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Tidningen Hemma i HSB får högt betyg av läsarna 
 
Tidningen Hemma i HSB, som skickas till alla HSB Stockholms medlemmar, får enligt den senaste 
läsvärdesundersökningen mycket högt betyg. Inte mindre än 95 procent av stockholmarna anser att 
Hemma är en bra eller mycket bra tidning. På en femgradig skala ligger omdömena mellan 4,2 och 
4,5. Det innebär att HSB Stockholms läsare tycker att tidningen är såväl informativ som trovärdig och 
lättläst. Högst på intresseskalan ligger experternas spalter om till exempel juridik och ekonomi samt 
reportagen om inredning.  
 
Medlemstidningen för alla HSB-medlemmar i hela Sverige går nu in på sitt tredje år. I stället för 17 
lokala medlemstidningar finns nu alltså en rikstidning med 15 lokala editioner.  
 
Ursprungligen var Vår bostad den tidning som var gemensam för alla medlemmar. Vår bostad var en 
samproduktion mellan HSB och Hyresgästföreningen. Allt fler HSB-föreningar ville emellertid ha en 
tidning som koncentrerade sig på bostadsrätten som boendeform och därför upphörde samarbetet. 
– Det är roligt att det regionala HSB-samarbetet om tidningen Hemma i HSB går så bra och att den 
uppskattas av våra medlemmar, säger Thomas Karlsson, stabschef på HSB Stockholm.  
 
Ett annat glädjande resultat i undersökningen är att hela 57 procent av HSB Stockholms medlemmar 
anser att annonserna ger dem användbar information och nära hälften har vidtagit någon åtgärd efter 
att ha sett en annons i Hemma.  
 
Undersökningen är gjord av ARS Research och bygger på 1044 genomförda intervjuer.  

 
För ytterligare information, kontakta: 
Thomas Karlsson, stabschef HSB Stockholm, 08-785 34 28, 0708-845 737, 
thomas.karlsson@stockholm.hsb.se 
 
Maria Isacsson, kommunikationschef HSB Stockholm, tel 08-785 3379, 076-125 66 06,  
maria.isacsson@stockholm.hsb.se 
 
 
Det här är HSB Stockholm 
HSB Stockholm, som är landets största HSB-förening, ägs av sina drygt 150.000 medlemmar. HSB Stockholm 
har ca 420 bostadsrättsföreningar med drygt 60.000 lägenheter i sexton av kommunerna i Stockholms län. Vi 
äger och förvaltar dessutom ca 3.500 hyreslägenheter i Stockholms innerstad, närförort och grannkommuner.  
 


