
Oslo 5.desember 2020  

Viktig melding til alle i borettslaget 

Styret har besluttet å flytte denne hjemmeside til VIBBO for å samle all kommunikasjon 

med beboerne på samme plattform. 

En annen fordel med Vibbo er at det er en lukket side kun for oss som er andelseiere. 

Her kan beboerne selv legge ut oppslag og informasjon og man kan diskutere saker seg i 

mellom. 

Andelseiere må eventuelt legge leietaker eller medboer inn på Vibbo. Det gjøres under 

"Meny", "Min Bolig" og «legg til beboer», så får de samme meldinger og tilgang til Vibbo 

som andelseiere. 

For nyheter kommer det varsel som tidligere, men nå kan du velge varslingsmetode selv 

under "Meny" og "Varslingsmetoder"  

Ta i bruk Vibbo med en gang, https://vibbo.no/heimdalsgata-4  

Registrer deg og test ut siden for å se hvor enkel den er å bruke. 

Vi benytter ikke denne nettsiden lenger da vi har kopiert innholdet til Vibbo for å samle 

alt på et sted! 

Den gamle hjemmesiden https://h4b.no/  vil være åpen en stund fremover, men 

https://vibbo.no/heimdalsgata-4 vil være vår offisielle hjemmeside. 

 

Important message to everyone in the housing association 

The board has decided to move this website to VIBBO to gather all communication with 

the residents on the same platform. 

Another advantage of Vibbo is that it is a closed page only for us who are owners. Here, 

the residents themselves can post notices and information and you can discuss issues 

with each other. 

Owners may have to add a tenant or co-resident to Vibbo. This is done under "Meny", 

"Min Bolig" og «legg til beboer», ("Menu", "My Home" and "add resident"), then they get 

the same messages and access to Vibbo as owners. 

For news, there will be a notification as before, but now you can select the notification 

method yourself under "Meny" og "Varslingsmetoder"  ("Menu" and "Notification 

methods")  

Use Vibbo immediately, https://vibbo.no/heimdalsgata-4  

Sign up and test out the site to see how easy it is to use. 

We do not use this website anymore as we have copied the content to Vibbo to collect 

everything in one place! 

The old website https://h4b.no/ will be open for a while to come, but 

https://vibbo.no/heimdalsgata-4 will be our official website. 
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