
 

Nordstaden Stockholm AB Telefon: 08-32 40 60 Org.nr: 556646-3187 
Storgatan 45   Bg: 5670-8423 
171 52  Solna Hemsida: www.nordstaden.se 
 

 
Dokumentarkiv på portalen 

 
Ni som kund till Nordstaden har möjlighet att nyttja kundportalen som ett dokumentarkiv om ni 
önskar. 
 
Då vi använder ett inloggningsförfarande som styr användarnamn till enbart sin förening så syns dessa 
dokument enbart hos medlemmar i er förening.  
 
Styrelsemedlemmar har rättighet att lägga upp valfria dokument på kundportalen, det kan vara precis 
vad som helst som ni anser är av vikt och värde. 
 
Medlemmar har möjlighet att läsa samtliga dokument/handlingar som är upplagda men kan inte själva 
ladda upp dokument.  
 
Benämning:  Beskriv kort och tydligt vad dokumentet avser här. 
 

 
Dokumenttyp:  Välj den kategori som passar dokumentet bäst, förslagsvis använd 

Handling för generella dokument. 
  Övriga kategorier som finns tillgängligt se nedan bild. 
 
Undertyp:  Ni får gärna skapa underkategorier om ni önskar, men det kan bli lite 

överarbetat. 
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Välj fil – välj fil att ladda upp: Klicka här och välj fil/dokument i er utforskare, och sedan Ladda upp. 
 
OBS! Använd så långt det är möjligt PDF som dokumentformat. 
 

 
 
Så här ser det sedan ut när dokumentet är uppladdat till portalen. 
 

 
 
Och som beskrivit tidigare i denna handledning så är det bara styrelsemedlemmar som har möjlighet 
att ladda upp dokument. 
 
I dagsläget kan ni inte själva ta bort ett dokument som är upplagt, vi har bett vår leverantör att lägga 
till den möjligheten. Till dess att funktionen är på plats om ni vill ta bort ett dokument skicka ett mejl 
till xpand@nordstaden.se och ange vilket dokument det handlar om så hanterar vi det. 
 
Alternativt om det gäller en ny version av samma dokument så ladda upp ett nytt dokument med 
versionsnummer eller datum. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Vi på Nordstaden AB   



 

Nordstaden Stockholm AB Telefon: 08-32 40 60 Org.nr: 556646-3187 
Storgatan 45   Bg: 5670-8423 
171 52  Solna Hemsida: www.nordstaden.se 
 

 
 
 


