våra vinster går tillbaka till verksam heten och 
inte till några aktieägare.

du Bestämmer tillsammans med dina grannar
I en HSB-bostadsrättsförening är det du tillsammans med  
dina grannar som på stämman bestämmer över föreningens 
verksamhet. Det skapar trygghet i boendet när alla är med  
och samverkar.

Bosparandet Öppnar dÖrren till hela sverige
HSBs bosparande är rikstäckande. Det innebär att du som 
bosparar har förtur till all vår nyproduktion och våra hyres-
rätter i hela landet. 
 HSBs bosparande förvaltas av Swedbank. På ditt lokala 
Swedbankkontor i landet kan du bland annat öppna och avsluta 
HSB Bosparkonto samt placera om dina pengar i någon av 
våra övriga bospargrundande produkter; HSB Fasträntekonto 
eller SPAX HSB Bospar. Läs mer på www.hsb.se/bospar
 Det är mer intressant att spara när man vet vad man sparar 
till. Se våra aktuella boendeprojekt på www.hsb.se Här hittar 
du också ”Mina sidor”, som bland annat visar dina bosparpoäng 
och ditt bospargrundande belopp. 
 Bosparandet är en bra investering som kan utnyttjas flexibelt. 
Du som är myndig kan till exempel överföra ditt bosparande 
till någon inom familjen. 
 



du får tidningen hemma i hsB 
Som medlem får du tidningen Hemma i HSB som utkommer 
med 6 nummer per år. Här får du aktuell information, bland 
annat om vilka nya boendeprojekt HSB producerar och 
medlems erbjudanden. Du får även information om vad HSB 
gör för att företräda dina boendeintressen samt om erfaren-
heter och kunskap från andra, även utanför HSB. Flera 
HSB-föreningar har också lokal information om den egna 
föreningens verksamhet.

Bli uppdaterad via hemsidan och sociala medier 
På HSBs hemsida www.hsb.se och via HSBs närvaro i sociala 
medier kan du alltid uppdatera dig med den senaste informa-
tionen inom boendet. Via hemsidan hittar du även information 
från landets HSB-föreningar, samt många av HSB-bostadsrätts-
föreningarnas hemsidor. Via våra sociala kanaler, som HSBs 
bloggportal och Facebook, kan du enkelt komma i kontakt 
med oss och få svar på just dina frågor.

internationellt engagemang
Genom ditt medlemskap i HSB bidrar du till We Effects arbete 
med att stödja fattiga människor i tredje världen. HSB och  
We Effects arbetar tillsammans med lokala organisationer  
för att de ska kunna bygga goda bostäder åt sina medlemmar. 
Två kronor av din medlemsavgift går till att stödja dessa lokala 
projekt. Läs mer på www.weeffect.se 

miljÖn är viktig
I HSB utgår vi från en helhetssyn på människa, boende och 
miljö. Det betyder att vi utifrån en ekologisk grundsyn försöker 
miljöanpassa verksamheten. 

låt våra avtal spara på dina utgifter
Tack vare att vi är över en halv miljon medlemmar kan HSB 
centralt teckna förmånliga avtal färdiga för dig att nyttja. 
Medlemsrabatter på varor och tjänster för ditt hem och din 
fritid. Sunfleet bilpool, Flügger Färg, Vedum kök, Lensway och 
Lysman är några exempel på leverantörer där du som medlem 
alltid har rabatt. På www.hsb.se/medlemserbjudanden kan du 
läsa mer och även ta del av våra tillfälliga erbjudanden. 

hsB erBjuder egen hemfÖrsäkring
HSB Hemförsäkring är en mycket förmånlig försäkring som  
vi erbjuder alla medlemmar genom ett nytt samarbetsavtal  
med försäkringsbolaget Dina Försäkringar. Dina Försäkringar 
erbjuder även det bostadsrättstillägg som alla som bor i bostads-
rätt bör ha kopplat till hemförsäkringen (nödvändigt såvida 
inte bostadsrättsföreningen har tecknat en sådan försäkring 
för alla medlemmar). 
 Genom HSB Försäkring kan du även öka tryggheten i  
ditt boende med andra försäkringar. Läs mer om det på  
www.hsb.se/forsakring
 Läs mer på www.dina.se/hsb eller ring Dina Försäkringar  
på telefon 0771-788 788.

lokala avtal ger extra medlemsfÖrmåner
Många HSB-föreningar har också på lokal nivå tecknat för- 
månliga prisrabatter med olika leverantörer på olika varor och 
tjänster. Hör med din regionala HSB-förening vad som gäller.



på din sida fÖr rättvisa villkor
Ett självklart mål för HSB är att kunna ge alla medlemmar 
möjlighet att bo bra till rimliga kostnader. Därför driver vi opinion 
för bland annat rättvisa villkor mellan de olika boendeformerna. 
Som boendets företrädare bevakar HSB medlemmarnas krav i 
både kommun och riksdag när det till exempel gäller kommu-
nala avgifter, taxor och lagstiftning.

du kan alltid få rådgivning
Du kan alltid vända dig till din HSB-förening för rådgivning i 
boendefrågor. Hos HSB Riksförbund kan du också få kostnads-
fri juridisk medlemsrådgivning när det gäller enklare frågor 
som har anknytning till boendet. Medlemsrådgivningen har 
nummer 0771-472 472 och är öppen vardagar klockan 12–14. 
Rådgivningen har sommarstängt fyra veckor.

vår samverkan skapar erfarenhetsutByte
I och med att HSB har över 500 000 medlemmar, 4 000 
bostadsrättsföreningar och 35 000 förtroendevalda finns det 
stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. Vi lär oss hela tiden  
av varandras framgångar – men också av de misstag vi gör.

garanti ger ekonomisk trygghet 
Som innehavare av en nyproducerad bostadsrätt har du  
en ekonomisk trygghet tack vare HSBs Trygghetsgaranti.  
Den garanterar bostadsrättsföreningens ekonomi för  
bland annat uteblivna månadsavgifter under viss tid.

ständigt pågående utvecklingsarBete
HSB har alltid satsat på att leda utvecklingen framåt för de 
boende. Just nu är utvecklingsarbetet som intensivast inom den 
digitala verksamheten, där vi bland annat tar fram nya tjänster 
för såväl styrelser som enskilda medlemmar.

hsB-ledamoten – en källa till kunskap
Varje HSB-förening ska enligt stadgarna utse en ledamot i de 
lokala bostadsrättsföreningarnas styrelser. HSB-ledamoten är både 
en resurs som ställs till din bostadsrättsförenings förfogande och 
en länk mellan bostadsrättsföreningen och HSB-föreningen.

tidningen hsB uppdraget
Tidningen HSB Uppdraget vänder sig till förtroendevalda och 
anställda inom HSB. Den tar upp olika delar i en styrelses 
arbete, från ekonomi till tips om gemensamma aktiviteter för 
medlemmarna. Tidningen kommer ut med 4 nummer per år.

utBildningar fÖr fÖrtroendevalda och medlemmar 
Din HSB-förening arrangerar utbildningar och kurser för de 
förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna. Ämnesområden är 
ekonomi, förvaltning, juridik, underhållsplanering etcetera. 
Ökad kunskap är ett mycket viktigt instrument för att bostads-
rättsföreningarnas styrelser ska kunna sköta sitt uppdrag på 
bästa sätt. Flera av HSBs bostadsrättsföreningar arrangerar 
också studiecirklar där du som HSB-medlem bland annat kan 
lära dig mer om vad det innebär att bo i en HSB-bostadsrätt.

aktiviteter fÖr sammanhållningen
Inom bostadsrättsföreningarna ordnas många aktiviteter för 
att stärka sammanhållningen mellan grannarna och på så sätt 
ges ett tryggare och trivsammare boende. Vanliga inslag är 
gårdsfester, bouletävlingar, städdagar och mycket annat.
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