
Samverkan mellan grannar
hGrannforum är till för att alla som bor i bostadsrätts-
föreningen ska kunna diskutera frågor som har med 
boendet och föreningen att göra. Till exempel genom 
att utbyta idéer med varandra, be om eller erbjuda 
hjälp eller informera varandra om aktiviteter. Forumet 
är helt enkelt en plats för samverkan mellan grannar. 

Enkel och tillgänglig information mellan grannar är en 
viktig byggsten för att skapa trygghet. Att på ett lätt 
sätt kunna knyta an till sina grannar bidrar till ansvars-
tagande och ett trevligt klimat i huset. 

Grannforum i korthet
• Endast boende i din brf har tillgång till forumet
•	 Behörighet	styrs	automatiskt	vid	inflytt	och	utflytt
• Publicera inlägg med text och bild, antingen för hela  
 din brf eller ditt trapphus
• Grannar kan kommentera varandras inlägg
• För och efternamn synligt – för transparens och    
 trygghet
• Forumet har trivselregler som behöver godkännas
• Kommentarer och inlägg kan anmälas
• Brf-styrelsen administrerar inläggen i forumet

I en allt mer digitaliserad vardag är det viktigt att bygga broar mellan människor och 
därigenom skapa en känsla av gemenskap och trygghet. Grannforum ger dig som bor 
i en bostadsrättsförening möjlighet att i ett slutet forum bidra till grannsämjan och 
skapa nya relationer med dina grannar via dator, surfplatta eller mobil.

HSB STOCKHOLM – GRANNFORUM
Gemenskap och trygghet med GrannforumSKAPA BLOMSTRANDE

GRANNRELATIONER

Dina grannar är bara några knapptryck bort!
Grannforum	finns	i	Mitt	HSB	och	fungerar	lika	bra	att	
använda via dator, surfplatta och mobil.

MER INFORMATION
Grannforum är en digital tjänst från HSB 
Stockholm som finns i Mitt HSB.
Har du frågor om tjänsten kan du vända dig till 
Kund- och medlemsservice.

www.hsb.se/stockholm

Inspiration till användning

I Grannforum kan du exempelvis fråga dina grannar om 
någon kan vattna dina blommor under tiden du är bortrest. 
Eller kanske be om hjälp för att handla matvaror. Ska du ha 
födelsedagsfest kan du förvarna dina grannar. Dela med dig 
av tips om köksrenovering, fråga om någon kan vara 
hundvakt – bara fantasin sätter gränserna för hur du kan 
använda forumet! 


