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KAPITEL 1

KONSTEN ATT FLYTTA
Under en livstid flyttar vi i snitt elva gånger, och varje år
flyttar över en miljon svenskar. Några av dessa gör det för
allra första gången. En vacker dag blir det din tur och
då finns det en hel del saker som är bra att känna till. Se
denna lilla handbok som din kompass i bostadsdjungeln,
för bostadsmarknaden kan ibland kännas väldigt snårig.
Vi går igenom olika typer av boenden, lån och ekonomi,
inredningstips och en massa andra bra saker att ha med
sig på resan till ett eget boende. Det är alltid bra att planera i god tid eftersom det på många orter kan ta tid att få
en hyresrätt och priserna på bostadsrätter är ibland höga.
Det är HSB och Danske Bank som tillsammans har tagit
fram handboken för att vara ett stöd för dig gällande bostadsmarknaden.
Häng med så förbereder vi dig för en flytt.
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KAPITEL 2

OLIKA SÄTT ATT BO
Det finns en mängd olika former av boenden. Alla har ju
väggar och tak såklart, men förutom det så är det en hel
del som skiljer de olika formerna åt. Det är alltid bra att
känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har när det
kommer till bostaden. Får man bygga om hur man vill?
Får man lägga in en röd heltäckningsmatta i trapphuset?
Den som läser vidare får veta.
HYRESRÄTT

Hyresrätt innebär att du hyr din bostad och du behöver
inte gå in med någon egen insats. Däremot tittar hyresvärden på om dina inkomster räcker till i förhållande till
månadshyran. Det är hyresvärden som står för underhållet av bostaden. Till exempel om kylen går sönder eller
om det behövs nya tapeter. Det finns både allmännyttiga
(kommunala bostadsföretag) och privata hyresvärdar.
Även bostadsrättsföreningar kan ha hyresrätter att hyra ut.
För att få tag på en hyresrätt finns det olika köer att stå i.
Vill du flytta ut är det vanligt med en uppsägningstid på
tre månader, det betyder att du måste betala hyra i tre
månader även om du flyttar tidigare. En hyresgäst som
missköter sig på något sätt, genom att till exempel betala
hyra för sent, genom att störa sina grannar eller genom
att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens
tillstånd, riskerar att bli uppsagd. Om hyresgästen och
hyresvärden inte kommer överens kan ärendet tas till Hyresnämnden.
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HYRA I ANDRA HAND

För att hyra en bostad i andra hand är det bra att upprätta
ett skriftligt kontrakt med den som hyr ut bostaden om
tidsperioden, vad som ingår och vad det kostar. Den som
hyr ut måste i sin tur ha ett godkännande från sin bostadsrättsförenings styrelse eller sin hyresvärd. Det är upp
till förstahandshyresgästen eller bostadsrättshavaren och
andrahandshyresgästen att komma överens om storleken
på hyran, så kontrollera att du får betala en skälig hyra.
Läs mer på hsb.se
INNEBOENDE

Att vara inneboende innebär att du hyr en del av någons
bostad samtidigt som personen du hyr av bor i den övriga
bostaden. Du hyr kanske ett rum eller en del av en lägenhet eller ett hus. Tänk på att komma väl överens med
personen du är inneboende hos.
BOSTADSRÄTT

Att ha köpt en bostadsrätt betyder inte att du äger den.
Du äger faktiskt bara rätten att bo i den. Du är med i
en ekonomisk förening och äger huset tillsammans med
dina grannar. Du betalar en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. En bostadsrättsförening är en ekonomisk
förening som har till uppgift att ta hand om fastighetens
värde. Det kan handla om allt ifrån att soporna hämtas
som de ska, till att planera för och genomföra större renoveringar. Föreningen styrs av medlemmarna som utser
en styrelse som sköter det löpande arbetet. En välskött
förening påverkar fastighetens och även din bostadsrätts
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värde. Att engagera sig i styrelsen kan alltså generera
både hög trivsel och ekonomiska fördelar, dessutom får
du möjlighet att vara med och påverka.
Du behöver inte fråga styrelsen om lov för att exempelvis
måla, tapetsera om, byta köksluckor, blandare eller lägga
nytt golv (så länge det utförs fackmannasässigt). Om du
däremot planerar en renovering som påverkar planlösningen, elen, vattnet eller ventilationen i lägenheten
måste du ha styrelsens godkännande och kunna intyga
att arbetet utförs av behöriga hantverkare.
NYBYGGD BOSTADSRÄTT

Alla hus har såklart varit nya någon gång. Men en nybyggd bostadsrätt köper du ofta på ritning innan huset
är färdigbyggt. En intressant sak är att nyproduktion säljs
till fast pris utan budgivning. En mäklare eller säljare som
är anlitad av företaget som bygger nytt är kontakten och
hjälper till med avtalen. Du tecknar först ett bindande
förhandsavtal och betalar in en mindre summa i förskott
och sedan ett upplåtelseavtal innan det är dags att flytta
in. Förskottet räknas av från lägenhetens totala pris när
det är dags att betala hela summan. Det brukar ta ungefär
ett och ett halvt år att bygga ett nytt flerfamiljshus. Sen är
det bara att flytta in.

ut och kan exempelvis hyra ut bostaden. I Sverige är det
fortfarande ganska ovanligt att lägenheter upplåts med
äganderätt. Ofta finns det någon form av samfällighet för
att ta hand om det gemensamma runt den egna bostaden. Vilket faktiskt på många sätt är rätt praktiskt.
KOLLEKTIV OCH CO-LIVING

Kollektiv innebär att ni bor och delar på gemensamma
ytor och utrustning. Det är vanligt att dela kök, badrum,
vardagsrum och tvättstuga. Det är socialt och att ni delar på uppgifter som städning och matlagning är vanligt.
Sover gör du i det privata utrymmet. Du betalar en hyra
till kollektivet för att bo och de godkänner nya boende.
Co-living är den senaste varianten och skiljer sig från kollektiv. Det innebär en egen mindre lägenhet med större
gemensamma ytor i anslutning.

ÄGANDERÄTT

Att bo i äganderätt innebär att du äger din bostad fullt ut.
Det finns många typer av bostäder som kan upplåtas med
äganderätt, villor är vanligast men det finns även lägenheter och radhus. Med en äganderätt bestämmer du fullt
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KAPITEL 3

LÅN OCH EKONOMI
Att köpa bostad är för de flesta den största investeringen
i livet. Hur långt räcker pengarna? Hur ska jag ha råd att
köpa en lägenhet? Hur gör jag och vad betyder alla ord
kopplade till bolån? Hur gör man en budget över inkomster och utgifter?
LÅNA INTE PENGAR I ONÖDAN

Det finns många olika låneformer, alla med sina för- och
nackdelar. Vilken typ av lån du ska välja beror på hur
mycket pengar du kan låna och hur ränteläget ser ut.
I regel är det bra om du kan betala tillbaka lånet så snart
som möjligt. Därför bör du aldrig låna mer pengar än
du behöver.
HUR SER DIN DRÖMBOSTAD UT?

Den lättaste och roligaste biten är att måla upp bilden av
drömbostaden. Är det viktigast att bo centralt, eller på
ett mindre ställe utanför en stad? Hur viktig är bostadens
storlek och skick i förhållande till priset? Ett bra sätt att
börja på är att göra en bolånekalkyl, du kan till exempel
hitta en på Danske Banks hemsida. Då blir det enklare att
söka efter en bostad, eftersom du vet hur mycket pengar
du har att röra dig med och du vet också att ekonomin
kommer att hålla även efter köpet. Då du normalt kan
låna maximalt 85 % av priset är det viktigt att du gör en
sparplan om du inte har sparat till hela kontantinsatsen.
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ANSÖK OM ETT LÅNELÖFTE HOS BANKEN

Med ett lånelöfte vet du på förhand om du kan låna och
hur mycket du kan låna. När du sedan hittar ett objekt
som du är intresserad av så gör banken en objektskontroll
för just det specifika objektet. Detta sker för varje objekt
oavsett om du fått ett lånelöfte sedan tidigare. Tänk även
på att ändrade förutsättningar kan påverka hur mycket
du slutligen får låna.
GÅ PÅ VISNINGAR

Nu kan du börja leta efter ditt nya hem och känna dig
trygg när du ska buda på en bostad.

BUDGIVNING

I vissa fall kan det bli budgivning. Säljaren bestämmer
vem som får köpa, till vilket pris och vid vilken tidpunkt.
Ett bud är inte bindande för någon – inte ens om det
lämnas skriftligt. Först när både säljaren och köparen har
undertecknat ett överlåtelseavtal blir köpet bindande.
INGÅ KÖPEAVTAL

När du och säljaren är överens upprättar mäklaren ett
kontrakt. När båda skrivit under är affären klar och bostaden din. Det är nu du betalar eventuell handpenning.
HAR DU TRYGGAT DIN EKONOMI?

KONTAKTA BANKEN

Kontakta banken som hjälper dig att kontrollera lånelöftet och den bostad du tänker köpa, innan du skriver på
kontraktet.
UNDERSÖK BOSTADEN

Enligt lag har du undersökningsplikt i samband med ditt
bostadsköp. Gör en noggrann undersökning, kontrollera
att allt fungerar och leta efter synliga skador. Det är en
bra idé att anlita en besiktningsperson som kan hjälpa till
att undersöka lägenheten. När du köper en bostadsrätt är
det viktigt att kontrollera föreningens ekonomi.
GRANSKA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS EKONOMI

För att inte få några oväntade överraskningar längre fram
är det bra att gå igenom föreningens årsredovisning. Äger
bostadsrättsföreningen marken, behöver huset renoveras
och hur ser skuldsättningen ut? Här kan du läsa mer om
vad du ska hålla utkik efter hsb.se/bostadsrattskollen.
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Läs på om vilka försäkringar och avtal du kan behöva
teckna för att skapa trygghet för dig själv och en eventuell
medlåntagare. Diskutera även upplägget av bolånet med
din rådgivare och kom överens om villkoren kring ränta,
amortering och sparande. Teckna alltid en hemförsäkring till den dagen du har tillträde till bostaden.
BETALA BOSTADEN

I samband med tillträdet betalas det som återstår av priset
till säljarens konto kontant och/eller genom lån.
HUR FÅR JAG RÅD ATT KÖPA EN BOSTAD?
1. Budget

När du väl flyttar hemifrån ska du själv betala hyra eller
månadsavgift, hemförsäkring, internetavgift, mat, kläder
och nöjen. Ett tips är att göra en budget över inkomster
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och utgifter och försöka följa den så noga du kan. Börja
redan nu, se nedan förslag på tabell som du kan fylla i.
Och addera även hur mycket du vill spara varje månad.

BUDGET
INKOMSTER

SUMMA VARJE MÅNAD

Studiebidrag
Extrajobb
Övrigt
SUMMA INKOMSTER
UTGIFTER

SUMMA VARJE MÅNAD

Hyra/boende
Abonnemang
Kläder
Mat
Övrigt
SUMMA UTGIFTER
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2. Att spara ihop till en bostad

Bestäm hur mycket du vill spara ihop och inom vilken tid.
En del har möjlighet att ta hjälp av föräldrar. Men långt
ifrån alla. Beroende på hur länge du behöver spara bör
du ta olika hög risk. Du kan alltid ta kontakt med banken
för att få reda på mer. På till exempel danskebank.se kan
du läsa om sparande för att lära dig mer om hur du kan
sätta upp en sparplan utifrån risknivå och tidshorisont.
3. Börja spara

Kan du spara minst 10 % av din inkomst efter skatt är det
bra. Tänk också på att öka ditt sparande om du får en
högre inkomst eftersom du annars snabbt vänjer dig vid
högre utgifter.
Vill du inte ta någon risk alls så kan du spara dina pengar på ett vanligt sparkonto. Men om du ska spara på längre sikt och är villig att ta risk för att få möjligheten att se
dina pengar växa över tid så kan du spara i fonder.
Ett enkelt sätt att komma igång med fondsparande är
att starta ett månadssparande där du köper fondandelar
varje månad och därmed sprider risken genom att köpa
både i uppgång och nedgång på börsen. Innan du är 18
år kan du läsa på tillsammans med din vårdnadshavare
för att se till att du väljer rätt sparform. Innan du fyllt 18
år behöver din vårdnadshavare godkänna dina avtal som
tecknas för sparande. När du fyllt 18 år kan du själv boka
ett rådgivningsmöte med banken. Kom dock ihåg att värdet på fonder både kan öka och minska i värde och det
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
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VAD KOLLAR BANKEN VID ANSÖKAN OM BOLÅN?

I samband med att du söker ett lånelöfte tar banken en
närmare titt på din ekonomiska situation innan ett lånelöfte kan beviljas. Men vad kollar banken egentligen på
inför ett bolån? Här har du svaren;
1. INKOMST OCH TILLGÅNGAR

Banken börjar med att titta på hur dina inkomster och
tillgångar ser ut i hushållet. Det inkluderar din lön, eventuella bidrag, om du har sparade pengar och värdet av
eventuella aktier och fonder i ditt namn. Har du en rörlig
lön som skiljer sig från månad till månad? I regel brukar
banken titta på tidigare månadslöner samt bedöma om
de kan räkna med eventuella lönetillägg. Detta gör banken för att kunna skapa sig en så rättvis bild som möjligt
av dina framtida inkomster.
2. SYSSELSÄTTNING

Vidare tittar banken på hur din nuvarande arbetssituation
ser ut. Det vill säga om du har en anställning på ett företag,
är egenföretagare eller är student. Om du har en pågående anställning hos ett företag kikar banken på din anställningsform och hur länge du har varit anställd på företaget.
Likaså om du driver eget så vill banken veta hur länge du
har gjort det samt ta del av de senaste årsredovisningarna.

3. UTGIFTER OCH LÅN

För att få en bättre uppfattning om hushållets fullständiga ekonomi tar banken även en närmare titt på dina
nuvarande utgifter och eventuella lån. Det inkluderar utgifter för det nuvarande boendet. Det vill säga din avgift
och driftkostnader, studielån, billån och övriga lån eller
krediter. Dels tittar banken på den totala skulden för respektive lån eller kredit, samt hur mycket du betalar av på
de lånen varje månad.
4. BETALNINGSHISTORIK OCH KREDITUPPLYSNING

Banken vill vara trygg med att du som låntagare kommer
betala dina räkningar i tid. Därför undersöker banken
hur du har skött dina lån och krediter och om du har
några eventuella betalningsanmärkningar. Det är därför
viktigt att alltid sköta sina betalningar.
5. MEDLÅNTAGARE

En medsökande kan vara en sambo/make/maka eller
förälder/barn. I de fall som du har en medsökande för
lånet tar banken en titt även på dennes ekonomiska situation. Har medlåntagaren en stark ekonomi förbättrar det
oftast förutsättningarna till att få ett bolån beviljat.

TIPS! Att vara medlem i ett fackförbund och a-kassa är en trygghet
om din framtida arbetssituation hastigt skulle förändras. Fackmedlemmar får tillgång till en rad förmåner, bland annat inkomstförsäkring, lönestatistik, professionell rådgivning i fackliga frågor
samt förmånliga priser på flera olika försäkringar.
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KAPITEL 4

BRA TERMER ATT KÄNNA TILL INFÖR BOSTADSKÖPET
AMORTERING

Amortering är det belopp som du betalar av på ditt lån
vid varje betalningstillfälle. Du amorterar på ditt lån samtidigt som du betalar räntan, vanligtvis i slutet av varje
månad. På så sätt minskar du ditt lån successivt.
BELÅNINGSGRAD

Delar du summan av ditt bolån i banken med värdet på
din bostad, får du reda på vad du har för belåningsgrad.
Ju mindre lån du har i förhållande till värdet på din bostad, desto lägre är din belåningsgrad och desto mer
pengar får du behålla när du säljer din bostad. Därför är
det positivt att minska dina lån genom amortering.
BINDNINGSTID

Du kan välja mellan olika bindningstider för räntan, från
3 månader upp till 30 år eller en kombination.
Den man kallar rörlig ränta är i själva verket ett bolån med
tre månaders bindningstid. Väljer du en längre räntebindningstid är räntan fast under den tidsperioden du har valt.
Rörlig ränta (3 månaders bindningstid)

- Räntan justeras var tredje månad och följer 		
		marknadsräntan
- 	Du kan när som helst binda på längre
		bindningstider
- 	Rörlig ränta har historiskt varit lägre än en 		
bunden ränta sett över tid
18
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Bunden ränta (1–30 års bindningstid)

- Du vet exakt vad din räntekostnad kommer att 		
		 bli under tiden lånet är bundet
- Säkrast vid små ekonomiska marginaler

BOTTENLÅN

Du kan totalt låna upp till 85 % av bostadens värde.
Bottenlånet kan uppgå till 80 % av bostadens värde och
de sista 5 procenten kan utgöras av topplån.
TOPPLÅN

Topplån är den del av ett bostadslån som vid behov ligger
i intervallet 80 % till 85 % av bostadens köpeskilling. Vid
en prisnedgång drabbas i första hand topplånet och det
har därför i regel högre ränta än ett bottenlån. Ett topplån har i övrigt ofta samma villkor som ett bottenlån.
EGEN INSATS, SÅ KALLAD KONTANTINSATS

En förutsättning för att få ta ett bostadslån är att du har
en kontantinsats; minst 15 % av bostadens värde för villa,
bostadsrätt och fritidshus. 10 % av dessa är en handpenning som du betalar till säljaren strax efter att överlåtelseavtalet är underskrivet.
ÖVERLÅTELSEAVTAL

När köpare och säljare är överens ska ett avtal skrivas. Underlaget tas fram av fastighetsmäklaren. Affären är klar
först när både säljare och köpare skrivit under och när
föreningen godkänt medlemskap. Om föreningen inte
godkänner medlemskapet är köpet ogiltigt.
20
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LÅNELÖFTE

Det första steget mot bostadsköpet är att ansöka om ett
lånelöfte. Med ett lånelöfte vet du på förhand hur mycket
du får låna och kan börja gå på visningar. Tänk på att en
ny låneansökan måste göras inför den slutliga finansieringen och ändrade förhållanden kan påverka hur mycket du slutligen får låna.
RÄNTA

Räntan är kostnaden för att låna pengar från banken.
RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING

Om du skulle vilja lösa ett bundet lån i förtid, det vill säga
innan räntebindningstiden gått ut, har banken rätt att ta
ut en ersättning.
TILLTRÄDE

Det här händer vid tillträdet:
Bostaden överlåts till dig. På överlåtelseavtalet står det
när tillträdesdagen är. Det är detta datum du får nyckeln
och kan flytta in. Då passar du och säljaren även på att
klara av de sista detaljerna, läser av alla mätare för värme,
vatten med mera. Det är säljarens ansvar att anmäla flyttning till energibolag och andra leverantörer.
Resten av pengarna betalas. Du har redan lagt en handpenning och nu går resten av pengarna över till säljaren.
Det är inget du behöver tänka på, det gör banken åt dig.
Vid tillträdet är det viktigt att alla försäkringar är på plats,
som till exempel hemförsäkring.
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Det är också vid tillträdesdagen som du blir bostadsrättshavare till lägenheten, med alla de rättigheter och
skyldigheter det innebär gentemot bostadsrättsföreningen.
KAPITEL 5

SPARA IHOP TILL EN KONTANTINSATS
Om du vill bo i en bostadsrätt eller äganderätt krävs det
minst 15 % i kontantinsats för att få lån hos banken vid
köpet. Ett tips är att titta på bostadsannonser och räkna
ut vad 15 % blir av bostadens pris. Räkna ut hur mycket
och om du kan månadsspara. Var uthållig och tänk på
det långsiktiga målet, att spara ihop till kontantinsatsen
kan ofta ta flera år, beroende på om och hur mycket du
har sparat sedan tidigare. Sök på städer och områden där
du kan tänka dig att bo och kolla lägenhetsstorlekar. Hur
långt kan du tänka dig att pendla och hur ser kommunikationsmöjligheterna ut? Ska du bo själv eller ihop med
någon?
Att bospara hos HSB gör det möjligt att på ett enkelt sätt
spara till en framtida kontantinsats. Samtidigt som du
samlar bosparpoäng som kan ge dig förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela landet. Och
kom ihåg – det bästa sparandet är det som faktiskt blir av.
Läs mer på hsb.se
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KAPITEL 6

ATT TÄNKA PÅ
FYRA VIKTIGA KOM-IHÅG SAKER
Teckna hemförsäkring – om du flyttar in i en bostadsrätt

kan du behöva ett tillägg för bostadsrätt. Hör med styrelsen i bostadsrättsföreningen om de tecknat tillägget för
alla eller om du behöver ett eget.
Adressändring – kom ihåg att adressändra på adress-

andring.se. Att eftersända din post från din förra adress är
också en bra idé för att inte missa viktig post.

Abonnemang – kom ihåg att se över dina eventuella
abonnemang. Om du flyttar in i en bostadsrättsförening
hör efter med styrelsen om det finns gruppavtal för till
exempel el och bredband innan du tecknar nytt.
Juridisk trygghet om ni flyttar ihop – Att köpa eller sälja

en bostad är en av livets största affärer. En annan stor
sak är att flytta ihop med sin partner. Självklart går man
in med förhoppningen att det ska vara för evigt, men
ibland blir det inte som man tänkt sig. Då är det bra att
redan innan ha gjort upp ett så kallat samboavtal. Om
ni till exempel betalat olika mycket kontant i samband
med köpet och vill vara säkra på att ni får tillbaka er
andel vid en försäljning, då behöver ni skriva ett speciellt
samboavtal. I annat fall gäller Sambolagen och vinsten
fördelas lika – oavsett om ni betalat olika mycket vid köpet.
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KAPITEL 7

INREDNINGSTIPS
INRED DIN FÖRSTA LÄGENHET

Om du köper en nybyggd bostadsrätt, renoverar en äldre
eller får göra val i en hyresrätt är det en bra idé att hålla
de fasta inredningsvalen i en neutral färg som håller över
tid. På så sätt kan du istället variera din inredningsstil
genom att byta ut delar av dina möbler eller textilier.
Det är hållbart både för miljön och plånboken.
Genom att hålla ihop inredningen i färg och material
i bostadens rum får du en fin helhet. Med ljusa
kulörer skapar du en luftig känsla. Säkert kan du fynda
en hel del begagnat och kanske får du med dig saker hemifrån. Du kan själv skapa smart förvaring genom att bygga
på höjden, lägga saker i lådor och på hyllor.
Flera olika ljuskällor i rummet ger en mysig stämning
och om du inreder med speglar upplevs ytorna större.
Du kan även fästa gardinstänger i taket istället för ovanför
fönster så upplevs takhöjden som högre. Om du placerar
gardinstänger längst ut på sidorna får du större ljusinsläpp från fönstret. Vill du dela av ett rum så gör du det
smart genom att sätta en hylla rakt ut från väggen.
Och kom ihåg – man behöver inte samla på sig så många
saker för att bo, ta bara med dig det viktigaste och det du
tycker allra mest om.
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KAPITEL 8

MAT NÄR DU FLYTTAT HEMIFRÅN
Det är inte alltid så lätt att hitta god mat som inte är alltför onyttig och som dessutom inte kostar för mycket. Alla
vet hur lätt det är att man äter samma maträtt tills att
man aldrig mer vill se den. Ett tips är att lära sig tre rätter
riktigt bra och sedan frågar man sina kompisar om deras
tre favoriter.
På Instagramkontot Portionen under tian delar dietisten
och kokboksförfattaren Hanna Olvenmark med sig av
tips på maträtter som kostar max tio kronor per portion.
Maten i recepten är samtidigt hållbara för klimatet. Du
hittar flera på Undertian.com
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DET ÄR VI SOM STÅR BAKOM DEN HÄR HANDBOKEN
Hoppas att du har blivit lite mer förberedd på att flytta
hemifrån och tack för att vi fick dela med oss av våra tips
och erfarenheter.
HSB

HSB är Sveriges största bostadskooperation. Vi ägs av våra
medlemmar och erbjuder boende, bosparande och fastighetsförvaltning i hela landet. HSB grundades för snart
100 år sedan och det sägs att var tionde svensk bor i ett
hus som HSB har byggt.
Nu fortsätter vi att utveckla framtidens hållbara boende i HSB Living Lab där studenter bor och forskningen
pågår i realtid. Vill du veta mer om HSB, söka hyresrätter,
bostadsrätter eller bospara? Läs mer på hsb.se
DANSKE BANK

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett
utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank
Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och är en av Nordens största finanskoncerner med
cirka 200 kontor i 12 länder. Danske Bank i Sverige har
ett 25-tal bankkontor och fyra regionala Finanscenter
och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet
av Östgöta Enskilda Bank. Läs mer på danskebank.se
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HSBs BOSPARANDE ERBJUDS I SAMARBETE
MED DANSKE BANK

Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto
skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas
Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst
100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar
i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens
egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens
eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en
kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder
det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning
med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av
Riksgäldskontoret.
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Under en livstid flyttar vi i snitt elva gånger, och varje år
flyttar över en miljon svenskar. Några av dessa gör det för
allra första gången. En vacker dag blir det din tur och
då finns det en hel del saker som är bra att känna till. Se
denna lilla handbok som din kompass i bostadsdjungeln,
för bostadsmarknaden kan ibland kännas väldigt snårig.
Vi går igenom olika typer av boenden, lån och ekonomi,
inredningstips och en massa andra bra saker att ha med
sig på resan till ett eget boende. Det är alltid bra att planera i god tid eftersom det på många orter kan ta tid att få
en hyresrätt och priserna på bostadsrätter är ibland höga.
Det är HSB och Danske Bank som tillsammans har tagit
fram handboken för att vara ett stöd för dig gällande bostadsmarknaden.

I samarbete med:

Januari 2021

Häng med så förbereder vi dig för en flytt.

