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NYTT ÅR MED NYA MÖJLIGHETER

Varje nytt år känns som att få börja på en ny, spännande bok
där man i stort vet vad det hela ska handla om men är inte helt
säker på hur handlingen kommer utspela sig. 2018 är inte något
undantag och vi har en massa spännande uppgifter och arbete
framför oss. 
Under året kommer digitaliseringen av HSBs tjänster att
fortsätta. Vi har under januari kommit igång med att hantera
panter och överlåtelser digitalt. Det kommer innebära att
kvaliteten och säkerheten i hanteringen blir ännu bättre. 

Läs mer

HSB MEDLEM

HSB PORTALEN BLIR MITT HSB

Nu är det dags för en uppdaterad version av HSB
Portalen. Hela plattformen byter namn och heter
sedan början av januari Mitt HSB. Den nya
versionen anpassar sig automatiskt till mobilen,
läsplattan och datorn beroende på var inloggningen
sker.

Läs mer

NYHET 2018
DIGITALA MEDLEMSKORT
HSB Medlemskort blir från och med 2018 helt digitala.
Medlemskortet laddas enklast ner i mobilen men kan också skrivas
ut från datorn. Vissa förmåner som rabatt på teaterbiljetter eller
sportevenemang kräver att HSB medlemskort kan visas upp vid
köpet. 

http://www.hsb.se/
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/vd-ordet/
http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/mitt-hsb/
http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#


Läs mer

MEDLEMSGRUPPENS ÅRSMÖTE

Måndagen den 12 mars klockan 18:00 är det dags för Medlemsgruppens årsmöte. 
Vi ses på HSBs kontor på Södra Promenaden 134 i Norrköping.

Mer information och anmälan

NYHETER

HSB VANN SIGNUMPRISET

Priset delas ut till ett företag i Norden som
under det gångna året utmärkt sig i sitt
långsiktiga varumärkesarbete. I år var det alltså
HSBs tur att få den fina utmärkelsen för att ha
vårdat och förvaltat sitt varumärke väl.

Läs mer

ÖKAD SERVICE EFTER MAKEOVER

En liten ombyggnad har lett till stor förbättring
både för besökarna och personalen. Det är
entrévåningen på HSB Östras kontor på Södra
Promenaden i Norrköping som fått en rejäl
makeover.

Läs mer

BOSTADSRÄTT

KVARTERET MJÖLNAREN

DAGS ATT FLYTTA IN

Lägenheterna i de smala, nybyggda husen

https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/digitala-medlemsbevis/
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/organisation-och-agarinformation/hsb-ostra/foreningsstamma/medlemsgruppens-arsmote/
http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/signumpriset/
http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/ombyggnad/


längs Västgötebacken i Norrköping är redo för
liv och rörelse. Några butikslokaler väntar på att
fyllas med nybakat bröd, kaffedoft och take
away-luncher. 
Det är inflyttningsdags i kvarteret Mjölnaren.

Läs mer

NYPRODUKTION

NYA TRÄHUS I SKOGSBRYNET
Några hundra meter söder om Vrinnevisjukhuset i Norrköping svänger
hon av från Gamla Övägen och in i ett område som mestadels är skog
och ängsmark. Elisabet Tallving som är projektledare på HSB Östra, kör
längs vägen som kommer att vara huvudgata i den nya stadsdelen
Björkalund.

–Att bo här blir nästan lite som att bo på landet men ändå tar det bara
en kvart med bussen in till stan och ungefär lika lång tid att cykla. Lite
som att få det bästa av två världar, säger Elisabet medan hon stannar
bilen i skogsbrynet. 

Läs mer

FÖRTUR TILL NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER

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 Bospar

HYRESRÄTT

TRE NYA MODERNA HYRESHUS

http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/mjolnaren/
http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/bjorkalund/
https://www.hsb.se/ostra/bospar/


HSB har köpt tre nya hyreshus i Norrköping på Nils
Åbergs gata mellan Klockaretorpet och Kneippen, i
ett nytt område som fått namnet Sandtorp. 
Lägenheterna är byggda 2014 och de håller i stort
sett samma standard som när HSB bygger nya
bostadsrätter. Det är högt i tak, parkett i alla
rummen och kakel och klinker i badrummen. Istället
för tvättstuga har var och en egen tvättmaskin och
torktumlare.

Läs mer

STAMBYTET PÅ BRUNNEGATAN I NORRKÖPING DEL 2

”GÅTT LÄTTARE ÄN VI TRODDE”

Under stambytet har familjen Mustafic fått flytta ner
till evakueringsbodarna på gården. Först trodde de
att det skulle bli bökigt, trångt och kallt. Men efter
ett par veckor är de positivt överraskade.
– Det funkar jättebra. Vi har varmt och skönt och
det är till och med golvvärme på toan, säger Ismet.
– Ja, det är faktiskt varmare än i lägenheten. Det
har gått lättare än vi trodde, tillägger Emira.

Läs mer

NYA MEDARBETARE

EN FIXARE SOM TYCKER OM ATT FÅ
ORDNING PÅ SAKER OCH TING

Vem: Gunnar ”Gutte” Karlsson.
Aktuell: Började på HSB som reparatör eller
tekniker som det kallas, 28 december förra året.
Om att vara tekniker: Det är ett varierat jobb
där man får göra olika saker hela tiden. Det är
aldrig samma grej dag efter dag.
Drivkraft: Det är absolut service. Jag tycker att
det är kul att hålla på och pilla och skruva, fixa
och dona och få ordning på saker. 

Läs mer

"SOM MIN ANDRA FAMILJ"

http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/sandtorp/
http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/stambyte-del-2/
http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/ny-tjanst---gunnar/


Vem: Selveta Hodzic.
Aktuell: Fick fast anställning som fastighetsskötare 16 november 2017. ”Men
jag har jobbat med fastighetsskötsel på HSB i perioder sedan 2011. Det har varit
olika vikariat och säsongsanställningar. 
Om jobbet: ”Jag trivs och arbetskamraterna känns som min andra familj. Vi har
riktigt bra gemenskap och hjälper varandra.”
Drivkraft i jobbet: ”Jag måste säga att det är när folk uppskattar det vi gör. Det
känns så roligt när jag träffar kunder eller vicevärdar som säger att de är väldigt
nöjda med skötseln. Det är en drivkraft att göra andra nöjda.”

Läs mer

INTENSIV START FÖR NY REPARATÖR

Vem: Håkan Lundberg.
Aktuell: "Jag började som reparatör för två månader sedan och det känns
verkligen bra även om det börjat lite stressigt och rörigt. Men så är det ju när man
är ny och inte hittar överallt, dessutom hade de varit underbemannade på
reparationssidan ett tag och låg efter. Men nu börjar vi komma ifatt. Det känns att
man behövs och mina kollegor och ledningen här är jättebra."
Drivkraft i jobbet: "Att träffa människor utan tvekan. Jag tycker att det är både
intressant och roligt att varje dag få träffa nya människor. Alla dagar och möten är
olika. Så känns det alltid bra när man löser något åt någon."

Läs mer

SAMMA JOBB MEN MER ANSVAR

Vem: Daniel Gustavson.
Aktuell: Fick fast anställning som fastighetsskötare
på HSB i december 2017.
Om nya jobbet: ”Egentligen är det bara
anställningsformen som är ny, jobbet är exakt
likadant som tidigare. Men ändå är det någon
skillnad eftersom det känns att jag har mer ansvar
nu som fast anställd."

Läs mer

ERBJUDANDEN OCH FÖRMÅNER

HSB MEDLEM

http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/ny-tjanst---selveta/
http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/ny-tjanst---hakan-lundberg/
http://www.anpdm.com/newsletter/4718485/4340514A72474B504371#
https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/ny-tjanst---daniel/


HALVA PRISET PÅ TEATERBILJETTER

Se föreställningen Camera på Östgötateatern. En nyskriven
musikal om en av tidernas största filmstjärnor – Ingrid Bergman.
Foto: Markus Gårder

Se vilka datum erbjudandet gäller

HSB MEDLEM

HALVA PRISET PÅ BASKETBILJETTER

HSB Östras medlemmar erbjuds 50% rabatt på biljetter till Dolphins
hemmamatcher. 
Rabatten gäller för grundserien, mot uppvisande av HSB
medlemskort. Max 4 biljetter per kort.

Se fler erbjudanden

HSB MEDLEM

GÅ TVÅ FÖR EN PÅ VITA HÄSTEN

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

Se fler erbjudanden

REDAKTION

Chefredaktör: Jessica Karlsson, ansvarig för Medlem och Marknad, Texter: Anna Eriksdotter (reportage, nyheter) Roger Sjögren (vd-ord)
Linda Holmqvist (medlemserbjudanden, bospar) Foto: Crelle -Christian Ekstrand (alla bilder där ingen annan fotograf anges), Karl Nordlund
(porträtt på Roger Sjögren till vd-ord) Johan Ekfeldt (Stambytet på Brunnegatan), Markus Gårder (föreställningsbild för Östgötateatern)
Dolphins pressbild: M&Foto (Basketbilden) Ansvarig utgivare: Roger Sjögren, vd HSB Östra

https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyhetsbrev/2018/februari-2018/ostgota-teatern/
https://www.hsb.se/ostra/medlem/privatperson/medlemserbjudanden/
https://www.hsb.se/ostra/medlem/privatperson/medlemserbjudanden/
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