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Felanmälan eller Arbetsorder 

 
Vi har valt att separera föreningens utrymmen och utrustning och det som finns i er lägenhet.  
 
Av det skälet att föreningen står för eventuella kostnader runt gemensamma utrymmen och 
teknik, ni som medlem står själva för de kostnader avseende arbete och material som berör er 
lägenhet. 
 
Den här instruktionen beskriver hur detta görs på kundportalen, ni kan naturligtvis även ringa 
oss på 08-32 40 60 under normala öppettider, alternativt skicka E-post till 
kundtjanst@nordstaden.se . Vid E-post säkerställ att all information om ärendet finns i mejlet, 
som vem ni är, var ni bor, vad som är problemet, hur vi kan nå er på telefon om vi behöver 
mer information. 
 
OBS! Inga arbetsorder kan beställas via E-post, dessa måste beställas på kundportalen, 
alternativt att ni ringer Kundtjänst som hjälper er. 
 
 
”Felanmälan” - här kan ni enbart felanmäla gemensamma utrymmen som är kopplade till er 
förening.  
 
” Arbetsorder” - Om ni önskar ha hjälp med något som är kopplat till er egen lägenhet så skall 
ni klicka på fliken ”Arbetsorder”.  
 
 
” Dokument” – Beskrivs separat i Dokument handledningen.  
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Felanmälan 

 
Om ni vill felanmäla något som berör föreningen/fastigheten klicka på fliken ”Felanmälan”. 
 

 
 
Fyll i en beskrivande text*  Kortfattad beskrivning av problemet/felet. 
 
Välj prioritet*  Vid besöksdag = Vid nästa ronderingstillfälle hos Er. 
   Hög prioritet = Inom 12 timmar, senast nästa dag. 
   Låg prioritet = Inom 10 arbetsdagar 
   Akut = Ärendet påbörjas inom 2 timmar 
 
Viktig att veta om ni väljer Akut, Nordstaden kan enbart hantera akuta ärenden om dom 
kommer oss tillhanda under våra normala öppettider. Det vill säga 07.00 – 16.00. 
Övriga tider så ringer ni vår växel 08-32 40 60 och följer instruktionerna. 
 
E-postadress: Om ni har angett en tidigare så finns den där, annars 

ange E-postadress. 
Namn* Informationen finns redan 
Mobiltelefon* Om ni har angett en tidigare så finns den där, annars 

ange telefonnummer. 
Tillträde* Normalt anger ni ”Behövs ej”, annars välj bästa 

alternativet. 
 
Klicka på ”Gå vidare” för att skapa ärendet   
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Nu har ert ärende skapats, den senaste månadens ärenden syns för samtliga boende i er 
förening. Syftet med det är att ni bör titta på de aktuella ärendena, det kan var så att just det ni 
vill anmäla redan har anmälts. 
 
Status på ert ärende har initialt ”Ej behandlad” till dess att Nordstadens kundtjänst har 
resurssatt ärendet, det vill säga skickat det vidare till rätt utförare. 
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När aktuell utförare har fått ärendet och accepterat det så får ni ett mejl från Nordstaden att vi 
kommer utföra arbetet. 
 
Samtidigt så uppdateras ärendet på kundportalen till status ”Accepterad”. 
Klicka på ärendet så visas mer information. 
 
 

 
 
Ett ärende har följande status från anmälan till avslutat. 
 
Registrerat Ni har skapat ärendet och det skall resurssättas hos oss. 
 
Accepterat Aktuell utförare har tagit emot och accepterat att det skall hanteras. 
 
Startat När vår resurs är på plats och påbörjar arbetet övergår det till Startat 
 
Utfört När arbetet är slutfört från resursen sida övergår det till Utfört, och skickas 

tillbaka till Kundtjänst för stängning av ärendet. 
 
Statusen på ärendet kommer uppdateras på kundportalen vid varje tillfälle det ändrar status 
enligt ovan.  Ni som anmälare får även ett mejl vid varje status förändring. 
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Arbetsorder 

 
Om ni vill ha hjälp med något privat som är kopplat till er lägenhet så är det Arbetsorder 
fliken som gäller. 
 

 
 
E-postadress: Om ni har angett en tidigare så finns den där, annars 

ange E-postadress. 
Mobiltelefon* Om ni har angett en tidigare så finns den där, annars 

ange telefonnummer. 
 
Ni måste ni klicka i rutan ”Jag godkänner…”, om detta inte görs skapas inget ärende. 
 
Därefter klicka på ”Gå vidare” 
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Läs igenom sammanställning på ärendet och därefter klicka på ”Skicka” 
 

 
 
 
Vi återkopplar med svar på när vi kan göra arbetet, alternativt om vi inte har möjlighet 
och/eller kunskap att utföra arbete. 
 
Om ni önskar en prisindikation, skriv det tydligt i beskrivningen så återkommer vi med ett 
svar så fort som möjligt. Baserat på vårt svar så återkopplar ni om ni vill eller inte vill 
fortsätta med ärendet. 
 
  


