
 

HSB SÖDERTÖRN 
Postadress: Box 1084, 14122 Huddinge, Vxl: 08-608 68 00, Hemsida: hsb.se/sodertorn 

HEJ! 

NU KAN DU ENKELT ANMÄLA INTRESSE FÖR EN PARKERINGSPLATS, 
GARAGEPLATS, FÖRRÅD ELLER ANNAT HYRESOBJEKT I DIN FÖRENING. 

Du kan ställa dig i kö för er förenings hyresobjekt, följa din kötid och bevaka när 
ett objekt blir ledigt. Står du redan i en av föreningens köer, kan du se din 
aktuella kötid.  

Du når vår nya digitala köhantering på Mina sidor. Där får du snabbt en 
överblick av din aktuella kösituation. 

LOGGA IN 
Du når Mina sidor genom att gå in på hsb.se/sodertorn och klicka på logga in. 

Mina köer hittar du under Min bostad (på Mina sidor). 

Mina sidor 



 

  

 

STÅR DU REDAN I KÖ? 
Har du tidigare ställt dig i en kö för ett hyresobjekt i er förening, så kan du se din 
aktuella kötid för det objektet. Gå in på Mina köer under Min bostad. 
 
NOTIFIERING OM LEDIGT HYRESOBJEKT 
Vill du bevaka när ett hyresobjekt blir ledigt, kan du få en notifiering via e-post. 
Det ändrar du genom att gå in i inställningarna under Min profil (på Mina 
sidor). Se till att du har lagt in din e-postadress. 
     Du kan även se notifieringarna under ”Senaste händelser” på startsidan (på 
Mina Sidor). 
 
STÄLL DIG I KÖ 
Ett ledigt hyresobjekt ligger synligt en begränsad tid och är du intresserad gör du 
en intresseanmälan. Hyresobjektet tilldelas den som har längst kötid. 
     Avtalet upprättas och arkiveras online under Bostadsavtal under Min bostad 
(på Mina sidor), där du kan se alla dina aktuella hyresavtal.  
      
SÄG UPP DITT AVTAL 
Vill du säga upp ditt hyresavtal för en parkeringsplats, ett garage, ett förråd eller 
annat, gör du det under Bostadsavtal under Min bostad (på Mina sidor).  
     Beror uppsägningen på att du flyttar från din bostad, hanterar HSB Södertörn 
uppsägningen åt dig i samband med flytten. Avtalet upphör då att gälla den sista 
dagen i avflyttningsmånaden.  
 
FÖRDELAR 

• Enkelt att nå – enkelt att hantera 

• Lätt att se kösituationen – alltid aktuella uppgifter 

• Alltid öppet – var du än befinner dig 

 

FRÅGOR OCH MANUAL 

Mer information och manual för vår köhantering hittar du under Mina köer (på 
Mina sidor). 
     Vi hoppas du uppskattar vår nya tjänst. Har du frågor är du varmt välkommen 
att kontakta oss på info.sodertorn@hsb.se eller på telefon 08-608 68 00. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
HSB Södertörn 

su45ol
Markering


