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SÖKA HYRESRÄTT  
 

 

 

» Gå till www.hsb.se och välj din regionförening  

» Klicka på ”Hyr bostad” på startsidan  

 

 

 

 

» Du kan nu fylla i dina sökkriterier så som ort, yta, antal rum, hyra mm.  

» Klicka på ”Sök”  

 

 

 

»  Du kan nu fylla i dina sökkriterier så som ort, yta, antal rum, hyra mm.  

» Klicka på ”Sök”  
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SKAPA PRENUMERATION 
 

 

» För att prenumerera på din sökning – klicka på ”Prenumerera på sökningen” 

 

 

 
» Fyll i dina uppgifter  

» Kryssa för ” Jag har läst om hur HSB behandlar personuppgifter.” 

» Efter att prenumeration skapats får du ett bekräftelsemejl  
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SKAPA INTRESSEANMÄLAN 
 

 

» Efter att du gjort din sökning och får träff på en lägenhet kan du klicka på det objekt du 

vill göra en intresseanmälan på 

» Du kan då läsa om bostaden, samt lämna en intresseanmälan genom att fylla i ditt 

personnummer och klicka på ”Anmäl intresse”. Fyll i övriga kontaktuppgifter om du inte 

sedan tidigare förekommer i HSBs register. 

» Om du inte uppfyller kraven för att lämna intresseanmälan visas information 

» Efter att en intresseanmälan skapats får du ett bekräftelsemejl. Du får även 

användarkonto till Mitt HSB.  
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Mitt HSB 
 

 

» Gå till www.mitthsb.hsb.se och logga in med användarnamn (personnummer) och 

lösenord eller BankID. 

» På startsidan får du notiser om du fått en sökträff på en prenumeration, om du fått ett 

erbjudande på en lägenhet du lämnat intresse på som du då kan tacka ja eller nej till, eller 

om visningsinformation på ett erbjudande har ändrats. Om du har fått ett erbjudande som 

du tackat Ja till, får du en notis om att en annan intressent tilldelas lägenheten. 
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MINA INTRESSEANMÄLNINGAR 
 

 

Under ”Mina intresseanmälningar” som du hittar under ”Sök bostad” i Mitt HSB kan du se och följa dina 

intresseanmälningar. För att se ytterligare information klickar du på adressen på den bostad du vill ha 

information om. I ”Mina intresseanmälningar” ser du när din intresseanmälan registrerades, information 

om lägenheten samt status på uthyrningsärendet. 

Observera att uthyrningsärendets status inte anger hur just du som intressent ligger till, status 

”Erbjudande” betyder att handläggare på regionen har skickat ut erbjudande till de intressenter som har 

bäst köplats.  

 

 

 

När du klickat på rubriken ser du mer information om din intresseanmälan och bostaden. 

Om du som intressent fått ett erbjudande på en lägenhet, visas din plats i kön och visningsinformation. 

Du kan nu via Mitt HSB tacka Ja eller Nej till lägenheten med hjälp av radioknapparna. Du kan ändra ditt 

svar fram till det svarsdatum som visas i din intresseanmälan. 

När du får ett erbjudande skickas ett mejl till dig om en e-postadress på ”Min profil”. Det skapas även en 

notis på startsidan. Om du på ”Min profil” kryssat för att få mejlnotifieringar kommer det även att 

skickas ett mejl innehållandes notiser dagen efter att en ny post skapats. 

Observera att svaret gäller erbjudande om lägenheten, och inte om du kan gå på visning eller ej. 
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MINA SIDOR – MINA PRENUMERATIONER 
 

 

Under menyval ”Mina prenumerationer” visas de aktiva prenumerationer du har. När en lägenhet som 

matchar din sökning publiceras skickas ett mejl till dig om du har angett en e-postadress på ”Min profil”. 

Det skapas även en händelsenotis på startsidan. Om du på ”Min profil” kryssat för att få mejlnotifieringar 

från ”Senaste händelser” kommer det även att skickas ett mejl innehållandes samtliga 

prenumerationsträffar dagen efter att en ny post skapats. 

 

 

Observera att du här endast ser dina prenumerationer, du kan inte i Mitt HSB göra ändringar i 

befintliga prenumerationer. För att ta bort en prenumeration klickar du på krysset på aktuell 

prenumeration. En ruta kommer upp där du får bekräfta att du vill ta bort prenumerationen. 


