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har hört av sig till oss där de uppger att de har blivit felaktigt behandlade av detta företag, och ställer 
sig frågande till om vi har ett samarbete med dem. Vi ser allvarligt på detta och har kontaktat 
företaget för att meddela att de omgående ska ta bort vår logotype i deras kommunikation. 

HSB samarbetar endast med seriösa och noggrant utvalda företag och organisationer, vars varor och 
tjänster lever upp till våra hårt ställda krav. Du hittar HSBs medlemsförmåner på Mitt HSB under 
fliken Mina sidor och Ditt medlemskap. 

Mitt HSB – allt om medlemsförmåner

HSB har säljstartat i Hököpinge och samtidigt lanserat HSB Dela 
Försäljningen av HSBs fjärde bostadsprojekt i Bruksparken i Hököpinge, bostadsrättsföreningen 
Sockerpärlan är igång. Här finns det goda kommunikationer in till Malmö, och Vellinge centrum är 
bara en kort cykeltur bort. 

HSB brf Sockerpärlan består av 32 lägenheter. Fyra av dessa är möjliga att köpa genom HSB Dela. 

HSB Dela riktar sig till bosparare i åldern 18 till 29 år och innebär att HSB går in som delägare till 50 
procent vid bostadsköpet. Ett tioårigt samägandeavtal med HSB sänker inte bara amorteringsnivån 
utan halverar även kontantinsatsen. Läs mer om HSB Dela här. 

Anmäl intresseoch läs mer om HSB brf Sockerpärlan här
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Ge bort ett bosparande i julklapp 
Att bidra till ett tryggt boende är en av de mest omtänksamma gåvor du kan ge ditt barn, barnbarn 
eller en annan närstående. På den här sidan kan du hämta vårt gåvobevis inför julen – en perfekt 
julklapp till den som så småningom ska flytta hemifrån. 

Så här fungerar HSB Bospar

KONTAKTA HSB MALMÖ UNDER JUL OCH NYÅR 
Vi på HSB Malmö tackar dig för det här året och hoppas att du får ett riktigt fint julfirande.  

Många av oss passar på att ta ledigt under delar av december och januari, men våra kollegor i 
kundsupporten är redo att ta emot ditt samtal. Tänk gärna på att det kan vara lite längre telefonkö 
under denna period. Du når oss säkrast genom att mejla. Men vi vill även tipsa om att vanliga frågor 
och svar finns på hsb.se/malmo/faq. Du hittar även dina avier för avgiften/hyran på Mitt HSB. 

Här är öppettider och kontaktuppgifter till HSB Malmö

Så minskar du brandrisken i jul 
Nu är det jul igen – och hög tid att brandsäkra 
hemmet. HSB tipsar om vad du ska tänka på 
under årets brandfarligaste tid. 

6 tips att tänka på
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Spara energi i hemmet
Det finns mycket man kan göra för att minska 
energiförbrukningen i sin lägenhet, och därmed 
både föreningens och sina egna energikostnader..

9 tips som sparar energi

Kunskapsbanken 
HSBs experttips rör boende i hyreslägenhet, bostadsrätt och arbete i brf-styrelse.

Delat underhållsansvar i bostadsrätten 
Ventilationen i lägenheten fungerar inte, torktumlaren i tvättstugan är trasig och entrédörren kärvar 
– ibland går saker sönder och måste repareras. Men vem är underhållsansvarig och ska åtgärda 
felen? 

Huvudregeln är att bostadsrättshavaren ansvar för underhållet i lägenheten och föreningen ansvar 
för underhållet utanför lägenheten.

Vems ansvar är trapphuset? 
Visst är det tråkigt att behöva ta in en blöt pulka eller lerig cykel i lägenheten innan den fått stå och 
torka någon annanstans? För vissa personer har trapphuset blivit den perfekta platsen att förvara 
diverse saker på. Frågan är dock om det är tillåtet att göra så och hur föreningen ska tänka och agera 
kring detta. 

Trapphuset – en viktig utrymningsväg

Hsb medlemsfördel 
HSB medlemskap ger dig personliga och exklusiva rabatter
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En magisk julklapp från Funnys äventyr! 
Vi vill erbjuda dig en fantastisk, magisk julklapp. En present som skänker lek, sagor och äventyr till sin 
givare. Vad kan vara bättre än en inträdesbiljett till vår värld av sagor? 
En inträdesbiljett som gäller i ett år. 

Som medlem i HSB får ni 20% rabatt på årskort till Malmös nya kulturhus för barn, Funnys Äventyr . 
Årskortet ger barn från 2-18 fri entré till vår värld av sagor under ett helt år, och ger medföljande 
föräldrar rabatterade entrépriser. 

På Funnys Äventyr kommer sagor och böcker till liv. Hos oss kan ni leka tillsammans med 
Funny och hennes vänner Alfons Åberg, Pettson&Findus, Mumin och många fler. I vår 
teaterlada spelar vi dagliga pjäser och föreställningar. Och missa inte vår magiska sagokarusell! 
Funnys Äventyr finns i centrala Malmö, mitt på Mobilia. 

Med koden julgran får du 20% rabatt på ditt årskort . 
God jul! 
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Fixi solutions 
Cykla tryggt och säkert i vintermörkret!

Fixi Solutions AB är Sveriges största digitala 
plattform för cykeltjänster. Med vårt samarbete 
kan vi nu erbjuda alla våra medlemmar 15% 
rabatt på valfri tjänst på Fixi.bike. Hinner du inte 
till verkstaden? Fixi erbjuder också pick up och 
drop off tjänster till valfri adress! 
Rabattkoden hittar du när du loggar in i Mitt HSB

tillsammans vill vi bidra till en hållbar framtid för 
fler människor 
Ungefär en miljard människor i världen saknar 
bostad. HSB stöttar därför sedan många år den 
humanitära organisationen We Effect så att 
utsatta människor kan bilda bostadskooperativ 
och bygga egna hus. 

Läs mer om We Effect här

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR från oss! 
Vi på HSB Malmö tackar dig för det här året och hoppas att du får ett riktigt finns julfirande.  

Även i år väljer vi att ge en julklapp till några av samhällets mest utsatta. Det gör vi genom att skänka 
en summa pengar till Skåne Stadsmission. På så vis bidrar vi till att ge mat på bordet, värmande 

kläder och långsiktigt stöd till Skånes mest utsatta. 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss.
Om du inte vill ha våra nyhetsbrev i fortsättningen kan du klicka på Avregistrera dig längst ner i detta 
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mejl. 
Du kan ändra din e-postadress genom att logga in på Mitt HSB. Gå till hsb.se/malmo och klicka på 
”Logga in”-knappen uppe till höger i det blå fältet. Logga in med BankID eller personnummer och 

lösenord.

HSB Malmö 
Turning Torso, 211 15 Malmö

Tel: 010 - 442 30 00
E-post: info.malmo@hsb.se

Avregistrera från detta nyhetsbrev här.
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