
 

Bostadsappen 

Man kan även ladda ner en app där man kan söka lediga lägenheter/lokaler samt sköta sina ärenden. 

Vissa delar av ”Mina sidor” finns inte i bostadsappen, utan för dessa behöver man använda webben.  

 

Inloggning 

Man kan söka lägenheter/lokaler utan att vara inloggad, men för alla andra funktioner behöver man 
vara inloggad. 

 

Meny 

Menyn når man genom att klicka på de tre strecken i övre vänstra hörnet. 

 

Då fälls menyn ut som nedan. 

 

 

 

 

 



Hem 

Startsidan när man loggat in kan se ut som nedan. 

 

 

Inkorg 

Överst på sidan visas inkorgen. Olästa meddelanden som är max en vecka gamla visas direkt, övriga 
meddelanden är möjliga att visa genom at klicka på ”Visa alla”. 

I inkorgen kan både systemmeddelanden, noteringar från oss samt notifieringar och 
nyhetsmeddelanden från meddelandetjänsten visas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mottagen medsökandeförfrågan 

Om man får en medsökandeförfrågan så kommer denna förfrågan, förutom på ”Mina sidor” på 
webben, även att visas i bostadsappen på hemskärmen. Man kan godkänna medsökandeförfrågan 
vilket innebär att båda blir sammankopplade som sökande. Man kan också ”Neka”, då försvinner 
medsökandeförfrågan. Den som skickade medsökandeförfrågan kommer inte få veta att förfrågan 
nekades. 

 

Svarar man inte på en medsökandeförfrågan, så kommer den tas bort efter en månad. 

 

Köprofiler 

De köer man är aktiv i visas på hemskärmen. 

 

 

Felanmälanstatus 

Aktuell status för felanmälningar visas också på hemskärmen. 

 



Startsidan 

Från startsidan finns direktlänkar till ärenden, Mina sidor och Sök. 

 

Sök 

När man går in på ”Sök” gör direkt en sökning på alla lediga lägenheter/lokaler i huvudkön. De lediga 
lägenheterna/lokalerna visas i en lista med bild och information. 

Man har sedan möjlighet att finjustera sin sökning genom att klicka på ikonen i övre högra hörnet 
och få fram sökfiltreringen. Knappen ”Använd min sökprofil” fyller valen med det man har inställt i 
sin sökprofil för aktuell kö. 

 

Ärenden 

Under ”Ärenden” i menyn hittar man sin ärenden. 

 

 

Mina uppgifter 

Under ”Uppgifter” i menyn har man möjlighet att ändra sina kontaktuppgifter. Uppgifterna som kan 
ändras är namn, användarnamn, lösenord, adress, e-postadress, telefon dagtid och telefon mobil. 

 

Medsökande 

Under ”Medsökande” i menyn kan man se information om sin medsökande eller skicka 
medsökandeförfrågan. 

Om man inte har en medsökande kopplad så kan man fylla i personnummer till önskad medsökande 
och klicka på ”Skicka förfrågan”. Önskad medsökande måste ha ett eget konto. 

 

 

 



Inställningar 

Under ”Inställningar” kan man ändra språk, ändra hur man vill få nyhetsmeddelanden, om man vill 
signera avtal med e-legitimation samt logga ut ur appen. 

 

 

Avtal 

På sidan ”Avtal” kan man se begränsad information om sina avtal. 

 



Besiktningar 

På sidan ”Besiktningar” kan man se information om besiktningar samt ladda ner besiktningsprotokoll. 

 

 

Betalningar 

På sidan ”Betalningar” ser man uppgifter från sina avier och fakturor samt betalningsstatus. Man har 
också möjlighet att ladda ner sina avier som PDF. 

 

 

 



Felanmälan 

Sidan för felanmälan visar möjliga objekt att felanmäla.  

 

Vill man göra en ny felanmälan klickar man på plusset och fyller sedan i felanmälan-formuläret.  

 

När alla obligatoriska uppgifter är ifyllda blir det möjligt att klicka på ”Lägg till” nederst på skärmen 
och när man är helt klar klickar man på ”Skicka”. 

 

 

 


