HUR MAN SKAPAR EN PRENUMERATION PÅ
LEDIGA LÄGENHETER
• Gå till denna sida på hsb.se: https://www.hsb.se/goteborg/sok-boende/sok-hyresratter/
• Ange "Göteborg" i sökfältet. När drop down-menyn visas så kan du klicka på antingen
"Göteborg, kommun" eller "Göteborg, ort". Det går också att söka på specifika områden. Om
du skriver in "Göteborg” i fältet så kommer alla områden i Göteborg att komma upp på drop
down-menyn. Välj det område du önskar.
• Om du därefter skriver "Göteborg" igen så kommer drop down-menyn visas på nytt och du
kan välja ytterligare ett område. Du kan göra detta flera gånger för att lägga till fler områden
i din sökning.
• För att lägga till andra orter än Göteborg så skriver du förstås de andra orter som du är
intresserad av, så som till exempel ”Partille” eller ”Alingsås”. På samma sätt som du kan
lägga till flera områden, så kan du lägga till flera orter i samma sökning.

• Du kan sedan också ange specifika önskemål om storlek på bostad, högsta hyra med mera,
samt välja vilken typ av hyresrätt som är intressant för dig. De två typer av hyresrätter som
HSB Göteborg erbjuder är ”Vanlig hyresrätt” samt ”Korttid”.
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• När du gjort dina val så trycker du på ”Sök”. Du kommer då till en träfflista. Oavsett om du
får någon träff eller inte på sökningen så finns där en länk som heter "Prenumerera på
sökningen". Tryck på länken.

• Du anger sedan personnummer och behöver också kryssa i rutan om att du läst om hur HSB
behandlar dina personuppgifter innan du klickar på "Prenumerera". När du klickat ska du få
en bekräftelse om att du har skapat en prenumeration.
• När en ledig lägenhet publiceras på hemsidan, som matchar de kriterier du angett i
sökningen, så kommer du att få ett mejl om detta.
• Kontrollera gärna att din e-postadress är korrekt angiven i din profil. Det gör du genom att
logga in på HSB Portalen: https://hsbportalen-login.hsb.se/logon/LogonPoint/index.html
Inloggning sker antingen med användarnamn och lösenord eller genom BankID. Gå sedan
till "Mina sidor" och "Min profil", där du kan se och ändra den e-postadress som är
registrerad, eller lägga till en om e-postadress saknas.

HUR MAN RADERAR/ÄNDRAR EN PRENUMERATION
• Logga in på HSB Portalen: https://hsbportalen-login.hsb.se/logon/LogonPoint/index.html
• Under "Mina sidor" och "Mina prenumerationer" kan du se den/de prenumerationer du har
skapat. Det går också att radera en prenumeration där genom att klicka på den lilla
kryssrutan i hörnet på prenumerationen.

• Önskar du ändra en prenumeration går det tyvärr inte att göra via HSB Portalen utan du
måste i så fall ta bort prenumerationen och sedan skapa en ny från början igen.

