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Detta brev får du som är hyresgäst hos HSB Norr. Vi vill informera om vad som är på gång inom HSB och denna gång även passa på att önska dig en 
riktigt härlig och god jul. Kom ihåg att titta in på Hyresgästsidan, där du hittar nyttig information just för dig som är hyresgäst, hsb.se/norr/hyresgast

HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016
Under hösten 2016 utförde HSB Norr den sedvanliga 
hyresgästundersökningen. Undersökningen 
genomförs vartannat år för att kartlägga hur väl 
våra hyresgäster trivs samt för att identifiera inom 
vilka områden vi behöver göra förändringar eller 
förbättringar. 

Sista dag att besvara enkäten var den 20 oktober. 
Sammanställning och analys av svaren pågår och 
vi presenterar en sammanfattning av resultatet på 
Hyresgästsidan så snart det är färdigt. 

Som vi tidigare meddelat skänker 
HSB Norr i år 30 kr/ besvarad enkät 
till Barncancerfonden Norra. Vi har 
totalt fått in 326 svar vilket motsvarar 
9 780 kr. Vi avrundar uppåt och 
skänker 10 000 kr till organisationen. 
Tack för din medverkan i undersökningen!

10 000 KR  TIll BaRN- caNcERfONDEN  NORRa

TElEfON: 0770–33 00 50

HYRESGÄSTSIDaN
...är sidan för dig som är hyresgäst hos HSB Norr. Här hittar du 
nyheter och information just för dig. Via Synpunkten kan du 
skicka förbättringsförslag eller andra synpunkter direkt till oss 
på HSB Norr. Kom gärna med tips på vad du vill att vi fyller 
sidan med, www.hsb.se/norr/hyresgast

MINa SIDOR - HSB pORTalEN
Här kan du logga in och hitta uppgifter om ditt boende 
och eventuella bosparande. Om du exempelvis skulle 
tappa bort din hyresavi så kan du hitta ditt OCR-nummer 
här. Du loggar in genom att besöka hsb.se/norr och 
sedan klicka på Logga in. 

Har du inte fått inloggningsuppgifter? 
Kontakta vår kundservice på numret nedan.

Har du glömt ditt lösenord?
Klicka på Glömt lösenord på inloggningssidan så får 
du ett nytt lösenord via post eller e-post beroende på 
vad vi har för uppgifter till dig. Användarnamnet är ditt 
personnummer, 10 siffror utan bindestreck.

fÖR EN BRaNDSÄKER jUl
För allas säkerhet, förvara inte föremål i trapphuset som 
kan hindra boende vid utrymning eller räddningstjänsten 
i sitt arbete. Samtliga utrymningsvägar ska vara 
framkomliga.
 
Brandvarnare finns i alla hyreslägenheter som HSB 
Norr äger. Om du saknar en brandvarnare, anmäl detta 
till HSB Norr så monterar vi en. Ring numret nedan 
eller lämna ett ärende via hsb.se. Som hyresgäst är du 
ansvarig att kontrollera brandvarnarens funktion, byta 
batteri och omedelbart felanmäla brister i funktionen 
till oss som hyresvärd. Genom ett gott samarbete kan vi 
skapa ett tryggare boende!

GOD JUL &  
GOtt nytt år

önskar hsb norr


