NYHETER FÖR DIG
SOM BOSPARAR I HSB
Att bospara i HSB är ett klokt sätt att glänta på dörren
till ditt framtida boende. HSBs erbjuder dubbla förturer
vilket ger dig valfrihet. Så länge ditt poänggrundande
belopp finns kvar på kontot kan du använda antingen
bostadsrättspoängen eller hyresrättspoängen till en
bostad, och ändå behålla den andra förturen.
DET SKA
VARA LÄTT
ATT BOSPARA
I HSB

Från och med i år hittar du dina bosparpoäng i det
inloggade läget på HSB.se och inte på årsbeskedet.
Du använder ditt mobila BankID för att identifiera dig.
Saknar du Mobilt BankID kan du kontakta din bank.
Har du inte tillgång till digitala tjänster kan du vända dig
till din regionförening för hjälp. Detta gäller även för
omyndiga bosparare.
MISSA INTE VÄRDEFULLA POÄNG
Ett par års fullt sparande kan göra stor skillnad. Som du
säkert redan känner till kan du inte bospara retroaktivt.
Ett tips är därför att ha en stående överföring till ditt HSB
Bosparkonto, för att säkerställa att du inte missar värdefulla
bosparpoäng. Hur mycket du vill spara är förstås upp till
dig. Varje sparad hundralapp ger ett poäng och max
poängen är fem bosparpoäng i månaden, det vill säga
fem hyresrättspoäng och fem bostadsrättspoäng.
NÄR DU ANVÄNT DIN FÖRTUR HAR DU EN KVAR
Det är alltid en bra idé att spara och genom ditt bosparande
i HSB har du möjlighet till dubbla förturer, dels till våra
drygt 25 000 hyresrätter och dels till våra nybyggda bostads
rätter i hela Sverige. Bosparpoängen gäller över hela landet
och är inte bunden till någon speciell ort. Skulle du hitta
drömlyan i form av exempelvis en hyresrätt kan du behålla
din oanvända förtur, alltså bostadsrättspoängen i det här
fallet. Så länge du har kvar ditt poänggrundande belopp
så har du kvar bosparpoängen för din andra förtur.

LOGGA IN OCH SE DINA BOSPARPOÄNG
Nu kan du som bosparar enkelt se dina bosparpoäng i
det inloggade läget på HSB.se. Du loggar in med ditt
mobila BankID och kan då se hur många bostadsrätts
poäng och hyresrättpoäng du har. Du kan också ta del av
valda sparformer, ditt eventuella överskottssparande och
se hur dina bosparpoäng ökar i takt med ditt sparande.
Från HSBs inloggade läge kan du gå vidare till Swed
banks bosparsidor. Där kan du se kontonummer, saldo
på valda sparformer, hur mycket pengar du satt in under
det senaste året, öppna övriga poänggrundande spar
former, öppna bosparkonto till minderårig och se dina
omyndiga barns bosparande.

ETT BOSPARANDE KAN ÖVERLÅTAS
Bosparpoäng och sparandet går att överlåta inom familjen
och du väljer själv om du vill överlåta allt eller delar av dem,
till en person eller flera. Du väljer själv hur många procent
av pengar och poäng som går till respektive mottagare.
Det går inte att slå ihop bosparpoäng. Mer information
finns i HSBs bosparregler som du hittar du på hsb.se/
bospara.

Swedbank är kontoförande bank för HSBs 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 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.
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VI BYGGER FÖR DIG!
Det viktigaste när det gäller boende är
att människor trivs och har det bra.
Därför bygger vi välplanerade,
prisvärda och klimatsmarta bostäder
åt våra bosparare och medlemmar.
Här är några av våra aktuella och
kommande projekt.

Eskilstuna

Försäljning
pågår

(KOMMANDE PROJEKT)

I brf Odlaren finns skogen
och härliga naturupplevelser som svamp- och
bärplockning alldeles runt
knuten, samtidigt som
Eskilstuna ligger bara ett
par kilometer bort.
Odlaren kommer bestå av
drygt 60 lägenheter med
två till fyra rum.

AKTUELLA
PROJEKT SE
HSB.SE/
SOK-BOENDE

Örebro

Försäljning
pågår

Göteborg
Nya Hovås är ett kvarter vid havet med småstadens härliga
personlighet. I brf Esplanaden pågår just nu försäljningen
av 97 bostadsrätter, om ett till fem rum och kök. Husen är
ritade av Wingårdhs arkitekter och har varierande höjder,
spännande vinklar och ligger vid den rogivande Krogabäcks
parken. Pris från 1 855 000 kr.

Malmö
I brf Atleten i Malmö finns det gott om valmöjligheter
eftersom föreningen rymmer allt från mindre ettor till stora
femmor. Alla de 121 lägenheterna har dock lika nära till
parken intill, en förlängning av den härliga innergården
med grönskande lekytor. Pris från 1 150 000 kr.

Klart för
inflytt

Försäljning
pågår

(KOMMANDE PROJEKT)

Brf Österport i Örebro har
nära till naturen, men både
stadsliv och universitet finns
inom bekvämt avstånd. De
90 lägenheterna kommer att
rymma allt från ettor till fyrarummare och det finns gott
om idrottsanläggningar, parker
och gym i närheten.

Luleå

(KOMMANDE PROJEKT)

I brf Kikaren i Luleå finns
plats för många olika sorters
boende – här planeras inte
bara för singlar och barnfamiljer, utan också för
kompisar som vill bo ihop.
Gemensamt för alla som
kommer bo i de 70 lägenheterna är att de kan odla
sina egna grönsaker på
området.

SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE*
Karlskrona

Stockholm

Invånarna i brf Garvaren i Karlskrona bor precis bredvid havet,
men har ändå bara några minuters cykeltur till centrum.
Garvaren kommer rymma 67 bostadsrättslägenheter och 47
hyresrättslägenheter och på innergården planeras ett orangeri.
Pris från 1 150 000 kr.

I ett optimalt läge i södra Solna har vi byggt ett elegant och
arkitektoniskt genomtänkt stadskvarter inbäddat i lummig
grönska. Brf Diktaren består av 120 lägenheter på ett till
fem rum och kök, varav de flesta har balkong, terrass eller
uteplats. Pris från 3 250 000 kr.

* HSB har av svenska folket utsetts till Sveriges grönaste varumärke
i branschen nyproduktion av bostäder 2017. Och vi har även utsetts
till det mest hållbara varumärket i kategorin bostäder i Sustainable
Brand Index. Genom våra mål för hållbarhet i nyproduktion bidrar vi till
FNs globala mål för hållbar utveckling och Sveriges miljökvalitetsmål.
I nyproduktionen handlar det om allt från resurseffektivitet till innemiljö
och sunda material. Vi använder certifieringen Miljöbyggnad, en svensk
miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva i. Genom noggrann kontroll
av huset säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i
är bra för dig och för miljön.

