DIGITALA TJÄNSTER

NYHET! MITT HSB
Mitt HSB är en ny digital tjänst som ersätter HSB Portalen. Här har vi samlat all information,
blanketter och olika tjänster som du som medlem, boende eller styrelsemedlem i en HSB-förening
kan behöva ta del av.
ENKELT OCH SMIDIGT
Fördelarna med Mitt HSB är bland annat att:
• Information, blanketter och tjänster samlas
på ett och samma ställe.
• Du behöver endast ett inlogg (samma som
du har till HSB Portalen).
• Det är enkelt att logga in via mobil och surfplatta.
• Beroende på vilken roll du har (medlem,
boende, styrelsemedlem etc) får du tillgång
till olika information på Mitt HSB.
• Du kan får svar på dina frågor och uträtta
ärenden dygnet runt.
• Den information som du idag har tillgång till i
HSB Portalen flyttas med till Mitt HSB.

SÅ HÄR LOGGAR DU IN
• Gå in på HSBs hemsida www.hsb.se. Välj HSB Norra
Stor-Stockholm under regionförening.
• Logga in på Mitt HSB genom att klicka på ”logga-inknappen” längst upp till höger på startsidan. Logga
in med ditt personnummer och samma lösenord
som du haft till HSB Portalen.
• Klicka på Glömt lösenord om du behöver nya inloggningsuppgifter.
DINA UPPGIFTER
På Mitt HSB under ”Mina sidor” och ”Min profil” ska du
lägga in dina kontaktuppgifter för att få uppdateringar
som berör dig och/eller din bostadsrättsförening.
Det är viktigt att du alltid har aktuella kontaktuppgifter under Min profil för att du ska kunna få information om uppdateringar via mejl eller sms.

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM tel 08-442 50 00. hsb.se/nst

Mina tjänster – se och hantera olika ärenden.
Styrelsemedlemmar har även tillgång till överlåtelser,
föreningsdokument och webbfaktura.
Styrelsestöd – för styrelsemedlemmar: blanketter,
HSB Ledamoten, lagar och regler.
DIGITALT MEDLEMSBEVIS
Från och med januari 2018 kommer du som medlem
få tillgång till ett digitalt medlemsbevis via Mitt HSB
istället för att få medlemsbeviset hemskickat per post.
Om du inte har tillgång till en dator eller smartphone kan du kontakta vår kundtjänst för att få medlemsbeviset utskrivet.
MEDLEMSERBJUDANDEN

Våra lokala medlemserbjudanden hittar du tillsvidare på hsb.se/norrastorstockholm/medlem.
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VAD FINNS PÅ MITT HSB?
Här är några exempel på vad de olika rollerna får
tillgång till:
Medlemskap – digitalt medlemsbevis, juridisk rådgivning, medlemserbjudanden och blanketter.

