Så här gör du för att logga in och aktivera dig i vår kö
1. Gå in på www.haningebostader.se
2. Tryck på knappen för ”Mina sidor” markerad i blått i bild nedan.
Obs! Saknar du dina inloggningsuppgifter? Se den sista sidan i detta dokument.

3. En ny sida har öppnats och nedanstående bild syns.
Tryck på ”Logga in/Glömt lösenord” högst upp till höger. Se markering i blått i bild nedan.

4. En ny sida har öppnats och denna bild
syns. Skriv in dina inloggningsuppgifter,
användarnamn och lösenord.
Tryck på den gröna ”Logga in” knappen
markerad i bilden.
Saknar du dina inloggningsuppgifter?
Se nästa sida.

5. Här kommer du vidare till en av två sidor. Bild 1 visas om ditt lösenord är färre än sex tecken.
Du skriver in ditt nya lösenord två gånger och klickar på ”Uppdatera lösenord”.

6. Efter att du bytt eller angivit ditt lösenord är du inloggad. Detta bekräftas i text med:
”Inloggad som Användarnamn (användarnummer). Samt med ”Välkommen Förnamn!”
Se markering i blått på bilden nedan.

Du har nu loggat in på din profil och måste inom 18 månader logga in igen, glöm inte att uppdatera
dina uppgifter!
Nedan följer en förklaring för de sidor som finns på din profil.
Mina ärenden : Här ser du information om de lägenheter du söker och tidigare har sökt.
Mina profiler: Här ser du och ändrar dina sökkriterier för lägenhet, e.x område, hyra, antal rum mm
Mina uppgifter: Här ändrar du uppgifter om dig själv, såsom adress, telefonnummer och e‐post.
Intyg:
Här kan du ladda upp intyg, detta rör främst våra studentlägenheter.

Så här får du fram dina inloggningsuppgifter
Följ steg 1‐3 på sida ett i detta dokument. Du kommer då till nedanstående bild.
Tryck på glömt lösenord markerad i blått. Du får nu upp två textrutor under glömt lösenord.
I den första rutan anger du din E‐postadress eller ditt angivna användarnamn.
I den andra rutan anger du ditt fullständiga personnummer.
Tryck därefter på knappen ”Skicka lösenord” längst ned.
Inloggningsuppgifter skickas nu till dig på det sätt du själv angivit, brev eller E‐post.
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I utskicket framgår ditt användarnamn och ditt tillfälliga lösenord. Begär inte nytt lösenord flera
gånger. Kolla i alla dina inkorgar, det händer att utskicket flaggas som skräppost.
När du loggar in med uppgifterna blir du ombedd att byta lösenord. Återgå till punkt 5 i detta
dokument. Har du inte tillgång till ditt användarnamn eller din tidigare e‐post får ni kontakta oss.
Ni når oss vardagar mellan 09:00 – 11:45 på 08 606 89 00

