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Solna 2019-01-29 

Att logga in för första gången 
 
Nordstadens web hittar ni på www.nordstaden.se 
 

 
 
När ni klickar på ”Kundportal” så kommer ni till en startsida som ser ut enligt nedan. 
 
 

 
 
Här finns aktuell information om hur vår kundportal fungerar. 
 
Kundportal/Felanmälan gäller för samtliga, det vill säga medlemmar, styrelsemedlemmar och 
hyresgäster. 
 
Attestweb för styrelsen gäller enbart för kunder där Nordstaden ansvarar för den ekonomiska 
förvaltningen, detaljerad information om hur attestweb fungerar får ni er ekonomiske 
förvaltare. 
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Vidare i dokumentet kommer vi att fokusera på hur Kundportal/Felanmälan fungerar. Klicka 
på blå knapp. 
 
Nu har vi kommit till kundportalen som är direktkopplat mot vårt administrativa system, 
denna web/portal hanteras och driftas av vår leverantör Aareon.  
 

 
 
 
I vårt system finns information som är av personlig karaktär, som ekonomi och avtal.  Det 
innebär att vi måste ha ett högt säkerhetstänk avseende åtkomst till informationen. 
 
Då denna information bygger på att ni troligtvis inte loggat in tidigare så har ni inte vetskap 
om just ert användarnamn, då vi i de allra flesta fall inte har just era kontaktuppgifter (e-post) 
så har vi ingen möjlighet att skicka ut information om ert användarnamn och tillfälligt 
lösenord automatiskt. 
 
Skicka ett mejl till Xpand@nordstaden.se och ange ert namn, er förenings namn, adress och 
om gärna ert lägenhetsnummer. Ange i ämnesraden att ni önskar inloggningsuppgifter. 
 
Ni kan även ange vilket användarnamn ni önskar, det kan var i princip vilken form som helst. 
Förnamn Efternamn, e-postadress, valfri sifferkombination (dock ej personnummer) 
 
Om ni inte anger något eget användarnamn tilldelar vi ett till er i form av P12345 
 
När vi fått er förfrågan enligt ovan så får ni era uppgifter på E-post inom kort.  
 
Nu kan gå vidare till nästa steg.  
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När ni loggat in för första gången 

 
Det första ni bör/skall göra är att komplettera med kontaktuppgifter och byta det tillfälliga 
lösenordet ni fått av oss på Nordstaden. 
 
Klicka på ert namn uppe till höger, då kommer ni till er profilsida. 
 

 
 
Börja med att fylla i följande fält: 
Telefon*  Förslagsvis ert mobilnummer 
Meddelandesätt* Här kan ni välja på E-post eller Brev, välj helst E-post 
E-postadress* Fyll i er E-postadress 
 
Klicka på Spara. 
 
För att byta lösenord, klicka på Byt lösenord 
 

 
 
Ange aktuellt lösenord, nytt lösenord och bekräfta nytt lösenord. 
Klicka på Spara nytt lösenord 
 
Läs dokumentet som heter ” Övergripande information om kundportalen” 


