
NYA REGLER GÄLLANDE HSB BOSPAR

Hej bosparare!

Du har gjort ett riktigt bra val för din framtida boendesituation. Som bosparare i HSB har du 
nämligen möjlighet till förtur för såväl hyresrätter som nyproducerade bostäder över hela landet. 
Och om du inte behöver dina bosparpoäng själv, så känner du väl till att du kan överlåta ditt 
sparande till exempelvis make/maka/sambo, föräldrar, syskon, barn eller barnbarn.

Inför årsskiftet kommer en viktig förändring gällande ditt bosparande att ske och vi ber dig därför 
att läsa igenom hela brevet.

Från och med 1/1 2018 gäller samma regler vid användande av bosparpoäng i HSB Skåne som i 
övriga HSB-föreningar i Sverige. Detta innebär att när du har fått förtur genom dina bosparpoäng 
och tecknat ett bindande avtal för en av HSBs nyproducerade bostäder eller en av HSBs hyresrätter 
startar dina bosparpoäng om från noll för den förtur du använt. Om sparandet finns kvar på 
bosparkontot omvandlas det från bosparpoänggrundande belopp till ett överskottssparande 
för den förtur du använt och börjar räknas upp igen redan månaden efter. Bosparpoäng och 
poänggrundande belopp för den förtur du inte använt är oförändrade. Detta innebär att du kan ha 
olika många bosparpoäng för turordning till nyproducerad bostad och till hyresrätt.

Vi har tidigare haft möjlighet att ha ett undantag i bosparreglementet som gett oss möjligheten att 
ha oförändrat poängsaldo vid tilldelning av bostad, men från och med 1/1 2018 kommer detta inte 
längre att vara möjligt, varpå poängen i den utnyttjade förturskön nollställs. 

Har du frågor eller vill veta mer om ditt sparande så är du alltid välkommen att höra av dig!

Hälsningar
HSB Skåne

HSB SKÅNE
Box 1712, 221 01 Lund
medlem@skane.hsb.se 
www.hsb.se
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NEW RULES GOVERNING HSB BOSPAR
At the beginning of the year, an important change will be made to the terms and conditions of your 
Home Savings Account. Please read through the information below.  
 
With effect from and including 1 January 2018, the rules on the use of home savings points at HSB 
Skåne will be the same as for other HSB cooperative associations in Sweden. This means that when 
you have been given priority through your home savings points and signed a binding contract 
for one of HSB’s newly-built homes or one of HSB’s rented apartments, your home savings points 
start again from zero for the priority you have used. If there are savings left in your Home Savings 
Account, these are switched from a home savings point generating amount to a surplus saving for 
the priority you have used and will begin to be counted again from the following month. Home 
savings points and point generating amounts for the priority you have not used are unchanged. This 
means that you can have different amounts of home savings points for priorities for a newly-built 
home and for a rented apartment.
 
If you have any questions, or if you would like to know more about your savings, you are always 
welcome to get in touch with us. 

Best regards
HSB Skåne

HSB SKÅNE
Box 1712, 221 01 Lund
medlem@skane.hsb.se 
www.hsb.se

	  

	  

	تخص  	جديیدةة  	شرووطط  »HSB	  Bospar« 	  
	   	  

.يیلي  	ما  	قرااءةة  	منك  	نطلب  	فإننا  	وولهھذاا  	ااإلسكاني  	ااددخارركك  	يیخص  	جديید  	تغيیيیر  	سيیسريي  	االجديید  	االعامم  	مطلع  	من  	ااعتباررااً  	  
	   	  

	من  	ااعتباررااً   1/1	  2018		ااإلسكاني  	ااالددخارر  	نقاطط  	ااستخداامم  	على  	االسارريیة  	االشرووطط  	نفس  	ستسريي    »bosparpoäng		في»    
»HSB	  Skåne		جمعيیاتت  	بقيیة  	في  	االحالل  	هھھھو  	كما»    »HSB		نقاطط  	خاللل  	من  	ااألسبقيیة  	حق  	حتُْمنَ   	عندما  	أأنهھ  	يیعني  	ووهھھھذاا.  	االسويید  	في»    

	عقدااً   	ووووقعت  	ااإلسكاني  	ااددخارركك   ً 	االمبنيیة  	االمساكن  	ألحد  	ُمْلِزما   ً 	لشركة  	االتابعة  	حديیثا  »HSB		لشركة  	االتابعة  	ااإليیجارر  	شقق  	أأحد  	أأوو»    
»HSB		على  	باققٍ   	شيء  	هھھھناكك  	كانن  	ووإإنن.  	بهھ  	اانتفعت  	االذيي  	ااألسبقيیة  	حق  	بسبب  	االصفر  	خانة  	إإلى  	تعودد  	ااإلسكاني  	ااددخارركك  	نقاطط  	فإنن»    

	بهھ  	اانتفعت  	االذيي  	ااألسبقيیة  	حق  	عن  	ااددخارريي  	فائض  	إإلى  	ااإلسكاني  	ااالددخارر  	لنقاطط  	ُمَؤسِّس  	مبلغ  	من  	يیتحولل  	فإنهھ  	ااالددخارريي  	حسابك  
	ال  	بهھ  	تنتفع  	لم  	االذيي  	ااألسبقيیة  	حق  	عن  	للنقاطط  	االُمَؤسِّس  	وواالمبلغ  	ااإلسكاني  	ااالددخارر  	نقاطط.  	االتالي  	االشهھر  	أأخرىى  	مرةةً   	يیُحتسب  	وويیبدأأ  
	إإلى  	لالنتقالل  	ااألسبقيیة  	ترتيیب  	يیخص  	فيیما  	يیختلف  	قد  	لديیك  	االموجوددةة  	ااإلسكاني  	ااالددخارر  	نقاطط  	أأنن  	يیعني  	ووهھھھذاا.  	متغيیرةة  	غيیر  	تزاالل  
	مبنيٍّ   	سكن   ً .إإيیجارر  	شقة  	ووإإلى  	حديیثا 	  

	   	  

!دداائم  	ترحيیب  	موضع  	بنا  	فاتصالك  	ااددخارركك  	عن  	االمزيید  	معرفة  	في  	كنت  	ووأأ  	أأسئلة  	أأيي  	لديیك  	كانت  	إإنن 	  
	  

االتحيیاتت  	أأططيیب  	مع 	  

»HSB	  Skåne« 	  

	  


