
NYPRODUKTION -  HSB GARVAREN
Byggnationen av HSB Garvaren fortlöper enligt 
tidplan. Uthyrning påbörjas i mars och inflyttning 
kommer att ske i oktober i år. 

Läs mer om HSB Garvaren på 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

Våren är strax runt hörnet och vi på HSB Sydost vill därmed önska dig en härlig vår med 
mycket sol! 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.

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..

HYRESGÄSTENKÄT
Svaren från hyresgästenkäten har nu inkommit och 
det är 54,9% i svarsfrekvens. Mer utförlig informa-
tion om resultatet kommer komma under våren  
- så håll utkik!

Registrera din e-post redan idag! 
Du gör det enkelt via Mitt HSB. Inloggning hittar du via  

hsb.se/sydost eller mitthsb.hsb.se

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 inter-
netbank 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 autogiroblankett 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. 

ÖPPNA DÖRREN TILL BOSTADSMARKNADEN
Den kraftiga prisutvecklingen på bostäder i kombina-
tion med höjda krav på kontantinsats från bankerna, 
har gjort det svårare att ta sig in på bostadsmarkna-
den. Därför sparar allt fler till ett framtida boende – 
antingen till sig själva eller till sina barn.

Till skillnad från många andra sparformer ger HSBs 
Bosparande inte bara dina pengar möjlighet att växa 
– som bosparare kan du också få förtur till hyresrät-
ter och nybyggda bostadsrätter i hela landet. 

Läs mer på hsb.se/sydost

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.
Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kall-
las Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt 
till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har 
du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper 
har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 
20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök 
danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får 
tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.


