
 

   

 

HSB MÖLNDAL 
Postadress: Box 305, 431 24 Mölndal, Besöksadress: Torggatan 1 B, Vxl: 031-776 84 00, hsb.se/molndal 
 

GÖR VÅRT HSB-QUIZ! 

Kryssa för rätt svar. 
 
 

Vilket år grundades HSB?  
 

1. 1923 
 

X. 1925 
 

2. 1927 
 

 

Vad stod bokstäverna i namnet för när HSB bildades?  
 

1. Hem-, sparande- och 
boendeföreningen 

 
X. Hyresgästernas 

sparkasse- och 
byggnadsförening 

 

 
2. Hyresgästernas spar- 
och bostadsförening 

 
HSB Bospar är en av flera medlemsförmåner i HSB. Hur många bosparar i 
HSB idag?    

 
1. Cirka 100 000 

 

 
X. Cirka 120 000 

 
2. Cirka 140 000 

 
För att bidra till den biologiska mångfalden hyr HSB Mölndal en bikupa 
som är placerad utanför vårt kontor. I en bikupa bor det en drottning, 
drönare och arbetsbin. Vad är drönarnas uppgift?  

 
1. Vakta drottningen 

 

 
X. Mata drottningen 

 
2. Befrukta drottningen 

 
Vad är namnet på HSB Mölndals nästa nyproduktionsprojekt? 

 
1. HSB brf Fotografen 

 

 
X. HSB brf Prisma 

 
2. HSB brf Utsikten 

 

 

http://hsb.se/molndal


 

  

 

Genom att sortera våra sopor kan vi spara massor av resurser och skydda 
både människor och miljö. Vad av följande ska sorteras som farligt avfall?  

 
1. Nagellack 

 

 
X. Mobiltelefon 

 
2. Lysrör 

 

Hur många hyresrätter har HSB Mölndal? 
 

1. 197 
 

 
X. 237 

 
2. 327 

 

På bostadsgalan Guldhemmet i maj vann HSB en utmärkelse. Vad korades 
HSB till?  

 
1. Årets 

bostadsutvecklare 
 

 
X. Årets  

hyresvärd 

 
2. Årets  

fastighetsbolag 

 

Utslagsfråga:  
Hur många HSB-godisar finns det i burken?  

147 st.  
_______________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

Namn: _______________________________________________________________ 

Adress:  _____________________________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________________ 

Mejladress: ___________________________________________________________ 
 
Personuppgifter samlas in för att kunna kontakta vinnarna. Vi makulerar alla dokument när vinnarna är 
utsedda.  
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