
HAR DU KOLL PÅ DIN BRANDVARNARE?
Till jul kan det vara klokt att kontrollera att batteriet i din brandvarnare fungerar som det ska. Du ansvarar 
själv för att byta batteriet. Är det något fel på din brandvarnare ber vi dig kontakta oss så fort som möjligt.

NYPRODUKTION -  HSB GARVAREN
Byggnationen av HSB Garvaren fortlöper 
enligt tidplan. Uthyrning påbörjas vid årsskiftet 
2019/2020 och inflyttning kommer att ske till 1 
september 2020. 

Läs mer om HSB Garvaren 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

Årets sista månad är här och julen är precis runt hörnet. Vi på HSB Sydost vill önska en 
riktigt god jul och ett gott nytt år! 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.

OBS! 23 och 27 december stänger vi 16.00

NYÅRSFIRANDE OCH RAKETER 
Vi vill påminna er om att det är förbjudet att 
avfyra eller kasta smällare och fyrverkerier från 
balkong, eller i närheten av fastigheten. Vissa 
kommuner arrangerar  fyrverkeriskjutning på 
allmänna platser. 

Läs mer på din kommuns hemsida.

HYRESGÄSTENKÄT
Vi har skickat ut en hyresgästenkät till alla hyresgäster. Då 
vi använder enkätresultatet som underlag för att förbättra 
vår förvaltning är det viktigt och uppskattat att alla svarar.

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

MITT HSB
I vår nya medlemsportal Mitt HSB hittar du all informa-
tion som berör ditt boende. Du kommer enkelt åt dina 
hyresavier, medlemserbjudanden, ditt bosparande och 
här hittar du dessutom uppdaterade blanketter för autogi-
roansökningar eller annat du kan tänkas behöva. Kika in 
på mitthsb.hsb.se redan idag! Du loggar in med samma 
inloggningsuppgifter som du har haft till HSB portalen.

AUTOGIRO ELLER E-FAKTURA
Att skaffa autogiro eller e-faktura är positivt både för dig 
och för miljön. Med autogiro behöver du endast se till 
att pengarna finns på kontot i samband med dragningen, 
medan e-fakturan trillar in på din internetbank och kan 
betalas med ett klick. Snabbt och enkelt! Dessutom slipper 
du postala utskick, vilket i sin tur gynnar miljön. Anmäl om 
e-faktura via din internetbank eller fyll i en autogiroblan-
kett som du hittar via Mitt HSB. 

HAR DU REGISTRERAT DIN E-POST?
Se gärna till att du har en e-postadress registrerad hos oss och att den är korrekt. Du kan se dina nuvarande 
kontaktuppgifter via Min profil i Mitt HSB. E-post är ett snabbt och effektivt sätt för oss att få ut information 
till dig som hyresgäst. 

JULKLAPPSTIPS!
Avstå vartannat julklappsinköp och börja bospara till dina barn i tid, så får de 
förtur till nybyggda bostadsrätter och möjlighet till en egen hyreslägenhet den 
dag de flyttar hemifrån. 
Läs mer på www.hsb.se/sydost/bospar
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 kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar 
högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen 
beslutat att garantin ska träda in.


