
Kundportalen 1.0



Det här kan du göra i kundportalen

Följa arbetsordrar och  
ärendestatus kring  
felanmälningar.

Se statistik på  
energi förbrukning.

Ha koll på arbetet enligt  
årsplaneringen av tillsyn  
och skötsel.

Läsa och ladda ner aktuella  
dokument och protokoll från myndig- 
hetsbesikt ningar och liknande.

Kundportalen 1.0
Kundportalen är vår nya kontaktväg med våra kunder där du 

kan följa det mesta som pågår. 

Genom Fastighetssnabbens nya kundportal får du som kund full 

insyn i hur vi sköter hanteringen kring vårt uppdrag på en specifik 

fastighet. Kundportalen 1.0 ställer höga krav på oss som leverantör. 

Om du som kund ska ha tillgång till aktuella uppgifter innebär det att 

vi måste hålla portalen à jour varje dag, ett viktigt steg för att skapa 

större transparens och högre tillgänglighet.

Namnet Kundportalen version 1.0 indikerar att den ständigt kom-

mer att förändras och uppdateras. Här kan du som kund också ha 

möjlighet att påverka med nytänkande och kreativa idéer. 

Det här kan du bland annat göra:

• Följa arbetsordrar och ärendestatus kring felanmälningar.

• Se statistik på energiförbrukning.

• Ha koll på arbetet enligt årsplaneringen av tillsyn och skötsel.

• Läsa och ladda ner aktuella dokument och protokoll från  

myndighetsbesiktningar och liknande.

Så här gör du!



Få överblick
Under fliken ”Hem” finner du generell information kring  

dina fastigheter. Här kan du bl.a. se antalet pågående/nyinkomna 

ärenden för samtliga fastigheter.



Dina fastigheter
Under ”Fastigheter” har du tillgång till alla dina fastigheter. Har du 

fastigheter på olika orter kan du välja mellan att se alla fastigheter 

eller enbart fastigheter under respektive ort, detta väljer du i den 

högra kolumnen. Du kan även söka på enskilda fastigheter.

För att se ordrar eller eventuella uppgifter för en specifik fastighet 

klickar du bara på den fastigheten.



Håll koll!
Under ”Förbrukning” hittar du el-, värme-, och vattenförbrukning 

för din fastighet.

Under ”Pågående ärenden” finner du information kring respektive 

ärende: anmälare, datum och tid för anmälan och eventuell åtgärd. 

Detta gör det lätt för dig som fastighetsägare att följa dina ärenden. 

Det finns också möjligheter att söka ärenden på exempelvis period 

eller namn.

Du kan också se intervaller samt åtgärder som är inlagda som 

tillsyn och skötsel.

Under ”Dokument” lägger vi in eventuella besiktningsprotokoll 

eller andra angelägna dokument.

Under varje fastighet hittar du även kundansvarig, fastighetsan-

svarig samt kontaktuppgifter till dessa. Här gör du också enkelt en 

felanmälan som går direkt in i vårt system.



Skapa ett konto
Logga in på kundportal.fastighetssnabben.se och fyll i ovan-

stående fält med fullständig information. När din ansökan kommit  

in till oss och blivit godkänd kommer du att få ett mail som  

bekräftar detta. 

Gå gärna in på vårt demokonto, klicka runt och utforska vilken nytta 

du själv kan ha av tjänsten.

kundportal.fastighetssnabben.se/demo

inlogg: demo-1

lösen: demo-1



Fastighetssnabbens huvudkontor

Upplandsgatan 6, 802 83 Gävle
Telefon 0771-90 80 00

info@fastighetssnabben.se
fastighetssnabben.se


