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INLEDNING 

Välkommen som användare av HSB Portalen! 

Manualen vänder sig till dig som är medlem, boende eller bosparare i HSB Stockholm. I 
den här manualen beskrivs vilken information du kan hitta och var i HSB Portalen du 
hittar den! 
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HSB PORTALEN 

Inloggning 

Gå till www.hsb.se/minasidor för att logga in. 

 

Fyll i ditt personnummer i den högra rutan för att komma vidare till HSB Portalen. Är 
det så att du har intresseanmälningar för nyproduktion kopplade till ditt personnummer 
kommer du vidare till denna sida: 
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Härifrån kan du antingen logga in med din pinkod för att se dina intresseanmälningar 
eller komma vidare till HSB Portalens inloggningssida (se nedan). 

 

Här ska ditt personnummer redan vara ifyllt. Ange ditt lösenord och klicka på Logga in. 
Vid inloggningsproblem klickar du på Problem att logga in, klicka här. Där beställer du 
nytt lösenord.  

Första gången du loggar in får du upp en text om personuppgiftslagen, PUL, som du 
måste godkänna för att komma vidare.  
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HSB PORTALENS STARTSIDA OCH INNEHÅLL 

 

I startsidans vänstermeny finns olika val enligt bilden ovan. Under Att göra och Hänt 
sedan sist får du information om vad som hänt sedan du sist var inloggad. Under Att 
göra visas uppgifter som behöver en åtgärd. I nyhetsflödet till höger publiceras nyheter 
som rör dig och ditt medlemskap, boende eller bosparande. 

Att göra 

 För att öppna och stänga listan klickar du på den lilla pilen till höger. Om du vill ta bort ett ärende 

från listan klickar du på Dölj. OBS! Om du döljer ett ärende försvinner även e-postnotifikationer för 

ärendet.  

 Du kan sortera listan på Prio, Brf, Skapad och Förfaller. Klicka på någon av rubrikerna och listan 

sorteras fallande.  

 Under Visa kan du välja att se synliga eller dolda ärende.  

 När du arbetat klart med ditt ärende försvinner det från listan. 

 Om du vill ha e-post med en sammanställning över ärenden under Att göra går du in på MINA 

SIDOR under Min profil och fyller i din e-postadress, samt kryssar i att du vill ha notifieringar. Du 

kommer som mest att få e-post en gång per dag. OBS! Om du fått e-post gällande ett ärende och 

loggar in i HSB Portalen går det inte ut fler meddelande gällande samma ärende. 

Hänt sen sist 

 Precis som under Att göra kan du sortera och titta på synliga eller dolda ärenden.  

 Om du vill ha e-post med en sammanställning över händelser under Hänt sen sist går du in på MINA 

SIDOR under Min profil och fyller i din e-postadress, samt kryssar i att du vill ha notifieringar. Du 

kommer som mest att få e-post en gång per dag. OBS! Om du fått e-post gällande ett ärende och 

loggar in i HSB Portalen går det inte ut fler meddelande gällande samma ärende.   
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VÄNSTERMENYN 

Alla som kan logga in till HSB Portalen ser en meny som ser olika ut beroende på om 
du är förtroendevald, bosparare, medlem, boende eller mäklare.   

MINA SIDOR 

Menyvalet MINA SIDOR och dess underavdelningar innehåller personlig information 
och riktar sig till alla medlemmar, boende och bosparare.  

 

De olika menyval som finns är Min profil, Mina ärenden, Min bostad, Min 
bostadsekonomi, Mitt bosparande, Mina bostadsavtal, Sök hyreslägenhet samt Kontakt. 
Varje menyval finns beskrivet nedan. 
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Min profil 

 

Här hittar du uppgifter om personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-
postadress. Telefon- och mobilnummer samt e-postadress kan du redigera själv. Det är 
viktigt att dessa uppgifter är aktuella då det är den här kontaktinformationen som HSB 
Stockholm kommer att använda för att nå dig. 

Under Min profil kan du också konfigurera om du vill ha e-post kopplat till Att göra 
respektive Hänt sen sist. (Se ovan)  

Om du vill byta ditt lösenord gör du det under bilden till höger. 

Mina ärenden 

När du klickar på Mina ärenden kan du antingen välja att registrera ett ärende (en fråga) 
eller en felanmälan (se bilden vid siffran 1.). Funktionen felanmälan kan endast 
användas av dig som bor i en fastighet där HSB Stockholm hanterar fastighetsskötseln. 
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Du kan också välja att se tidigare lagda ärenden eller felanmälningar (se bilden vid 
siffran 2.) 

1. Registrera nytt ärende 
Väljer du Registrera nytt ärende visas följande vy: 

 

Här kan du ange en beskrivande ärenderubrik samt skriva ett meddelande till oss på 
HSB Stockholm. Vill du kan du även bifoga en fil, t.ex. en ansökan om 
andrahandsuthyrning, en bild eller liknande. 

2. Visa ärenden 
Väljer du Visa ärenden ser du följande vy: 
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Här kan du välja att titta på ärenden i olika status och mellan olika datumintervall. Kom 
ihåg att det endast är datum skapade senare än 10/2 2014 som du kan se! 

Min bostad 

Här hittar du bland annat uppgifter om lägenhetsnummer, adress, andelstal, 
lantmäteriets lägenhetsnummer och hur stor andel av din bostad du äger. Bor du i 
hyresrätt kommer vissa av dessa fält att vara tomma. 
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Min bostadsekonomi 

Här finns dina aviseringar. Du kan se om avgiften är betald, eller hämta ditt OCR-
nummer om du tappat bort pappersavin. Om du har en bostadsrätt kan du även se dina 
panter. Du kan klicka på varje avi och se mer detaljerad info om vad som är aviserat. 

 

Mitt bosparande 

 

Här kan du se hur många bosparpoäng du har samt transaktioner på ditt bosparkonto. 

Mina bostadsavtal 

 

Här hittar du dina hyresavtal, överlåtelseavtal med mera. För tillfället kan du bara se 
vilka avtal du har. På sikt kommer du att kunna se avtalsdokumenten som pdf-filer. 
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Sök hyreslägenhet 

 

Du som bosparare kan genom att välja menyval Sök hyreslägenhet direkt anmäla 
intresse för lediga hyresrätter. Fönstret kommer att öppnas i en ny flik så att du enkelt 
kan hoppa mellan detta och HSB Portalen. Är du ännu inte bosparare kommer du inte 
att kunna se våra lediga objekt. 

Kontakt 

Här hittar du besöksadress, öppettider, telefonnummer och e-post till HSB Stockholm. 

HSBS UTBUD 

Under HSBs utbud finns information om medlemskap, kurser och aktiviteter, tjänster vi 
erbjuder bostadsrättsföreningar och HSBs butik. 

MALLAR & BLANKETTER 

Här hittar du mallar och blanketter som kan vara till nytta för dig som medlem, 
bosparare eller boende.  

FRÅGOR OCH SVAR 

Här finns vanliga frågor och svar kring HSB Portalen. Listan och svaren uppdateras 
kontinuerligt och ska hjälpa dig som användare att få snabba svar.    

NYHETER 

Här finns nyhetsarkivet som du kan filtrera nyheter efter typ, rubrik eller datum då 
nyheten skapades. De senaste nyheterna och kommande händelser hittar du till höger på 
Startsidan.  


