Logga in på mina sidor
med ditt användarnamn
och lösenord eller via
AVI där du kan logga
in med personnummer
och referensnummer på
din hyresavi. Saknar du inloggningsuppgifter
eller har svårigheter för att logga in kan du
mejla oss på info@mjolbybostad.se eller
ringa oss på telefonnummer 0142-85450
så hjälper vi dig.

När du loggat in har du nu fått en ny menyrad
under funktioner som heter ”Underhållsstatus”
som du klickar på för att kunna se vilka olika
underhåll och renoveringar du kan välja.
Här kan du behöva välja objektsnummer och
sedan klickar du på länken ”Hyresgäststyrt underhåll” för
att komma vidare.
XXX-XX-X-XX (Testvägen 1 A)

Nu kommer du se dina utrymmen och de underhållsrenoveringar som vi erbjuder dig eller vilket
datum det är planerat. De som kan utföras har en ”Lägg i kundvagn”-knapp under sig och de
som inte kan utföras har ett rött kryss under. Tänk på att lägga alla renoveringar och
underhållsåtgärder du vill ha med i kundvagn innan du går vidare och skickar in. Ni kan även se
er totala hyresrabatt om inte väljer något underhåll. Observera att det är bara de rabatter du redan
har som visas med belopp. Framtida rabatter (rabatter som kommer med start 2019) visas inte på
den här sidan men du kan fortfarande beställa renoveringen.

Kundvagnen dyker upp ovanför de underhåll du kan beställa när du gjort ditt första val. Du får
upp hela listan över det du väljer att beställa och när du fått med de du vill ha klickar du på
länken ”Gå till kassan”.

I kassan ser du ditt användarnamn/kundnummer, objektsnumret för din lägenhet och en lista för
vilka renoveringar du valt att lägga i kundvagnen. Om allt stämmer och du vill göra beställningen
av HLU klickar du på ”Skicka in beställning”. Det kostar ingenting att beställa de erbjuda
renoveringarna utan summan som står är den månadsrabatt du hade fått om du valt att inte
beställa HLU.
Inloggad som XXXXXX (XXXXXX)
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Inloggad som XXXXXX (XXXXXX)

Nu är den första delen av din beställning av HLU färdig. Välkommen in till vårt kontor på
Burensköldsvägen 6 i Mjölby, senast mån 26 november, för färg-, tapet- och golvval till de
renoveringar du beställt. När du lämnar in dina val till oss är din HLU-beställning klar!

