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ROGER SJÖGREN HAR ORDET:
FUSION MELLAN HSB ÖSTRA OCH HSB SÖDERMANLAND

På HSB Östras senaste styrelsemöte togs ett av de största
besluten som regionföreningens styrelse någonsin tagit. Det är
definitivt det största beslutet som fattats under min tid som vd.
Styrelsen tog ett inriktningsbeslut om att HSB Östra och HSB
Södermanland ska fusioneras. Det kan låta ganska dramatiskt men
är egentligen bara en naturlig följd av den samverkan som har
pågått mellan regionföreningarna under ett och ett halvt års tid.

Läs mer

HSB MEDLEM

VARFÖR ÄR DU HSB-MEDLEM?
HILDEGARD JARSKOG

Från början var det för att jag och min man skulle köpa en bostadsrätt.
Vi anmälde oss både till HSB och Riksbyggen. Vi valde då att köpa en
bostad hos Riksbyggen men har fortsatt att vara medlemmar i HSB
eftersom jag tycker att det är en genomtänkt organisation med tydliga
etiska koder och styrdokument. Jag tycker om det HSB står för. 

Läs mer

FRIA GRUPPEN VÄXER

Allt fler väljer att bli HSB-medlemmar utan att
äga en bostadsrätt. En del gör det bara för att
de stödjer HSBs grundvärderingar kring
solidaritet, kooperativt ägande och
delningsekonomi. Andra ser det som en
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möjlighet att i en tid som präglas av
bostadsbrist, få förtur till både nybyggda
bostadsrätter och hyresrätter.

Läs mer

NYA REGLER KRING FÖRTUR

HSB-medlemmar har förtur till HSBs hyreslägenheter och
nyproducerade bostadsrätter över hela landet. Tidigare har
den som velat söka en bostad i en annan region varit
tvungen att byta regionförening för att kunna använda sin
förtur. Men nu har den regeln tagits bort och förturen
fungerar över hela landet utan byte av regionförening. Det
som gäller nu är att medlemmen senast vid tidpunkten när ett
bindande avtal tecknas för bostaden, ska vara medlem i den
HSB-förening där bostaden finns.

Läs mer om medlemskap och bospar

INBJUDAN TILL ENERGISEMINARIUM

TORSDAG 12 APRIL KL 16-19, HSB BOSERVICE, SÖDERLEDEN 106, NORRKÖPING

Vi kommer att informera om det senaste inom solceller och hur individuell mätning av el och
temperatur kan spara mycket pengar. Det handlar även om hur brf:er i framtiden kommer att
kunna ladda sina el-bilar.

16.00 Energikartläggning bostadsrättsföreningar / Lars Svensson
16.30 Laddstationer Elbilar / Chargestorm Lena Follin
17.15 IMD /Indivduell mätning och debitering / Ecoguard, Jonas Dahl
18.00 Solkraft / PPAM Solkraft Andreas Molin
19.00 avrundning

Ni får även möjlighet att träffa energiexperter från HSB Östra samt våra partners Chargestorm
laddstationer, PPAM Solkraft , Ecoguard individuell mätning och debitering. (IMD)

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe/te samt smörgås. 

Anmälan senast 6 april
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KALLELSE

FÖRENINGSSTÄMMA HSB ÖSTRA

Torsdagen den 26 april kl 17.30-22.00 har HSB Östra sin årliga föreningsstämma.
Plats: Flygeln, Louis de Geer i Norrköping.
Föranmälan krävs.
Välkommen!

Anmäl dig här

NYHETER

RITA BLIR FÖRSÄLJNINGSCHEF PÅ HSB ÖSTRA

"ALLA VILL BLI SEDDA"

Rita Henriksen blir HSB Östras allra första
försäljningschef. Den helt nyinrättade tjänsten är
tänkt att göra det lättare för alla
bostadsrättsföreningar och andra som vill ha hjälp
med fastighetsskötsel, ekonomi eller
administration. I fortsättningen kommer Rita att
vara deras kontaktperson och samtidigt ansiktet
utåt mot nya kunder.

Läs mer

SPIN OF HOPE - CYKLA FÖR LIVET

17 mars arrangerade Barncancerfonden Spin of Hope
över hela landet. Det handlade om att hålla
spinningcyklar igång under 12 timmar. HSB Östras
medarbetare hade bildat ett lag och trampade på
ordentligt. Totalt har eventet samlat in nästan fem och en
halv miljon kronor till Barncancerfonden.

REPORTAGE

ORO PÅ BOSTADSMARKNADEN
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Det är skakigt på bostadsmarknaden just nu.
Men hur och för vem? Och kan det till och med
vara bra? Roger Sjögren, HSB Östras vd,
försöker svara på vad oron handlar om och hur
den påverkar HSB Östra.

Läs mer

HSB FELANMÄLAN

NÄR DET BLIR FEL

Sedan några år tillbaka arbetar Paul ”Palle”
Thornell på HSB Östras felanmälan. Det är
hans lugna röst som möter den som ringer för
att anmäla att det har blivit stopp i avloppet,
något fel på spisen eller att en garderobsdörr
har gått sönder. Många mejlar men nästan lika
många ringer och numera är det också möjligt
att göra felanmälan genom att logga in På Mitt
HSB via hsb.se.

Läs mer

HSB BRF MJÖLNAREN

NYÖPPNAT CAFÉ OCH BRÖDBUTIK

Ute är det femton minusgrader. Snön knastrar
under skorna. Innanför de stora glasfönstren i
Västgötebacken i Norrköping är det varmt och
doftar kaffe. Förutom de 69 bostadsrätterna
finns det fyra affärslokaler i nybyggda HSB brf
Mjölnaren, och i en av dem har Sofia och
Marcus Landerholm precis öppnat ett café.

Läs mer

NYPRODUKTION

BJÖRKALUND
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SNART BÖRJAR FÖRSÄLJNINGEN

Lagom till de första arkitektritningarna är klara
har 212 personer anmält sitt intresse för en
bostadsrätt i det nya området Björkalund, söder
om Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
Bygglovsansökan är inskickad och om några
månader beräknas försäljningen vara igång.

Läs mer

FÖRTUR TILL NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER

HSB-medlemmar har möjlighet att bospara. Det innebär att samtidigt som pengarna växer över tid ger
det dubbla förturer till HSBs bostäder. Förturen gäller både hyresrätter och nybyggda bostadsrätter
över hela landet.

Läs mer om Bospar

BOSTADSRÄTT

HSB BRF SÖDERHÖJDEN

ALDRIG MER HINKAR PÅ VINDEN

Trots att det regnat in lite här och där och det
stått hinkar på vinden den senaste tiden för att
samla upp vattnet, fanns inga fuktskador i de
sex funkishusen på Petter Swartzgatan i
Norrköping. Husen med de 207 lägenheterna
tillhör HSB brf Söderhöjden och har precis fått
nya tak.

Läs mer

HSB BRF VILBERGEN

EGET GYM LOCKAR MÅNGA 

– Det är så himla roligt att gymmet används av
så många i föreningen. Speciellt roligt är det att
de äldre också hittat hit. De tränar oftast i
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grupper och ibland kör de yoga tillsammans,
berättar Tobbe Hallberg som är HSB brf
Vilbergens ordförande.

Läs mer

HYRESRÄTT

STAMBYTE PÅ BRUNNEGATAN DEL 3

NÖDVÄNDIG STANDARDHÖJNING

– Det är skönt att vara tillbaka, konstaterar
Emira Mustafic efter fem veckor i
evakueringslägenheterna på gården. Det var
fint där och i början tyckte vi att det var lite
mysigt men mot slutet började vi sakna våra
saker och att inte kunna laga mat ordentligt.

Läs mer

NYA RÖR I GAMLA HYRESHUS

De flesta av HSBs hyreshus är byggda på
1950- och 1960-talen. Det innebär att de
passerat 50-årsdagen med råge och behöver
viss uppfräschning. Under en tioårsperiod
räknar HSB Östra med att byta stammar och
göra andra nödvändiga renoveringar av i stort
sett alla sina gamla hyresfastigheter.

Läs mer

MEDARBETARE

RITA ÄR NY FÖRSÄLJNINGSCHEF

Vem: Rita Henriksen.
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Aktuell: Med en helt ny tjänst som försäljningsansvarig från 1 april 2018.
”Jag kommer att ansvara för allt som handlar om sälj och ha det
övergripande ansvaret för befintliga och nya kunder.”
Drivkraft i jobbet: ”Det är absolut mötet med människor! Jag drivs av att alla
ska må bra och känna sig sedda.”

Läs mer

EN LEDARE OCH IDROTTARE

Vem: Robin Nornvik.
Aktuell: Ny arbetsledare på Boservice från 1 april 2018.
Om nya jobbet: ”Det blir mitt ansvar att leda gruppledarna. Jag trivs i ledarrollen.
Dessutom kommer jag att ha en del kundkontakter med de olika föreningarna. Det
känns jättebra och rätt alltihop.”

Läs mer

PALLE ANSVARAR FÖR FELANMÄLAN

Vem: Paul ”Palle” Thornell.
Aktuell: Det är Palle som svarar på samtalen och mejlen till felanmälan med
viss uppbackning av Oskar Salomon som rycker in emellanåt. Sedan två år
tillbaka har halva Palles arbetsdagar handlat om felanmälan och på
resterande tid har han ägnat sig åt reparationer. Men från 1 april kommer han
att släppa verktygslådan och ansvara för felanmälan på heltid.

Läs mer

NY FASTIGHETSSKÖTARE

Vem: Oskar Salomon.
Aktuell: Fast anställd som fastighetsskötare på HSB från februari 2018.
Oskar ingår också i poolgruppen och hoppar in där det behövs förstärkning
för tillfället. ”Oftast blir det i felanmälan eftersom det är högt tryck både på
mejlen och telefon där. Det kan komma in ett sjuttiotal anmälningar på en
förmiddag. Då hjälps Palle och jag åt.”
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Läs mer

EKONOM MED DETEKTIVBLICK

Vem: Anna Hagström.
Aktuell: Ny ekonom på HSB Östra sedan 1 mars.
Drivkraft i jobbet: ”Jag tycker om siffror. Har faktiskt lättare att komma ihåg
någons telefonnummer än namn. Men det är också ett detektivarbete att vara
ekonom. Jag känner mig lite som Sherlock Holmes där jag ska granska,
undersöka och hitta siffror som inte stämmer och se till att det blir rätt.”

Läs mer

ERBJUDANDEN OCH FÖRMÅNER

HSB MEDLEM

MEDLEMSPRISER PÅ DÄCK

Lördag 7 april klockan 9-14 är det medlemsdag på Däckteam i
Norrköping och nettopriser på alla däck. 
Erbjudandet gäller endast den här dagen mot uppvisande av HSB
medlemsbevis.

HSB MEDLEM

HALVA PRISET PÅ BASKETBILJETTER

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

Fler erbjudanden

HSB MEDLEM

HALVA PRISET PÅ TEATERBILJETTER

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

Läs mer och se vilka datum erbjudandet gäller

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 (porträttet till stambytet på Brunnegatan), Anna Eriksdotter (porträttet på Anna
Hagström) Markus Gårder (föreställningsbild för Östgötateatern) Dolphins pressbild: M&Foto (Basketbilden) Däckteam (däckbilden)
Arkitektritning Björkalund: Winell och Jern arkitekter. Layout: Anna Eriksdotter och Mattias Larsson. 
Ansvarig utgivare: Roger Sjögren, vd HSB Östra

H S B  P Å  S O C I A L A  M E D I E R

HSB Östra 
Södra Promenaden 134
600 06 Norrköping
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