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Bospara i Svanenmärkta fonder
– så här går det till
HSB erbjuder två poänggrundande fonder,
Swedbank Robur Ethica Global* och
Swedbank Robur Ethica Sverige*, som
är Svanenmärkta**. Det innebär att kapital
och ägande används för att styra mot hållbar
utveckling. De aktivt förvaltade fonderna följer omfattande
hållbarhetskriterier och väljer bolag som arbetar med miljö- och
klimatfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
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Som bosparare är det enkelt att börja
fondspara.
Börja med att logga in med ditt mobila BankID
eller BankID på kort via hsb.se/bospara. Då
kommer du till Swedbanks domäner där du ser
ditt fullständiga bosparande.
Öppna ett HSB Fondkonto under fliken
”Öppna nytt konto”. För att påbörja sparandet,
måste du köpa andelar i fonden/fonderna du
valt. Gå in under ”Fondlista” och välj den eller
de fonder du vill bospara i – Swedbank Robur
Ethica Global* och/eller Swedbank Robur
Ethica Sverige*. Välj belopp och ange hur ofta
andelsköp ska ske.
Ditt månadssparande sker alltid till HSB
Bosparkonto, grundkontot för HSBs bosparande. Därifrån sker automatisk omplacering
enligt de val du gjort för månatliga andelsköp.

Vill du ha bättre koll på ditt bosparande? Med ditt BankID
loggar du snabbt in via hsb.se/bospara, för att på ett enkelt
sätt få en överblick över dina sparade pengar och poäng. Här
kan du även byta och ändra sparformer. Så länge du har ett
HSB Bosparkonto i grunden och flyttar dina bosparpengar
mellan våra tre sparformer behåller du dina bosparpoäng.

INFORMATION OM BANKGARANTIN:
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 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.
* Bospara i fonder: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera
kraftigt på grund av fondernas sammansättning och de förvaltningsmetoder som
fondbolaget använder sig av. Ovan nämnda fonder förvaltas av Swedbank Robur
Fonder AB och distribueras av Swedbank AB (publ). Information om fonderna,
faktablad och informationsbroschyrer hittar du på www.swedbankrobur.se
** Här kan du läsa mer om vad Svanenmärkta fonder innebär: www.svanen.se/spararen

ETT SPARANDE MED
DUBBLA FÖRTURER!
HSBs bosparande är mer än ett vanligt sparande.
Samtidigt som dina pengar växer över tid, kan du få
förtur till såväl HSBs hyresrätter som till nybyggda
bostäder över hela landet – med samma bosparpoäng!
Ett bosparande i HSB är ett smart sätt att spara pengar
till en ny bostad den dagen det är dags att flytta.
TRE OLIKA SPARFORMER
Som bosparare i HSB kan du välja mellan tre sparformer;
HSB Bosparkonto – grundkontot för HSBs bosparande – samt
HSB Fasträntekonto och HSB Fondkonto där du kan bospara
i etiska fonder. Du kan flytta pengarna som du vill mellan de
tre sparformerna, som alla ger dig bosparpoäng. För varje
sparad hundralapp, får du 1 bosparpoäng upp till maximalt
5 poäng/månad.
Givetvis kan du spara mer än 500 kr/månad till ditt
framtida boende. Överskottet genererar nya bosparpoäng
under kommande månader – det ska vara rättvist att bospara
i HSB. Här intill kan du läsa hur du enkelt startar ett poänggrundande sparande i etiska fonder.
Uppdaterade bosparregler:

FÖRTUR TILL HSBs NYA BOSTADSRÄTTER
OCH HYRESLÄGENHETER
HSB-stämman 2017, har beslutat att slå samman de två
tidigare regelverken; ”Regler för bosparande i HSB” och ”Regler
för fördelning av hyresrätter”, till ett regelverk; ”HSBs Bosparregler”.
Du hittar de nya reglerna på hsb.se/bospara. De uppdaterade
bosparreglerna började gälla 1/1-2018.
HSB bygger just nu mycket nytt – aktuella projekt presenteras i medlemstidningen ”Hemma i HSB” och på hsb.se/
sok-boende. På HSBs hemsida hittar du förutom nybyggda
bostadsrätter, även lediga hyresrätter. HSB har cirka 25 000
hyresrätter över hela landet. HSBs hyresrätter och nybyggda
bostadsrätter fördelas enligt regelverket. Grundprincipen är
enkel: den som söker bostad och har flest bosparpoäng får
välja först. För att tilldelas en hyresrätt, måste sökande visa att
hushållets ekonomi klarar hyran. Lediga hyresrätter söker du
på hsb.se/sok-boende eller genom att kontakta den HSB förening där du vill söka bostad.
Har du frågor?
Kontaktuppgifter till din HSB-förening finns på hsb.se

Nyheter
för dig som
bosparar
i HSB

HSB BYGGER FÖR DIG!
Fina lägen, klok planering, sunda material, hållbart byggande
och omsorg även om miljön runt husen är självklarheter för
HSB. Just nu bygger vi över hela landet – kanske ditt nya boende finns i något av våra 60 kommande projekt?
Fler projekt hittar du på hsb.se/sok-boende

Konduktören i Malmö
Sorgenfri ligger mitt i
Malmö och är en plats där
stadens industrier en gång
växte fram. Idag är det ett
område som förvandlas till
nya, spännande kvarter,
fulla av kreativitet och
kultur. Området kommer
att knytas samman med
andra delar av Malmö
centrum, såsom Triangeln och Värnhem, med trendiga
shoppingcentra och tåg- och busstationer. De tidigare industrigatorna ska utvecklas till attraktiva stråk som ramas in av nya
parker och gröna områden. Läs mer på HSB.se/sok-boende

Följ med på resan
mot framtidens boende.
Forskning och tester för framtidens
hållbara boende pågår för fullt.

Källa: Amneby Forslund arkitekter

Normann i Uppsala

Kungsvyn i Kungsängen
Centralt i Kungsängen planerar HSB för 76 lägenheter. Här är
närheten till vatten och natur påtaglig. Tibbleviken, som är en
del av Mälaren, ligger söder om fastigheten och de flesta lägenheter får vattenutsikt från både fönster och balkong. Här finns
även Lillsjön som är belägen nordväst om centrum. Söderut
ligger det fina naturområdet Gröna Udden med bland annat
båthamn och bryggor. Preliminär säljstart februari 2018.

I brf Normann i populära Norra
Luthagen planerar HSB för 55
lägenheter på 36 –110 kvm med
mellan 1 och 4 r.o.k. Här bor du
bekvämt och i mycket bra läge,
nära både service och kommu
nikationer. Stor vikt läggs vid
hållbara lösningar som solpaneler
på taket och möjlighet till avfallssortering i lägenheten.
Här finns också goda förvaringsmöjligheter och lösningar
som underlättar tillgängligheten
i huset.

Källa: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

Kajen i Nacka
Välkommen till Telegrafberget – Nackas nya
skärgårdsläge! Snart
säljstartar vi nästa etapp,
HSB brf Kajen, 115 nya
lägenheter precis vid
kajkanten. Genom det
unika läget kommer
nästan alla lägenheter att
ha panoramavy mot
Stockholms inlopp. Här är livskvalitet i fokus – närhet till
vattnet och vackra naturområden ger möjlighet till sköna
promenader och löpturer. Preliminär säljstart våren 2018.

Sjöparken i Strängnäs
I ett fantastiskt läge intill Mälaren i centrala Strängnäs
planerar HSB för brf Sjöparken med 92 lägenheter på 2 – 5 rok.
Öppna och ljusa lägenheter med stora fönster och balkong
mot Mälaren. Här bor du bekvämt nära både service och
kommunikationer. Läs mer på HSB.se/sok-boende

Hur kommer du att bo om 20 år?
Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina liv, och hur
kommer deras hem en dag gestalta sig? Det är hög tid
att ta reda på det.
Läs mer på HSBLivingLab.se

