STANNA SOM MEDLEM
Behåll dina fördelar

När du nu har sålt din HSB bostadsrätt, kan du välja mellan att stå kvar som medlem eller att
avsluta ditt medlemskap. Observera att du som har ett HSB bosparkonto hos Danske Bank måste
ha ett medlemskap i en regional HSB-förening som exempelvis HSB Sydost. Medlemskapet kostar
300 kronor per år och för det får du bland annat nedanstående fördelar:

FÖRTUR TILL NYA BOSTADSRÄTTER

Som medlem får du löpande information om alla
våra nya bostadsprojekt. Alla medlemmar kan köa
till nya HSB-bostadsrätter i hela Sverige. Bosparande
medlemmar får alltid förtur. Ditt medlemskap kan
överföras till någon annan i familjen, som då kan
utnyttja din turordning.

FÖRTUR TILL VÅRA HYRESRÄTTER

Som medlem har du förtur till våra hyreslägenheter.
De som står i kö tillfrågas alltid i första hand. För
information och registrering i vår bostadskö besök
Mina sidor på Mitt HSB, mitthsb.hsb.se.

FÖRMÅNLIGA AVTAL OCH ERBJUDANDEN

På riks- och regional nivå finns många erbjudanden
för våra medlemmar inom resor, friskvård, kultur,
service och heminredning. Besök Mitt HSB för att
se aktuella erbjudanden och avtal!

TIDNINGEN ”HEMMA I HSB”

”Hemma i HSB” kommer ut fyra gånger per år och
innehåller intressanta artiklar och smarta tips för
allt som berör ditt boende.

HSB Sydost kundtjänst
Telefon 010-451 30 00 | kundtjanst.sydost@hsb.se | www.hsb.se/sydost

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Din regionala HSB-förening hjälper dig med rådgivning i bostadsfrågor. Kostnadsfri juridisk medlemsrådgivning kan du få av juristjouren på HSB
Riksförbund. Privat juridisk rådgivning får du som
medlem genom Familjens jurist.

ETT GRÖNARE BOENDE

HSB utgår från en ekologisk grundsyn och arbetar
för att minska vår gemensamma miljöpåverkan.
Dessutom arbetar vi för ett mer hälsosamt och
trivsamt boende.

GRÄNSLÖS OMTANKE

Våra medlemmar bidrar till hjälp och utveckling
i tredje världen. Två kronor av din medlemsavgift
går till We Effect. Läs mer We Effects viktiga arbete
på weeffect.se.

MEDLEMSAKTIVITETER

Vi erbjuder olika medlemsaktiviteter och intressanta
seminarier för dig som medlem. Dessa aktiviteter
är kostnadsfria eller till väldigt förmånliga priser!

