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Så här blir du medlem

App? Japp!
Om köket är hemmets hjärta är OBOS-appen 
medlemskapets hjärta. Här har du allt som rör 
ditt medlemskap på ett och samma ställe. Ditt 
medlemsbevis, alla våra bostäder och tomter 
med bostadssök och inte minst alla fina  
förmåner.

Det är enkelt att bli OBOS-medlem
Fyll i dina personuppgifter på obos.se/medlem 
eller via OBOS app. Legitimera dig med BankID 
och betala medlemsavgiften med kontokort 
eller Swish. Klart!

Det kostar 500 kronor i medlemsavgift  första året 
(300 kronor är inträdesavgift och 200 kronor är 
årsavgift). Följande år betalar  du endast 200 kronor 
i årsavgift. Genom att använda någon av dina  
medlemsförmåner  sparar du snabbt in medlems- 
avgiften. Du får ta del  av alla medlemsförmåner,  
både i Sverige och i Norge.

Få förtur till bostäder 
och förmåner 
– Bli OBOS-medlem!

Google Play Google Play App Store App Store

Big benefits
• We put our members first, which means you get to 

choose the homes and plots you’re interested in before 
non-members. Find your dream home among all the 
amazing properties on obos.se

• We offer OBOS co-own financing on selected homes  
to members only, which can help you take that all 
important first step onto the property ladder.

• As a member, you get generous discounts on housing 
costs, including building materials, paint, kitchen and 
bathroom accessories, insurance, and legal advice. You 
also get discounts on entertainment such as hotel  
stays, amusement parks, concerts and more – which is 
a great way to use those housing savings. 

Join OBOS today
Becoming an OBOS member couldn’t be easier. Simply fill 
in your personal details at obos.se/medlem or via the OBOS 
app which you can download via the App Store or Google 
Play. Identify yourself with BankID and pay the membership 
fee with a credit card or Swish. That’s it, you’re all set! 

Membership costs 500 SEK in the first year (300 SEK  
start-up fee and 200 SEK is the annual fee) and only  
200 SEK in annual fees the following years. Money you  
can quickly earn back when you start taking advantage  
of all the great discounts. 

Become an
OBOS member

Se alla erbjudanden och  
villkor på obos.se/medlem



Det lönar sig att vara medlem
Letar du efter din drömbostad? Då har vi ett tips till dig som 
vill få ut det bästa av bostadsköpet – och ha roligt i väntan på 
det: bli OBOS-medlem. Våra medlemmar får nämligen förtur 
till våra bostäder över hela landet men också en rad härliga 
förmåner, erbjudanden och upplevelser!  

Förtur till bostäder och tomter 
Bästa solläget? Största tomten eller finaste  
balkongen? Det finns alltid bostadsobjekt som 
är mer attraktiva än andra. Som OBOS-medlem 
får du förtur till att både köpa och välja läge före 
andra vid säljstart. Förturen gäller för tomter, 
bostäder och flyttklara hus från OBOS, Myresjö-
hus och SmålandsVillan. Ju längre tid du varit 
medlem, desto längre fram i kön står du när det är 
dags att köpa. Dessutom behåller du din kötid även 
efter att du köpt och kan föra över kötiden till en 
familjemedlem.  

Extra trygghet i köpet   
Om försäljningen av din nuvarande bostad inte 
går som planerat har du som är OBOS-medlem 
möjlighet att få hjälp med det ekonomiska. Du kan 
antingen ansöka om Tillträdesskydd, som innebär 
att du kan flytta fram ditt tillträde i upp till tre 
månader. Eller så kan du ansöka om Skydd mot 
dubbel boendekostnad, som kan ge ersättning på 
upp till 10 000 kr per månad i 6 månader.  

Köp halva bostaden,  
bo i hela med OBOS Deläga  
Vi vill att fler ska få uppleva tryggheten i att äga sitt 
eget boende, men vi vet också hur svårt det kan 
vara att klara bankernas höga krav. Som medlem 
har du därför möjlighet att köpa utvalda OBOS- 
bostäder med OBOS Deläga. Då köper du halva 
bostaden, eller mer, och bor i hela – vilket betyder 
att du inte behöver ha en lika stor kontantinsats 
eller ta ett lika stort lån. För delen du inte äger 
betalar du ett månadsbelopp till oss. Senare, om 
det passar dig och din plånbok, kan du öka din 
ägarandel. För att köpa med OBOS Deläga är bra 
att stå långt fram i kön! 

Förmåner som sparar  
pengar och ger guldkant  
Som OBOS-medlem får du fina rabatter och 
erbjudanden specialanpassade för hemmet – och 
för livsnjutare. Här finns pengar att spara, både för 
nuvarande och framtida bostad. Scanna QR-ko-
den så ser du alla aktuella förmåner.  

Förmåner för allt du vill fixa 
Drömmer du och familjen om en lekstuga, odlings-
lådor – eller kanske ett utekök? Vill du måla om i 
vardagsrummet eller förnya badrummet?  
Då passar det perfekt att du som OBOS-medlem 
får rabatt på både färg, byggmaterial, inredning 
och köksprylar.  

Förmåner för det praktiska  
Försäkringar, flyttstädning, el-avtal, hemlarm, nya 
däck till bilen och juridisk hjälp. Vissa saker är inte 
lika roliga att betala för som andra, oavsett hur 
stor nytta du faktiskt har av dem. Tur att du som 
medlem får fina rabatter på livets nödvändigheter.  

Förmåner som gör livet roligare  
Nöjen är en guldkant i vardagen, men också något 
som kan ha en hög prislapp. Som medlem får du 
generösa rabatter på konserter, hotellövernatt-
ningar, resor och nöjesparker. Du blir inbjuden 
till roliga event och tävlingar och får möjlighet 
att tjingpaxa biljetter till fotbollsmatcher, helt 
kostnadsfritt!

OBOS ägs av  
sina medlemmar

Några av 
OBOS förmåner

• 12% hemförsäkring
• 15% hotellövernattning
• 20% på konserter - och förköp!
• 25% målarfärg
• 30% hyrbil

OBOS grundades 1929 och verkar  
i Sverige  genom varumärkena OBOS, 
Myresjöhus och SmålandsVillan. 

OBOS har som uppdrag att bygga 
prisvärda bostäder för sina medlemmar.  

Läs mer på obos.se

Scanna QR-koden och läs  
mer om våra förmåner!


