LOGGA IN HOS
TIMRÅBO
En guide för dig som vill hålla koll
på ditt boende

Enklare vardag
Vi på Timråbo vill göra din vardag och kontakt med oss
så enkel som möjligt. Därför kan du nu uträtta många
av dina boendeärenden digitalt via vår hemsida och
vår app. Snabbt, smidigt och enkelt. Självklart är du
fortfarande varmt välkommen att ringa, mejla eller
besöka oss om du har några frågor.
Pssst! Längre fram i foldern hjälper vi dig att komma igång.

MED MINA SIDOR KAN DU…

Felanmäla

Se dina ärenden

Välj i rull-listan vad du behöver hjälp med. Akuta fel vill
vi att du anmäler via telefon 060-16 35 00.

Här ser du dina förslag, dina erbjudanden och dina
intresseanmälningar.

Se din elförbrukning

Se dina notifieringar

Se hur många kWh du använder varje månad och vad din
hushållsel kostar.

Här får du information och svar på dina frågor och
ärenden som du skickat till oss.

Anmäla en tillfällig adress
Försäkra dig om att du får dina hyresavier även när du är
på semester.
Boka tvättstuga
Du som har tagg till tvättstugan kan använda denna
tjänst.
Se dina hyresavier
Håll koll på dina hyresavier och om de är betalda. Här
hittar du även din aktuella avis OCR-nummer.
Söka ny lägenhet
Se vilka av Timråbos lägenheter som är lediga.

Mina sidor på nätet

Mina sidor i appen

1. Gå till www.timrabo.se och logga in med de uppgifter
du har tilldelats av Timråbo.

1. Öppna App Store (Iphone) eller Google Play (Android)
på din smarta telefon. Klicka på sökverktyget och skriv
in ”Timråbo” i sökfältet. Välj appen Timråbo (ej Timråbo
Teknisk förvaltning) och klicka på ”Hämta”. Nu laddas
appen ner till din telefon.

2. Välj tjänst.
Saknar du lösenord?
Om du har glömt eller saknar inloggningsuppgifter
klickar du på ”Glömt lösenord”. Där skriver du
in din e-postadress eller användarnamn samt
personnummer. Klicka sedan på ”Skicka lösenord”.

2. Logga in med samma användarnamn och lösenord
som du använder till Mina sidor på nätet.
3. Välj tjänst.

www.accidens.se

ADRESS: Timråbo Centrumhuset Vivsta
Köpmangatan 31 Box 134, 861 24 Timrå
E-POST: info@timrabo.se
TELEFON: 060-16 35 00

