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Infoblad 1 Medlemsnytta – december 2015  
till Intresseföreningarna i Skånes styrelser och Riksbyggens medarbetare i Skåne 

 

Att bo i bostadsrätt innebär att man har ett tryggt och bra boende till 

självkostnad. Men det finns också andra värden i den kooperativa tanken såsom 

samarbete och medlemsnytta i fokus. 

 

Medlemsnytta är något både Intresseföreningarna och Riksbyggen alltid har 

jobbat med och som under åren bland annat gett fina erbjudanden och rabatter 

till alla som bor i en Riksbyggenförvaltad bostadsrättsförening. Men de sista åren 

har arbetet med att få fram nya erbjudanden och rabatter gått trögt. Därför 

beslutade de båda Intresseföreningarna i Skåne under hösten 2014 att tillsätta en 

gemensam arbetsgrupp för att göra en ny satsning. Ni får detta infoblad för att 

vara informerade om arbetet med medlemsförmåner och kunna sprida kunskap 

om de erbjudanden som tas fram. 

 

Arbetsgruppen består av: 

Lars Niklasson och Kristina Kroon – IF Södra och Mellersta Skåne 

Bertil Ståhl – IF Norra Skåne 

Jesper Kristensen, Maria Ivarsson och Carina Persson – Riksbyggen 

 

Lars, Bertil, Jesper och Maria jobbar med att förhandla fram attraktiva erbjudande 

medan Kristina och Carina jobbar med hur man ska få ut informationen så att 

erbjudandena nyttjas.  

 

Hittills har följande erbjudanden/rabatter tagits fram: 

 

 K-RAUTA 

o Rabatt på alla lagervaror i varuhuset 

 Nordic Wellness 

o Rabatt på gymkort 

 

Flera nya erbjudanden är under utarbetning. 

 

Informationen sker på följande sätt: 

 

Till boende – Genom tidningen Välkommen Hem  
 Stående spalt i Välkommen Hem med presentation av gällande förmåner/rabatter 
 Löpande presentation av tillkommande samarbetspartners 

 

Till boende, IFs styrelser och RBs medarbetare – Via Intresseföreningarnas hemsida 

(www.ifsyd.se) 
 Presentation av gällande förmåner/rabatter 
 Utskriftsvänlig sammanställning att mejla ut eller sätta på anslagstavlor/i trapphus 

 

Till IFs styrelser och RBs medarbetare – Via mejlutskick två gånger om året 
 Utskick med aktuell information kring förmåner/rabatter  

 

 

Har ni frågor eller synpunkter går det bra att vända sig till någon i arbetsgruppen. Vi 

återkommer med nytt infoblad i juni 2016. 


