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På > plusbolig.dk under menupunktet ’Jeg er beboer’ 
har vi lagt en række guides, der hjælper dig godt i gang 
med MinSide:

> Sådan logger du ind første gang
> Sådan opretter du en henvendelse
> Sådan tjekker du dine samtykker

Torsdag den 17. februar opgraderer vi vores Beboerweb, så du via MinSide 
får endnu flere og nemmere muligheder for digital selvbetjening, når det 
passer dig. Fra din PC eller din telefon. Du vælger selv.

Yderligere information: kontakt Plus Bolig Kundeservice - telefon: 9631 4151

 Guides hjælper dig godt i gang

Prøv det nye Beboerweb  
fra torsdag 17. februar

Aalborg, 17. februar 2022

Fra 17. februar kan du logge ind på vores nye Beboerweb, der er skræddersyet  til dig og din  bolig.

MinSide er dit personlige område, hvor 
kun du har adgang. Det betyder, at vi kan 
skræddersy informationer og funktioner 
til netop dig og din bolig.

Eksempelvis behøver du ikke udfylde kon-
taktinformationer, hvis du vil opsige dit 
lejemål af en garage eller lave andre hen-
vendelser til Plus Bolig. Du klikker blot på 
henvendelsen, og så sender du den.

Vi åbner MinSide med et begrænset an-
tal muligheder, så du nemmere kan finde 
rundt, og så lægger vi flere muligheder 
ind på siden løbende.

Du kan også se oplysninger om din bolig 
samt nyheder fra din afdeling. Og du be-
høver kun logge ind én gang – så husker 
MinSide dig.  

Hvis du allerede er oprettet på den nuvæ-
rende MinSide, så bliver du automatisk 
flyttet over på den nye version. 

> Gå til MinSide her

MIN SIDE - GUIDE TIL SAMTYKKE
Hvem er guiden til ? 

 Hvis du er tvivl omkring, hvorvidt du har afgivet samtykke Hvis du vil se, hvad du har afgivet samtykke til  Hvis du er ny på Min Side og mangler at afgive samtykke 

1.

2.

3.

MIN SIDE - GUIDE TIL LOGIN

Hos Plus Bolig har vi gjort det nemmere for dig 

som beboer at logge ind på "Min Side". 

Følg guiden på de næste par sider og få adgang til "Min Side". 

MIN SIDE - GUIDE TIL LOGIN

Hos Plus Bolig har vi gjort det nemmere for dig 

som beboer at logge ind på "Min Side". 

Følg guiden på de næste par sider og få adgang til "Min Side". 

https://plusbolig.dk
https://minside.plusbolig.dk/Login
https://plusbolig.dk/jeg-er-beboer/minside/

