
ADMINISTRATION

FÖRVALTNINGSTJÄNSTERHSBs

HSB arbetar ständigt med att utveckla tjänster som underlättar och 
kvalitetssäkrar styrelsearbetet.  

MITT HSB
- ett steg mot det digitala styrelsearbetet

RING ELLER SKICKA   
EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!
HSB MÄLARDALARNA
TELEFON:  
010 303 27 00
E-POST:  
07INFO@HSB.SE

Som medlem ser du information om just din 
lägenhet, några exempel är:
• Avier och OCR-nummer för betalning hyror 

och avgifte, andelstal
• Gjorda pantnoteringar på lägenheten
• Information om lägenheten så som betalningar, 

ytor mm
• Blanketter & broschyrer samt informations-

material
• Årsredovisning och stadgar

Som styrelsemedlem hittar du förutom 
information, även våra digitala tjänster, några 
exempel är:
• Attest av föreningens fakturor
• Uppsättning av attesträtt med villkor för atte-

stanter i föreningen
• Godkännande av överlåtelser, uttag av kre-

ditupplysning
• Ändringar av styrelsesammansättning kopplat 

till Bolagsverket
• Tillgång till resultat- och balansräkning och 

andra ekonomiska rapporter
• Tillgång till saldolistor över tillgodohavanden 

och skulder samt medlemsförteckning och 
aviseringsförteckning mm

• Grafer över föreningens likviditet
• Tillgång till föreningens årsredovisning, 

stadgar, registreringsbevis och avtal med HSB
• Digital lagring av protokoll och avtal *
• Digitala stämmohandlingar inkl. digital 

kallelse till medlemmar **
• Digital signering Årsredovisning ***
• Möjlighet att i ett slutet forum skapa grann-

sämja ****
• Möjlighet att ansluta till HSB Köhantering *****
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 Snabbt. Enkelt. Digitalt!

Det inloggade gränssnittet ”Mitt HSB” ingår för alla våra kunder inom Ekonomisk förvaltning.
Samtliga medlemmar och styrelsemedlemmar har tillgång till Mitt HSB via www.hsb.se där du enkelt loggar in med Bank ID. Mitt HSB är 
rollstyrt och din roll i föreningen styr din behörighet till information och tjänster.

HSB Dokument *
Ni i styrelsen får smidig åtkomst till en lagringsplats där alla viktiga 
dokument, avtal och ritningar kan samlas på ett ställe, med en 
navigering och mappstruktur som fungerar lika bra på dator, mobil 
och surfplatta.
Här finns även möjlighet att bygga upp bostadsrättsföreningen 
interna digitala kommunikation genom att t.ex. i egen mappstruktur 
lagra dokument och skapa nyhetsbrev eller boendeinformation som 
sedan lätt kan delas med föreningens medlemmar i Mitt HSB. Med-
lemmen får då en mejlnotifiering om att det finns ny information på 
Mina sidor under Mina dokument. (Ingår alltid)

HSB Styrelsestöd **
Styrelsen kan planera och kalla till olika möten, bland annat styrelse-
möte och stämma. hantera andrahandsupplåtelser, motioner, nomi-
neringar och frågor från medlemmar samt skriva och signera proto-
koll, som sparas automatiskt i Mitt HSB.

HSB Årsredovsning ***
Styrelsen kan fylla i förvaltningsberättelsen digitalt i Mitt HSB samt 
i slutskedet efter färdigställd Årsredovisning (av Ekonom på HSB) 

e-signera Årsredovisningen. Den blir helt enkelt smidigare att skapa, 
granska och underteckna för såväl brf-styrelsen och revisorn som 
brf-ekonomen.

HSB Grannforum ****
Ger boende i er bostadsrättsförening möjligheten att i ett slutet forum 
skapa grannsämjan och nya relationer via dator, surfplatta eller mo-
bil. Att på ett lätt sätt kunna knyta an till grannar bidrar till ansvarsta-
gande och ett trevligt klimat i huset. (Ingår för medlemsföreningar)

HSB Köhantering *****
Ett digitalt kösystem för p-plats, garage eller förråd. Tjänsten innebär 
att boende själva hanterar sin köhantering digitalt i Mitt HSB - dyg-
net runt och var de än befinner sig. Med tjänsten skapas en effektiva-
re hantering vid fördelning av lediga objekt, förbättrar tillgänglighe-
ten och ger den boende en tydligare överblick över sin aktuella kösi-
tuation. Samtidigt som det blir smidigare för er i styrelsen. (Debiteras 
separat, se separat prislista)

Fler tjänster är på gång, digital avgiftsändring, digital hantering av arvoden/löner samt 
bokning & betalning av gemensamma utrymmen.


