
Till bostadsrättshavare i
Bostadsrättsföreningen Oceanateljén
Helsingborg 2021-04-23

Välkommen! 

Vi på HSB Nordvästra Skåne vill hälsa både dig och Brf Oceanateljén välkommen till oss! Vi är mycket glada 
att vi har fått förtroendet att sköta förvaltningen för er förening och vi kommer göra allt vi kan för att du ska 
vara nöjd med vår service. Gå gärna in på vår hemsida hsbnvs.se, där hittar du svar på många frågor om 
bostadsrätt och information om oss på HSB. Här kan du också hämta hem avier, föreningens årsredovisning 
och stadgar. 
Vad kan vi hjälpa dig med? 
Vi sköter den administrativa förvaltningen som till exempel hanteringen av hyresavier och överlåtelser av 
bostadsrätter.
Avier, överlåtelser och betalningssätt  
På vår hemsida hsbnvs.se/sjalvservice hittar du vår självservicefunktion. Där kan du hämta ut avier för 
månadsavgifter och hyror, hämta föreningens digitala årsredovisning inför stämman och ladda ner blanketter. 
Behöver du information om överlåtelser (försäljning av bostadsrätt) eller pantsättning? Då ska du höra av dig 
till föreningens administrativa handläggare Sofie Wohlin som nås på sofie.wohlin@hsbnvs.se eller telefon 
042-19 95 00.
Med det här brevet får du din första avi 
Avier kommer att skickas ut kvartalsvis, men redan nu får du din första avi med det här brevet. Din första avi 
avser avgiften för juni månad och aktuella dagar i maj. Kostnader för el och varmvatten kommer regleras i 
efterhand efter verklig förbrukning. Om du inte önskar få pappersavier hemskickade, kan du göra en 
autogiroanmälan eller ansluta dig till e-faktura via din internetbank. 
Avslutningsvis vill jag ännu en gång hälsa dig välkommen till oss på HSB Nordvästra Skåne. Har du frågor 
eller funderingar så tveka inte att höra av dig till oss på info@hsbnvs.se eller 042-19 95 00.

Med vänlig hälsning
HSB Nordvästra Skåne 

 

Frida Cutic, Ansvarig kundservice och administration
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