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GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee”
i sökfältet och ladda ner appen till din smartphone
eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna med
GoZee-ikonen.

360º
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2

Foto
galleri

Webbikon

Snap
video

HSB SYDOST I SIFFROR

MEDLEMMAR

BRF:ER

18500

210

BOSPARARE

BOSTADSRÄTTER

ANSTÄLLDA

OMSÄTTNING 2018

130

165 MKR

YRKESKATEGORIER

BALANSOMSLUTNING

2000

15 OLIKA

HYRESRÄTTER

700

11000

1,2 MILJARD KR.

KONTOR I VÄXJÖ, KALMAR, NYBRO,
VÄSTERVIK, OSKARSHAMN,
SÖLVESBORG, KARLSKRONA OCH
KARLSHAMN
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HSB – MÖJLIGHETERNAS FÖRETAG
HSB är en medlemsorganisation och Sveriges största
bostadskooperation, som har byggt och förvaltat
bostäder sedan 1923. Vi ser vinst som ett medel att
tillsammans med våra medlemmar skapa det goda
boendet. Därför går allt överskott alltid tillbaka till
verksamheten.
HSB Sydost är din regionala HSB-förening i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Vi arbetar med
allt från att bygga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning. Vi är en lokal aktör
som med erfarenhet och kompetens skapar ett gott
boende för våra medlemmar och kunder. Ett boende

som är långsiktigt hållbart och som baserar sig på
våra gemensamma värderingar. Vi är en medlemsägd
organisation och våra medlemmar påverkar vad
vinsten ska gå till, exempelvis till att skapa härligt
gröna utemiljöer eller till att bygga sunda, miljövänliga lägenheter.
Hela vår verksamhet bygger på kundernas förtroende. Därför är det av största vikt att våra värderingar
är väl förankrade i all förvaltning, medlemsverksamhet och nyproduktion i HSB.

LÄS MER PÅ
HSB.SE/SYDOST/OM-HSB
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VI ERBJUDER DEN BÄSTA
FÖRVALTNINGEN TILL ALLA
Alla bostadsrättsföreningar kan anlita HSB för sin
förvaltning. Men som medlem i HSB har ni tillgång
till en rad fördelar, bland annat stöd och vägledning
i frågor som rör lagstiftning, föreningskunskap och
förvaltning. Vi ger din förening alla verktyg för ett
tryggt och bra boende. Efter 90 år i branschen kan
vi garantera hög kvalitet på tjänster, kunskap och
service.

HSB-LEDAMOT
I varje styrelse finns en HSB-ledamot vars uppdrag är
att ta vara på bostadsrättsföreningens medlemmars
intressen samt vara en brygga mellan brf:en och HSBföreningen. HSB-ledamoten kan vara en anställd
eller förtroendevald inom HSB, och kan genom sin
erfarenhet och kunskap hjälpa till att skapa en stabil
och trygg bostadsrättsförening.

JURIDISK RÅDGIVNING
HSB har kvalificerad, juridisk kompetens som vi mer
än gärna delar med oss av. Genom våra juridiska
tjänster kan din förening få hjälp med rådgivning,
upprättande av avtal, biträde av styrelsen vid föreningsstämmor eller biträde i domstolar och i kontakt
med myndigheter.

ERBJUDANDE OCH SAMARBETSAVTAL
Tack vare våra samarbetsavtal med noggrant utvalda
leverantörer har brf-medlemmar i HSB alltid tillgång
till förmånliga erbjudanden. Vi samarbetar med ett
stort antal leverantörer vars varor och tjänster lever
upp till våra hårt ställda krav.

UTBILDNINGAR OCH STÖD
Kunskap och kompetens är en viktig pusselbit för det
goda boendet, både för dig och för din förening. HSB
Sydost erbjuder kurser och inspirationsträffar för dig
som är förtroendevald i en bostadsrättsförening. Vi
har ett omfattande utbildningsprogram med kurser
inriktade på bland annat ekonomi, juridik och olika
roller i styrelsen.

SOM MEDLEM ÄR DU MED OCH PÅVERKAR
Om du bor i en bostadsrättsförening är kanske det
viktigaste att du är med och påverkar hur ni tillsammans tar hand om och utvecklar er fastighet och ert
boende. Men du kan också vara med och påverka hela
HSB-organisationen så att den skapar den nytta du
och andra medlemmar vill ha och behöver. Påverka
kan du till exempel göra genom att skriva motioner
till föreningsstämmorna.
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URVAL AV VÅRA UTBILDNINGAR
I HSB Sydost har vi omfattande erfarenhet av att
hantera det dagliga arbetet i en bostadsrättsförening.
Med vårt utbildningsprogram blir arbetet i bostadsrättsföreningen så mycket lättare att hantera. Välj,
vraka och anmäl er till de datumsatta kurser som
känns spännande och nyttiga för ert styrelsearbete.

ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

GRUNDKURS I STYRELSEARBETET

STYRELSENS FASTIGHETSÄGARANSVAR

Grundkurs i styrelsearbetet går igenom ansvarsområden och rättigheter som styrelsen som grupp och den
enskilde ledamoten har i förhållande till stadgar och
lagar som styr föreningens verksamhet. Med det som
utgångspunkt får ni hjälp med att titta på en lämplig
arbetsfördelning under ett års styrelsearbete. För
att hjälpa din styrelse att skapa effektiva möten, vad
gäller såväl innehåll som genomförande, får du även
grundläggande kunskaper i mötesteknik.

I denna kurs får du som deltagare grundläggande
kunskaper om hur ni säkerställer att era medlemmar har en trygg och stabil förening med attraktiva
fastigheter och innergårdar. Kursen innehåller både
hårda och mjuka värden och ger er möjlighet att bli
en proaktiv förening som hänger med i tiden. Detta
är en ny online utbildning som startar vintern 2019.

EKONOMIKURS
En bostadsrättsförenings styrelse förvaltar värden för
höga belopp och det är ytterst också styrelsen som är
ansvarig för bostadsrättsföreningens tillgångar och
ekonomi. Kursen innefattar allmänt om bostadsrättsekonomi, bokslut och budget samt grundläggande
finansiella nyckeltal.
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Kursen ger fördjupad kunskap och praktiska råd om
såväl ordförandens som sekreterarens roll, ansvar
och arbete, form och innehåll för de dokument som
initierar och dokumenterar styrelsens arbete samt
grundläggande mötesteknik.

SE VÅRA KOMMANDE
UTBILDNINGAR I KALENDARIET
PÅ VÅR HEMSIDA

HSB SYDOST

DIGITALA TJÄNSTER
SOM ALLTID ÄR TILLGÄNGLIGA
Att använda webben för digitala tjänster är bekvämt,
smart och effektivt. I HSB:s digitala portal – Mitt HSB
– har vi samlat alla digitala tjänster som föreningen
kan tänkas behöva.
Mitt HSB anpassar sig automatiskt till mobilen,
läsplattan och datorn beroende på var inloggningen
sker. Allt för att göra det enkelt för våra användare att
använda portalen oavsett var de befinner sig.
På Mitt HSB har du möjlighet att välja mellan
olika vyer beroende på vilken relation du har till
HSB, som privatperson eller som styrelseledamot i
en förening. Du kan skapa egna genvägar på startsidan till de saker du vill nå direkt när du loggar in.

För dig som vill ha extra koll finns möjligheten att
välja vilka kategorier av Att-göra händelser som visas,
för att få den information som är relevant för din roll.
På Mitt HSB finns användarvänliga kommunikationsvägar för dig i styrelsen till boende, genom
exempelvis akuta meddelanden. Här finns också
ekonomiska grafer för er i styrelsen, som ger en snabb
ekonomisk översikt.
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VI GÖR VARDAGEN LITE ENKLARE
HSB Sydost hjälper din bostadsrättsförening att sköta
förvaltningen på ett professionellt, ekonomiskt och
hållbart sätt. 90 års erfarenhet av fastighetsförvaltning
har gett oss stor kunskap och erfarenhet, som gör att
vi kan erbjuda en skräddarsydd förvaltningslösning
för just din förening.
HSB har marknadens bredaste utbud av tjänster
inom ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning. Våra lösningar passar såväl stora som små
bostadsrättsföreningar, oavsett om de är medlemmar
i HSB eller inte. Avtalen skräddarsys utifrån era specifika behov och vi stöttar er gärna med hela förvaltningen av er bostadsrättsförening.

På så sätt kan styrelsen lugnt lämna över det arbete
som förvaltningsansvaret innebär till oss. Oavsett om
ni behöver hjälp som effektiviserar styrelsearbetet,
bygger en långsiktigt hållbar förening eller energioptimerar så kan HSB Sydost ge er det stöd som ni
behöver.
Dessutom finns vår kundtjänst till hands via telefon eller e-post när föreningen och era boende vill ha
svar på frågor eller anmäla fel. Vill ni inte ringa eller
mejla går det lika bra att komma till något av våra
kontor för ett personligt möte.
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LÄGENHETSFÖRDELNING
2 RUM OCH KÖK
Storlek: 49 - 62 kvm

Pris: 1.595.000 - 2.095.000 kr

Avgift: 3.019 –3 633 kr/mån

Pris: 2.195.000 - 2.695.000 kr

Avgift: 3.869 - 4.600 kr/mån

Pris: 2.995.000 - 3.045.000 kr

Avgift: 4.884 - 5.261 kr/mån

3 RUM OCH KÖK
Storlek: 67 - 81 kvm

4 RUM OCH KÖK
Storlek: 87 - 95 kvm
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BO CENTRALT – MED HAVET SOM GRANNE
I HSB brf Garvaren, på Pantarholmen i Karlskrona,
kan du njuta av den härliga miljön i orangeriet med
sällskap av dina grannar och vänner. Ett fantastiskt
läge i anslutning till havet med endast en 5 minuters
skön cykeltur från centrum.

LÄR KÄNNA DINA GRANNAR
Med projektet Garvaren sätter vi en ny standard vad
gäller mötesplatser för boende. Vi vill att du som boende ska kunna få en gemenskap med människor du
antagligen inte hade träffat annars. Att ditt boende
ska erbjuda något utöver ett hem är en del av HSB:s
tankar kring social hållbarhet. Utöver de ytsmarta
lägenheterna i kvarteret Garvaren bygger vi därför
även ett orangeri på innergården. Här kan du njuta
av den härliga miljön i sällskap med dina grannar och
vänner, kanske tillsammans med nyplanterade örter.

KVARTERET GARVAREN
Sammanlagt tre hus kommer att bilda det nya kvarteret
Garvaren. I ett av husen bygger vi 47 hyreslägenheter.
Här kommer det även finnas en gemensamhetslokal
för fester och övernattning. Detta hus beräknas stå
redo för inflyttning efter sommaren 2020. Bostadsrätterna, sammanlagt 67 nya lägenheter, fördelas på
två hus och utgör den större delen av kvarteret som
beräknas stå klart september 2021. Tegelfasaderna
som kommer prägla kvarteret ligger helt rätt i tiden
och är ett väldigt beprövat material för den här typen
av projekt och borgar för lång livslängd.
Intill Garvaren finner du Willys matbutik, grönområden, småbåtshamn samt den anrika Karlskrona
Lampfabrik. En promenad längs Pantarholmskajen
leder dig till Trossö där både centrum och centralstationen ligger.

LÄS MER OCH ANMÄL INTRESSE
PÅ VÅR HEMSIDA!
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LÄGENHETSFÖRDELNING
2 RUM OCH KÖK
Storlek: 71 - 71 kvm

Pris: 1.710.000 - 1.820.000 kr

Avgift: 4.222 - 4.222 kr/mån

Pris: 2.155.000 - 2.300.000 kr

Avgift: 4.222 - 4.979 kr/mån

Pris: 2.690.000 - 2.715.000 kr

Avgift: 5.592 - 5.592 kr/mån

3 RUM OCH KÖK
Storlek: 88 - 92 kvm

4 RUM OCH KÖK
Storlek: 109 - 109 kvm
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BO CENTRALT MELLAN SJÖARNA
HSB brf Arkaden är belägen i de södra delarna av
Växjö och tillhör stadsdelen Välle Broar. Här bor du
centralt, men ändå mitt i den småländska idyllen.
Välle Broar är ett projekt som Växjö kommun startade för tio år sedan. Projektet kallas Den moderna
trästaden och både det snart färdigställda HSB brf
Arkaden och HSB brf Pelarsalen är en del av detta
projekt. Pelarsalen och Arkaden ligger intill varandra
och går i samma stil, och samtliga hus är byggda av
svensk gran och furu.

FRILUFSLIV RUNT HÖRNET
De vackra trähusen är placerade mellan tre sjöar:
Växjösjön, Trummen och Södra Bergundasjön. Här
bor du nära flera promenadstråk och motionsspår.

På andra sidan Växjösjön kan du ta del av allt som
Växjö city har att erbjuda. Vill du istället för pulsen i
city, njuta av den småländska naturen kan du gå bort
till naturreservatet Bokhultet vid Södra Bergundasjön
och koppla av.

NÄRHET TILL DET MESTA
När du bor i HSB brf Arkaden behöver du nödvändigtvis inte ta dig in till city för att sköta vardagssysslorna. I nära anslutning till ditt hem finns mataffärer,
apotek, barnomsorg, träningsanläggningar och andra nödvändigheter som vardagen kan kräva.

LÄS MER OCH ANMÄL INTRESSE
PÅ VÅR HEMSIDA!
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ALDRIG HAR EN GAMMAL IDÉ KÄNTS SÅ NY
VÅR IDÉ ÄR ENKEL

GRUNDEN FÖR KOOPERATIONEN

Tillsammans med våra medlemmar skapar vi boenden med oändliga möjligheter. Och vi gör det
tillsammans, i ett gemensamt ägande där vinsten
går tillbaka till boendet. Med möjlighet att vara med
och bestämma. Möjlighet att utveckla framtidens
hållbara boende. Möjlighet att få stöd och råd när
man behöver det. Det är det som är finessen med en
kooperation. En gammal idé som är mer modern än
någonsin.

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur
kooperativa företag ska omsätta sina värderingar i
handling:
1. Frivilligt och öppet medlemskap. Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer, öppna för alla
som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar.
2. Demokratisk medlemskontroll. Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av
medlemmarna.
3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande. Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa
föreningens kapital.
4. Självständighet och oberoende. Kooperativa föreningar är fristående organisationer som styrs av
medlemmarna.
5. Utbildning, praktik och information. Kooperativa
föreningar erbjuder utbildning och praktik till
sina medlemmar, förtroendevalda och anställda
så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av
föreningen.
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar. Kooperativa
föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt
och stärker den kooperativa rörelsen genom att
samarbeta på lokal, nationell samt regional och
internationell nivå.
7. Samhällshänsyn. Kooperativa föreningar arbetar för
en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt
riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

KOOPERATION – VAD ÄR DET?
Kooperation är när människor tillsammans löser ett
problem eller behov, till exempel att bostäder eller
förskoleplatser är för få. De kan då bilda en kooperation – ett företag som ägs gemensamt av medlemmarna. I dag är mer än en miljard människor i hela
världen medlemmar i någon kooperation, allt ifrån
stora internationella koncerner inom bank och försäkring till små lokala förskolor.

HUR GAMMAL ÄR DEN KOOPERATIVA IDÉN?
De första kooperativa företagen startades på 1800-talet. Det kanske bara fanns en mataffär på orten, vilket
ledde till höga matpriser för fattiga familjer. Ensamma
kunde de inte göra något, men genom att bilda en
förening som startade en affär kunde de öka utbudet
och sänka matpriserna. Ett svenskt exempel är HSB,
Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening,
som startades 1923 för att förse sina medlemmar med
billiga och bra bostäder. Detta skedde efter en tid av
bostadsbrist som orsakats av att ett fåtal privata fastighetsägare utnyttjat sin dominerande ställning.
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SE FILMEN OM
HSB SYDOST

VILL DU BLI EN AV OSS?
HSB Sydost är en hållbar arbetsplats. Vi strävar hela
tiden efter att bli bättre, både som företag och som
arbetsplats, och det blir vi när våra medarbetare
utvecklas. Vi erbjuder ett stort internt utbildningsutbud.
Bra anställningsvillkor, kollektivavtal och marknadsmässiga löner kopplade till mål och resultat är
en självklarhet. Du får också stor frihet under ansvar
i arbetet och vi försöker alltid att hjälpa dig att skapa
balans i tillvaron mellan jobb och fritid.

HSB är ett starkt varumärke och Sveriges största
bostadskooperation med ca 600 000 medlemmar och
4 500 bostadsrättsföreningar över hela landet. Våra
verksamhetsområden är byggande, förvaltning och
medlemskap.
Sedan starten 1923 har HSB legat i framkant när
det gäller utveckling och innovationer. HSB vill vara
en aktiv förebild inom klimatfrågan i branschen och
ligga i framkant vad gäller utvecklingen av en hållbar
bostadssektor.
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SAMARBETSPARTNERS & LEVERANTÖRER

VÅRA SAMARBETSPARTNERS HAR EN
VIKTIG FUNKTION I DEN DAGLIGA SERVICE VI
ERBJUDER VÅRA KUNDER.

d
rna han
Vi tar gäinneklimat
om ditt

Arabygatan 41, 352 46 Växjö
Tel: 0470-455 05 Fax: 0470-457 05
info@hagblomsmaleri-vaxjo.nu www.hagblomsmaleri-vaxjo.nu

OVK Ventilationskontroll
Energiåtgärder
Service & Reparationer
Avfuktning
Filterförsäljning
info@vekron.se • www.vekron.se

Ett bättre hem med
Lumon Balkonginglasning

Balkonginglasning | Terrassinglasning | Balkongräcken | Solskyddsgardiner
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Sorterargatan 23, 5tr 162 12 Vällingby | 010- 150 21 00 | www.lumon.se
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VVS - EL - TELE - DATA
LARM - TVÄTT - STORKÖK

www.lr-installation.se

JT VentilationsTeknik
Ren luft en självklarhet för alla

JT VentilationsTeknik erbjuder rengöring och underhåll av ventilationssystem m m, har många års erfarenhet i branschen och jobbar över
samma stora område som saneringsavdelningen.

Ditt lokala saneringsbolag!

076-861 69 28 • 0470-480 25
robert@jt-vent.se • www.jt-vent.se

Brand/vattenskadesanering • Asbest/PCB-sanering samt inventering •
Klottersanering • Högtryckstvätt • Industrirengöring • Isblästring • Fasad/
takrengöring • Mögelsanering • Specialsanering • Luktbehandling • Betongslipning • Kemikaliesanering • Ventilationsrengöring • Torrsugning

En del av JT Sanering

Vi erbjuder hög service och kvalitet inom de

För mer information om våra tjänster m m besök:
www.jtsanering.se

ELSAN AB
www.elsan.se | 0470-255 10
Försäljning och service av Kärcher högtryckstvättar,
golvvårdsmaskiner, sopmaskiner m m.
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Växjö
Bygg & Entreprenad AB
070-652 97 55
www.vaxjobygg.se

En bra ventilationslösning skall vara ändamålsenlig,
driftsäker och resurssnål!
Renvägen 12 · 352 45 Växjö
Tel: 0470- 102 95
info@serviceklimat.se · www.serviceklimat.se
kk

För oss är digitalisering ett mänskligt hantverk, där
digitala lösningar förenklar och förbättrar människors
arbetsliv. Hur kan vi på Nordlo i Växjö och Ljungby
hjälpa din verksamhet?
www.nordlo.com

0454-841 64 • www.k-vagnen.com

k-heat ogräsbekämpning med 100% vatten, miljövänligt och effektivt!
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en nyhet från

Våra kunder sparar i genomsnitt följande per lägenhet:

INDIVIDUELL VARMVATTENMÄTNING
500 kr/år

GEMENSAM EL
1 500 kr/år

Med individuell mätning av varmvatten
blir det mer rättvist, eftersom var och en
betalar för det de förbrukar istället för att
det är inkluderat i avgiften. Det innebär att
slöseriet minskar, och därmed sjunker
föreningens energi- och vattenkostnader.

Med gemensam el slipper era medlemmar
betala en fast abonnemangsavgift till nätägaren, vilken ofta är högre än elförbrukningen.
Samtidigt kan föreningen förhandla fram ett
bättre elpris som storkonsument.

SAMARBETSPARTNERS & LEVERANTÖRER

Spara pengar med IMD

Läs mer om IMD och besparingspotential på techem.se/brf
Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning av era
förutsättningar redan idag!

www.techem.se | info@techem.se | 010 202 28 00 | Malmö | Göteborg | Stockholm

Länsförsäkringsbolagen i
Blekinge, Kronoberg och
Kalmar län samarbetar med
HSB Sydost för att ge dig ett
tryggt boende.
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• 16889 • www.jssverige.se

HSB SYDOST
010-451 30 00 | kundtjanst.sydost@hsb.se | www.hsb.se

