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SAMVERKAN STÄRKER HSB

Äntligen har vi fått det nya affärssystemet på plats! Visst återstår en
del arbete med att få till alla nya arbetsmallar och rutiner men i det
stora hela så fungerar nu saker och ting. Det innebär att
regionföreningarna inom HSB kan arbeta mycket närmare varandra
då alla har samma ekonomisystem i botten.

Läs mer

”ATT BYTA EKONOMISKT SYSTEM
VAR NÖDVÄNDIGT”

Det blev ett turbulent år för medarbetarna
på HSB Östra och inte minst för alla
bostadsrättsföreningarnas styrelser. På kort
tid har de fått anpassa sin bokföring,
fakturering, överlåtelser och protokoll till en
helt digital hantering. Den gamla IT-
plattformen gick inte att utveckla längre och
till sist blev det nödvändigt att byta ut hela
HSB Östras ekonomiska system.

Läs mer

HSB SATSAR PÅ SOLKRAFT

2023 ska koldioxidutsläppen i HSB Östra bara vara
hälften så stora som för femton år sedan. Allt enligt
det klimatavtal som antogs 2008.
– Med sex år kvar till målet kan man konstatera att
besparingarna med största sannolikhet blir ännu
större, säger Lars Svensson som är energiansvarig
på HSB Östra.

Läs mer

http://www.hsb.se/
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2017/december/vd-ord/
http://www.anpdm.com/newsletter/4604903/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2017/december/byte-ekonomisystem/
http://www.anpdm.com/newsletter/4604903/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2017/december/solkraftsatsning


DE VILL BLI EN GRÖN FÖRENING

Totalt 517 solpaneler fördelades på de fem hustaken till
HSB brf Strömmen i våras. Redan nu kan ordförande
Lars W Eriksson se på föreningens elräkningar att
solenergin bidrar till att sänka kostnaderna.

Läs mer

DE FLESTA HAR BRANDVARNARE MEN
MÅNGA HAR INTE TESTAT ELLER BYTT
BATTERI PÅ EVIGHETER

Vid jul sker många lägenhetsbränder, några med
riktigt allvarliga följder. Så se det här som en
påminnelse att se över brandskyddet i din bostad inför
advent. Förutom brandvarnare är det en billig
livförsäkring att även skaffa en brandsläckare och
brandfilt.

ORDFÖRANDEKONFERENS 2017

ENERGIFRÅGAN I CENTRUM

Årets ordförandekonferens handlade i stora drag om
hållbar energi, brandskydd och HSBs varumärke,
men också om att leda och utveckla i en tid som
snabbt förändras.

Läs mer

RÖSTER FRÅN KONFERENSEN

Maud Ohlén, ordförande i HSB brf
Skepparegården i Norrköping
– Vår förening är på gång att installera solceller.
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Vi skulle ha börjat i höstas men var tvungna att
fixa taket först så nu väntar vi till våren istället.
Vi har inte fått besked om något
installationsbidrag ännu men bygger oavsett.
Får vi bidraget blir det bara bonus.

Läs mer

STAMBYTE PÅ BRUNNEGATAN I NORRKÖPING DEL 1

”BARNEN SER FLYTTEN UT PÅ
GÅRDEN SOM ETT ÄVENTYR”

Hemma hos Emira och Ismet Mustafic på
Brunnegatan i Norrköping står det mesta i
kartonger. Deras tre månader gamla son sover
på en filt i vardagsrummet oberörd av slammer
från husgeråd som lyfts ner i lådor. De två äldre
barnen är i skolan. 
Om några dagar ska hela familjen flytta ut till
HSBs nya evakueringsbodar som står på
gården. Familjen ska bo där medan stammarna
i huset byts ut och badrummet och köket
renoveras.

Läs mer

NYA TEAMET HSB HYRESRÄTT

"VI FÅR STÖRRE KAPACITET OCH
BLIR MINDRE SÅRBARA"

Från 1 oktober kommer allt som rör HSB Östras
1 500 hyreslägenheter att skötas av den
nybildade arbetsgruppen HSB Hyresrätt. I
gruppen ingår Anders Brönnert, Anna Klajn och
Ebba Wernhede.

Läs mer
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FEM NYA HYRESHUS I FINSPÅNG

I början av hösten blev HSB Hyresfastigheter
ägare till fem hyreshus i Finspång. Husen ligger
på Östermalm och totalt handlar det om 115
lägenheter, allt från ettor till fyror. 

Läs mer

NYA MEDARBETARE

HAN VILL VARA MED FRÅN START TILL DRIFT

Vem: Tomas Hansson.
Aktuell: Nyanställd energitekniker. 
Om nya jobbet: ”Det är roligt att vara med i uppstarten av
energiavdelningen. Från att varit en persons jobb är vi nu tre och
kommer sannolikt att växa mer under de närmaste åren. Jag har ett
jobb där jag är mycket i rörelse. Det är omväxlande. Ena stunden
klättrar jag på tak och nästa kryper jag i någon källare. Sen sitter
jag vid skrivbordet eller har möte.”

Läs mer
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NY PROJEKTLEDARE MED MILJÖPERSPEKTIV

Vem: Elisabet Tallving.
Aktuell: Nyanställd projektledare på bygg- och
fastighetsavdelningen med ansvar för nyproduktion, renoveringar
och tillbyggnader.
Om det nya jobbet: ”Det finns en ambition i HSB att skapa
hållbara hus ur ett miljöperspektiv och det tycker jag om."

Läs mer

VICEVÄRD SOM GER SIG I KAST MED DET MESTA

Namn: Annika Nordström.
Aktuell: Nyanställd vicevärd med ansvar för HSB brf Solskenet,
HSB brf Månskenet, HSB brf Norrskenet och HSB brf Härden.
Speciellt med vicevärdsjobbet: ”Vi ser till att träffa alla som
kommer nya till föreningarna. Hälsar välkomna och berättar om hur
det fungerar att bo i en HSB-bostadsrätt och lite om rutiner,
gemensamma städdagar och sånt.”

Läs mer

ERFAREN VVS-TEKNIKER ÅNGRADE SIG

Vem: Bengt Andersson.
Aktuell: Nyanställd VVS-tekniker. ”Jag började jobba på HSB i
mitten av augusti. Innan jag bytte jobb hade jag tankar på att gå
tidigare i pension men jag trivs här även om det är väldigt mycket
att göra. Så jag blir säkert kvar till 65.” 
Drivkraft i jobbet: ”Jag tycker helt enkelt att det är roligt att jobba
och man träffar mycket folk i det här yrket.”

Läs mer
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FÖRMÅNER OCH ERBJUDANDEN

HSB MEDLEM JULKLAPPSTIPS!

DUBBEL FÖRTUR SOM BOSPARARE

Som medlem i HSB får du många förmåner och erbjudanden. Den
smartaste förmånen är kanske möjligheten att bospara i HSB. Det är så
mycket mer än ett vanligt sparande. Du får möjlighet att se dina pengar
växa över tid, och du får dessutom dubbla förturer till våra lägenheter –
både hyresrätter och nybyggda bostäder över hela landet.

Läs mer om HSB Bospar

HSB MEDLEM

GÅ TVÅ FÖR EN PÅ VITA HÄSTEN

Du som är HSB-medlem får köpa två biljetter, men behöver bara betala
för en när du går på Vita Hästens hemmamatcher.
Erbjudandet gäller platser på sektion B – M och erhålls mot uppvisande
av medlemskort.

Se fler medlemserbjudanden

HSB Östra 
Södra Promenaden 134
600 06 Norrköping

011-215100
info.ostra@hsb.se
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