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ATT VARA MEDLEM I HSB MALMÖ
LÖNAR SIG. FLERA GÅNGER OM.
Din förening får tillgång till ett stort utbud av förmåner och tjänster som stöd i arbetet
med att skapa ett tryggt och bra boende. Här får du som styrelseledamot 9 tips på hur
föreningen kan nyttja medlemskapet på bästa sätt.
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GÅ EN UTBILDNING
Välutbildade förtroendevalda ger stabila
föreningar och trygga medlemmar, därför
erbjuder vi dig kvalificerade och kostnadsfria utbildningar. Du kan gå en kurs i allt från ekonomi
och juridik till praktiska kurser för ordförande
eller sekreterare. Dessutom blir du inbjuden till
seminarier, föreläsningar och nätverksträffar.
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ANVÄND VÅRA GEMENSAMMA AVTAL
Med drygt 4 000 medlemsföreningar över
hela landet har vi möjlighet att teckna
förmånliga samarbetsavtal med ett stort antal
leverantörer. För din förening innebär det både
trygghet och stora besparingar. Det är nämligen
möjligt att tjäna in föreningens medlemsavgift
genom att endast teckna ett av dessa avtal. Dessutom ställer vi höga krav på våra leverantörer.
Bland annat gör vi en leverantörsbedömning vid
varje avtals tecknande och följer upp leverantörernas kreditvärdighet kontinuerligt. Om det mot
förmodan skulle uppstå något problem vid leverans hjälper vi din förening att lösa situationen.

”…det är svårare om jag ska göra en
upphandling själv. Ensam är man liten, men
tillsammans står man starkare”

NÅGRA AV VÅRA MEST POPULÄRA AVTAL
El
Vårt samarbetsavtal med Energi Sverige ger
medlemsföreningarna ett jämt och lågt elpris,
cirka 20–25 procent under marknadspriset.
Företaget specialiserar sig på portföljförvaltning
som innebär att de går in och säkrar elpriset
löpande över tid. Fördelen blir ett jämt och lågt
elpris. Dessutom är det 100 procent grön el.
Försäkringar
Vår fastighetsmäklare Willis Towers Watson går
årligen igenom marknadens utbud för att hitta
de mest förmånliga försäkringarna. Exempelvis
kan medlemsföreningarna teckna en
fastighetsförsäkring med kollektivt bostadsrättstillägg hos Länsförsäkringar Skåne, med en
möjlig självrisk på 0,2 prisbasbelopp samt ett
fördröjt åldersavdrag – ett unikt avtal på
marknaden.
Installationsprodukter, verktyg och
maskiner
Medlemsföreningarna får cirka 25 procent på
Ahlsell – branschens bredaste sortiment inom
VVS, el, verktyg, maskiner, bygg och kyl.

– Hans Olof Holmqvist i HSB brf Atle, intervju i
medlemstidningen Uppdraget 1/2019

MEDLEMMARNA FÅR LÄGRE ELPRIS
Många medlemsföreningar har sedan tidigare vårt
samarbetsavtal med Energi Sverige, och vid
årsskiftet anslöt sig ytterligare fem medlemsföreningar till avtalet.
– Avtalet är en riktig win-win, både för det enskilda
medlemskapet och för brf-medlemskapet. Eftersom
många föreningar har gemensam el gynnar det
direkt bostadsrättshavarens plånbok. Dessutom är
de med och bidrar till en bättre miljö, elen kommer
nämligen från 100 procent vattenkraft, säger
Kenneth Kalläne, inköpsansvarig

”Vi finns med under hela processen”
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TA DEL AV STYRELSESTÖDET
I föreningens styrelse ingår en ledamot
från HSB Malmö. HSB-ledamoten är ett
professionellt stöd som underlättar styrelsearbetet, ger goda råd och information om uppdaterade regler. Målet är att tillsammans med styrelsen
skapa en stabil och trygg bostadsrättsförening.

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING
Styrelsen får ofta komplicerade ärenden
som är svåra att reda ut. Då kan det vara
skönt att vända sig till någon som vet vad som
gäller. Våra jurister är specialister på bostadsrättsjuridik och hanterar allt från störningar till
entreprenadtvister. Enklare och inledande
rådgivning är kostnadsfri för medlemsföreningar,
därefter erbjuds ett rabatterat arvode. Dessutom
delar juristerna med sig av riktlinjer, avtalsmallar
och checklistor, exempelvis GDPR-stöd och
riktlinjer för andrahandsuthyrning.
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ANLITA EN STÄMMOORDFÖRANDE
I medlemskapet ingår möjligheten att utan
kostnad boka en erfaren ordförande som
leder bostadsrättsföreningens stämma.
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TA DEL AV MALLAR, HANDBÖCKER OCH
BROSCHYRER
För att underlätta styrelsearbetet kan du ta
hjälp av våra mallar för exempelvis protokoll,
kallelse till stämma och dagordning till
styrelsemöte. Dessutom finns det checklistor,
broschyrer och handböcker om bland annat
”Fastighetsägarens ansvar” och ”Styrelsens
arbete”.

SKAPA EN HEMSIDA
Som medlem i HSB Malmö kan din
bostadsrättsförening få en kostnadsfri
hemsida som styrelsen enkelt kan administrera.
En hemsida är en effektiv kommunikationskanal
till medlemmarna och en bra marknadsföringsplats vid försäljning av bostadsrätter.

LÄS TIDNINGEN UPPDRAGET
Medlemstidningen Uppdraget är
specialgjord för dig i styrelsen och
kombinerar tips, guider och inspiration med
informativa artiklar inom bostadsjuridik,
upphandlingar, energifrågor och mycket mer.
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PÅVERKA I BOENDEFRÅGOR
Drygt 250 bostadsrättsföreningar och nära
50 000 personer äger HSB Malmö. Därför
har våra medlemmar ett starkt inflytande och kan
påverka organisationen, bland annat genom att
delta i HSB Malmös föreningsstämma, lämna in
motioner och föreslå kandidater. HSB Malmö är i
sin tur medlemmar i HSB Riksförbund som har
uppdraget att driva samverkan, utveckla HSBs
verksamhet och påverka samhällsutvecklingen.
Som Sveriges största bostadskooperation är HSB
en opinionsbildare att räkna med.

MITT HSB
Alla medlemmar har automatiskt ett användarkonto
på Mitt HSB. Du loggar in på www.hsb.se/malmo
med BankID eller personnummer och lösenord.
Mitt HSB är ditt stöd i styrelsearbetet där du bland
annat kan:
• Se alla leverantörer som vi rekommenderar och
har avtal med.
• Lagra och dela dokument som protokoll,
årsredovisning och rapporter.
• Publicera nyheter till boende och skapa en
att-göra-lista.
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SOM ENSKILD MEDLEM FÅR DU BLAND ANNAT:
• Möjlighet att bospara och få chans till förtur* till 		
våra nybyggda bostadsrätter och 25 000 		
hyreslägenheter i hela landet.
• Kostnadsfri juridisk rådgivning.
• Erbjudanden och förmåner, exempelvis gratis 		
simskola, förmånlig hemförsäkring och 20 % 		
rabatt på Flügger Färg.
• Tidningen Hemma i HSB, med allt från 			
försäkringsguider till regler vid renovering.
• Rättvisa villkor – vårt mål är att ge alla medlemmar
möjlighet att bo bra till rimliga kostnader. Därför 		
driver vi opinion för bland annat rättvisare villkor 		
mellan de olika boendeformerna.
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HSB Malmö, Turning Torso, 211 15 Malmö
Telefon 010-442 30 00 www.hsb.se/malmo
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*Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande.
Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto
och HSB Fasträntekonto av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin
sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp
som motsvarar högst 950 000 kr. Riksgälden betalar
ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken
försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att
garantin ska träda in.

