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HSB Södertörn 

Dagordningen punkt 16    Bilaga 5 

 

FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT INOM          

HSB SÖDERTÖRN FÖR 2019 

HSB Södertörns fullmäktige har varje år att besluta om medlemsavgiften för 

medlemskapet i HSB Södertörn. 

Nu utgående medlemsavgifter: 

Medlemsgruppen 

Enligt stämmobeslut 2017 fastställdes medlemsavgiften för 2018 till 300 kr/år och 

beslutades att medlemsavgiften halveras för nya medlemmar vid inträde efter  

den 1/7 inträdesåret.  

Medlemsavgiften är enhetlig för alla medlemmar i hela landet.   

Vilka ingår i medlemsgruppen? 

Medlemmar i HSB-förening som inte innehar bostadsrättslägenhet. 

Bostadsrättshavare och bostadsrättsförening 

Bostadsrättsföreningarna inom HSB Södertörn betalar en medlemsavgift för 

bostadsrättshavare och en avgift som baserar sig på antalet lägenheter i föreningen. 

Enligt stämmobeslut 2015 fastställdes medlemsavgiften fr.o.m. 1/1 2016 för 

bostadsrättsförening och bostadsrättshavare till 470 kr/lägenhet. 

 

Den avgift som baserar sig på antalet lägenheter i föreningen fastställdes på stämman 

2004 att gälla fr.o.m. 1/1 2005 enligt nedan:  

 

1-25    1 000 kr 

26-50    2 000 kr 

51-100    3 500 kr 

101-175    4 000 kr 

176-250    5 500 kr 

251-350         10 000 kr 

351-               15 000 kr 

 

Denna avgift har inte ändrats sedan dess. 

 

 

 

 

 

     Vänd! 

   



 

   

 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta om oförändrad medlemsavgift 

för Medlemsgruppen år 2019 enligt nedan: 

Medlemsgruppen 

300 kr/medlem och år och att medlemsavgiften halveras för nya medlemmar vid inträde 

efter den 1/7 inträdesåret.       

Medlemsavgiften är enhetlig för alla medlemmar i hela landet. Ingen ändring är 

överenskommen centralt.      

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta om oförändrad medlemsavgift 

för bostadsrättshavare och bostadsrättsförening år 2019 enligt 

nedan:  

Bostadsrättshavare och bostadsrättsförening 

Bostadsrättsföreningarna inom HSB Södertörn betalar en medlemsavgift för 

bostadsrättshavare och en avgift som baserar sig på antalet lägenheter i föreningen. 

Enligt stämmobeslut 2015 fastställdes medlemsavgiften fr.o.m. 1/1 2016 för 

bostadsrättsförening och bostadsrättshavare till 470 kr/lägenhet. 

 

Den avgift som baserar sig på antalet lägenheter i föreningen föreslås oförändrad enligt 

nedan: 

1-25    1 000 kr 

26-50    2 000 kr 

51-100    3 500 kr 

101-175    4 000 kr 

176-250    5 500 kr 

251-350         10 000 kr 

351-               15 000 kr 

 


