
SNART LANSERAR VI EN NY KUNDPORTAL 
- NYA MITT HSB

Under februari/mars lanserar vi ett helt nytt digitalt gränssnitt, det vi kallar för nya Mitt HSB. 
Anledningen till förändringen grundar sig i att kunna ge dig den bästa möjliga servicen digitalt, nu 
och i framtiden. I och med lanseringen av nya Mitt HSB får du ta del av är det första steget i en digital 
förnyelse som kontinuerligt kommer att förbättras där vår målsättning är att ditt styrelsearbete ska 
bli väsentlig enklare. 

NÅGRA AV DINA 
NYA FUNKTIONER
Möjligheten att välja separata vyer för privat 
och styrelseroll eller byta mellan olika bo-
stadsrättsföreningar.

Skapa egna genvägar på startsidan till de 
saker du vill nå direkt när du loggar in. 

Kunna välja vilka kategorier av Att-göra hän-
delser som visas. För att få den information 
som är relevant för din roll.

Nya användarvänliga kommunikationsvägar 
för dig i styrelsen till boende genom exempel-
vis akuta meddelanden.

Ekonomiska grafer för er i styrelsen som ger 
en snabb ekonomisk översikt.

DU HAR VARIT MED OCH BESTÄMT HUR MITT HSB SKA FUNGERA
Utvecklingen av Mitt HSB har skett i nära samarbete med dig som användare av gränssnittet. Vi 
har genomfört åtskilliga djupintervjuer, i olika åldrar med olika roller hos HSB och olika storlekar 
av bostadsrättsföreningar. I denna första leverans av Mitt HSB har fokus legat på er som sitter i en 
styrelse, bor i en bostadsrättsförening eller som bosparar. 

MYCKET NYTT OCH ENKLARE ATT HITTA
Du kommer att mötas av en helt ny struktur, med nya funktioner och nytt innehåll. Du kommer 
upptäcka att allt har en mer naturlig, relevant placering med färre klick för dig. Mitt HSB ska vara 
ditt stöd i styrelsearbetet men även platsen dit boende vänder sig för att både kommunicera inom 
bostadsrättsföreningen och med HSB. 

Vill du veta mer? Gå in på hsb.se för mer information.


