
INFO TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS HSB SYDOST

Vi träder in i en vår där ”annorlunda” numera är vardag och där vi spenderar mer 
tid i hemmet. Vi på HSB Sydost vill påminna om några viktiga punkter för dig som 
hyresgäst och passa på att önska en glad påsk!

DIGITAL AVISERING ÅRSSKIFTET 2021/2022
Efter årsskiftet 2021/2022 sker din hyresavisering helt 
digitalt! Du som har pappersavisering i dagsläget och 
har en e-postadress registrerad eller väljer att registrera 
en e-postadress i Mitt HSB kommer automatiskt att få 
din avisering via e-post. Saknar du e-postadress kan du 
istället välja mellan e-faktura eller autogiro. Läs mer 
om alternativen i bifogat informaitonsblad!

GRILLNING
Grillning med kol, gasol eller öppen eld får endast ske 
på särskild grillplats om det finns på fastigheten. På 
balkong och uteplats är endast elgrill tillåten. Iaktta 
stor försiktighet vid grillning med tanke på brandrisk. 
Orsakar man utryckning av räddningstjänst debiteras 
vållande hyresgäst kostnaderna. 

HYRESGÄSTENKÄT
Vi vill börja med att tacka för deltagandet i senaste 
hyresgästenkäten - tack vare er kan vi förbättra ert 
boende! Till hösten kommer ännu en hyresgästenkät 
att genomföras, denna gång helt digitalt så se gärna 
till att registrera din e-postadress i Mitt HSB redan nu. 

COVID-19
Vi på HSB Sydost fortsätter att följa utvecklingen och 
myndigheternas rekommendationer. Tillsammans måste 
vi fortsatt ta ansvar för att begränsa smittspridningen. 

Du som hyresgäst ska känna dig trygg med att vi gör 
allt vi kan för att inte bidra till smittspridning. Är en 
medarbetare sjuk (gäller även vid lättare symptom) ska 
denne vara hemma och krya på sig, och får inte vistas i 
våra fastigheter. Vi ser även till att fortsatt ha god hand-
hygien och hålla avstånd när vi rör oss i fastigheterna. 

På grund av rådande omständigheter kan ärenden ta 
längre tid än vanligt att hanteras. Det är även högre 
tryck än vanligt hos vår kundtjänst och vi tackar för 
förståelsen inför detta. 

Håll i, håll ut och håll avstånd!

ÖPPETTIDER & KONTAKTINFO 
Kundtjänst 
010-451 30 00
kundtjanst.sydost@hsb.se 

Helgfria vardagar, mån-tor 8.00-18.00
Helgfria vardagar, fre 8.00-16.00
Dag före helgdag stänger vi 15.00

Våra kontor
För att begränsa smittspridningen av corona-
viruset har våra kontor endast öppet för in-
bokade besök. Spontana frågor hänvisar vi i 
första hand till telefon eller via mailkontakt 
med HSB Sydosts kundtjänst.

REGISTRERA DIN E-POST REDAN IDAG! 
Du hittar och ändrar dina kontaktuppgifter 
enkelt genom att klicka på Mina sidor och 
sedan Min profil i Mitt HSB. Inloggning sker 
via hsb.se/sydost.

OBS! Om du inte har e-faktura eller auto-
giro i dagsläget är det är viktigt att du har 
en e-post registrerar inför den kommande 
övergången till digital avisering som sker 
vid årskiftet 2021/2022. 


