
GRILLNING
Grillning med kol, gasol eller öppen eld får endast ske på särskild grillplats om det finns på fastigheten. På 
balkong och uteplats är endast elgrill tillåten. Iaktta stor försiktighet vid grillning med tanke på brandrisk. 
Orsakar man utryckning av räddningstjänst debiteras vållande hyresgäst kostnaderna.

SATSA PÅ SVERIGES STÖRSTA BOSPARANDE
Alla kan köpa bostad i HSB, men som bosparare kan du få förtur till både 
hyresrätter och nybyggda bostadsrätter. Och du får köpa till fast pris, utan 
stressande budgivning. 
På hsb.se berättar vi allt om Sveriges största bosparande!

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande.
Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga in-
sättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken 
med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar 
från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.

JUNI 2019

NYPRODUKTION -  HSB GARVAREN
HSB Garvaren i Karlskrona är under uppföran-
de inflyttning efter sommaren 2020. Uthyrning-
en kommer att påbörjas i januari 2020. Hyrorna 
är nu fastställda, mer information finns på vår 
hemsida. Lägenheterna kommer att läggas upp 
för intresseanmälan i december 2019. 
Läs mer på www.hsb.se/sydost.

HSB Garvaren
Antal bostäder: 47
Antal rum: 1 - 4 rum och kök
Boarea: 32 - 90 kvm
Hyra: 6.000 - 12.500 kr

INFO TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS HSB SYDOST

Solen och sommaren står återigen för dörren. Vi på HSB Sydost vill önska dig en trevlig 
sommar! Nedan följer information till dig som är hyresgäst hos oss. 

ÖPPETTIDER & KONTAKTINFO 
Kundtjänst 
010-451 30 00
kundtjanst.sydost@hsb.se 

Helgfria vardagar, mån-tor 8.00-18.00
Helgfria vardagar, fre 8.00-16.00
Dag före helgdag stänger vi 15.00

Alla HSB-kontor är stängda fredagar.

ORDNINGSREGLER
Tänk på att det är förbjudet att borra eller 
skruva fast utrustning i fasader och balkonger 
då detta är fastighetens tätskikt mot väder och 
vind. Det är hyresgästens ansvar att anmäla 
skador som upptäckts i sin lägenhet, balkong 
eller övriga utrymmen som hyresgästen förfogar 
över. Det är viktigt att felanmäla andra brister 
som upptäcks i fastighetens allmänna utrym-
men så vi snabbt kan åtgärda dessa.

HYRESGÄSTENKÄT
Under hösten kommer vi att dela ut en hyresgästenkät till 
alla hyresgäster. Då vi använder enkätresultatet som ett 
underlag för att förbättra vår förvaltning är det viktigt  och 
uppskattat att alla svarar. 

SATSA PÅ SVERIGES STÖRSTA BOSPARANDE

Alla kan köpa bostad i HSB, men som bosparare kan du få förtur till 
både hyresrätter och nybyggda bostadsrätter. Och du får köpa till fast 
pris, utan stressande budgivning. 
På HSB.SE berättar vi allt om Sveriges största bosparande!

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande.
Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den 
statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kon-
tobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr. Riksgälden betalar 
ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansin-
spektionen beslutat att garantin ska träda in.

SPARA TILL 
KONTANTINSTATSEN 

OCH FLER RUM

Vill du ha garage, p-plats eller förråd? 
Hör av dig till HSB Sydosts kundtjänst.


