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Om ni stöter på problem 

 
 
Som allting nytt så finns det risk att saker och ting inte fungerar fullt ut som det ska, vi har verkligen 
försökt att gå igenom allt. Men…. 
 

Inloggning 
 
 
Det första problemet som troligtvis kan uppstå är att ni försöker logga in utan att lyckas, det kan bero 
på något av följande: 
 

• Ni är inte upplagd som användare i systemet 
o Det kan bero på att vi fått felaktiga eller ofullständiga uppgifter från er styrelse. 

• Felaktigt lösenord 
o Vi har genererat ett första lösenord som möjligtvis är felaktigt 

 
I båda fallen så kontakta vår kundtjänst på 08-32 40 60 under kontorstid (07.00-16.00) så hjälper vi till 
att lösa inloggningsproblemen.  
 

Felaktiga uppgifter 
 
 
För er som har ekonomisk förvaltning hos Nordstaden har vi konverterat in ert data från vårt gamla 
system, vi har arbetat i det nya systemet sedan mitten januari så det borde vara komplett och riktigt.  
 
Men om ni upptäcker något som är fel kontakta Jessica Westerlund på mejl 
Jessica.Westerlund@nordstaden.se , beskriv vad som är fel så hanterar Jessica det. 
 
För er som inte har ekonomisk förvaltning utan enbart fastighetsskötsel så har vi fått in 
medlemsuppgifterna från er styrelse under våren, dessa uppgifter har vi registrerat in för hand och då 
finns det alltid en risk att något blir lite fel. 
 
Om ni hittar något felaktigt skicka ett mejl till Kundtjanst@nordstaden.se , beskriv tydligt vem ni är, 
var ni bor (Föreningens namn, Adress, lägenhetsnummer) och vad som är felaktigt. 
Vi åtgärdar så fort som möjligt och återkopplar när det är gjort. 
 

Åtkomst via Windows, Mac, IOS, Android osv. 
 

 
Denna kundportal är tillgänglig på de flesta kända och gångbara plattformar och webbläsare, vi har 
testat Windows (Explorer, Edge, Google Chrome och Firefox) samt Mac (Safari, Google Chrome och 
Firefox) med bra resultat.  
 
Vad det gäller de mobila plattformarna så är kundportalen i dagsläget åtkomlig via mobilen/läsplattans 
webbläsare. Vi inväntar nästa version som kommer att byggas på tekniken ”mobile ready” det vill säga 
att den via en webbläsare kommer att uppträda som en traditionell ”app”, vilket gör den mer 
användarvänlig på mobil och läsplattor. 
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Om ni arbetar på annan plattform och det inte fungerar så informera oss på mejl till 
Kundtjanst@nordstaden.se och ange Problem kundportalen i ämnesraden och försök att beskriva så 
ingående som möjligt så vilket problem/fel det handlar om 

 
 

 
Andra problem 

 
Om ni stöter på andra problem som inte är beskrivna ovan så skicka ett mejl till 
Kundtjanst@nordstaden.se och ange Problem kundportalen i ämnesraden och försök att beskriva så 
ingående som möjligt så vilket problem/fel det handlar om. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Vi på Nordstaden AB 


