VAD HÄNDER MED MEDLEMSKAPET I HSB?
Medlemskapet i HSB annulleras inte automatiskt när man lämnar sin HSB bostadsrätt. Alla
medlemmar i HSB Nordvästra Götaland har en andel i HSB som står kvar tills den dag
medlemskapet avslutas. Detta gäller även vid dödsfall. Medlemskapet behöver avslutas av
medlemmen själv eller anhörig till avliden. Medlemskap kan inte överlåtas. Väljer man att
avsluta medlemskapet återbetalar vi andelen, 500 kronor.
Innan du tar beslut om att avsluta ditt medlemskap vill vi påpeka fördelarna med att vara kvar.
Som medlem får du nämligen tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning i boendefrågor,
förmånliga rabatter när du ska köpa färg, tapet, kök eller badrum, bra priser på hemförsäkring
och medlemstidningen Hemma i HSB.
Om man dessutom bosparar i HSB har man förtur till våra nyproducerade bostadsrätter.
Därefter går turen till våra övriga medlemmar. Eftersom HSB är en rikstäckande organisation
får alla bosparande medlemmar förtur till nya bostadsprojekt i hela landet. När det gäller
hyresrätter varierar reglerna i olika HSB-föreningar. För att söka HSB Nordvästra Götalands
hyreslägenheter ska man vara medlem här och bosparare går alltid före den som bara är
medlem. Årsavgiften för medlemskap är för närvarande 300 kronor per familj om man inte har
bostadsrätt i HSB.
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via
e-post: overlatelser.nvg@hsb.se eller på telefon: 010-442 44 00.
Du kan även besöka vår hemsida www.hsb.se

UTTRÄDE UR HSB (kryssa i något av nedanstående alternativ)

□ Jag begär utträde
□ Överföring till annan HSB-förening. Namn: ______________________________________
Namn: ________________________________________ Personnummer: _________ - ______
Bostadsrättsförening: ____________________________ Lägenhetsnummer: _____________
Ny adress: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Bank och konto inklusive clearingnummer som andelen ska sättas i på (ange IBAN nr vid
utlandsbetalning)
Bank: ________________________________________

Clearingnummer: _______________

Konto: _______________________________________

IBAN: _______________________

Datum, ort: ___________________________
Underskrift: ____________________________________________________________
HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND
Postadress: Box 83, 532 21 Skara, Besöksadress: Järnvägsgatan 16

