NÄT medlemstjänster på hemsidan
Välkommen till den nya hemsidan och nya tjänster för medlemmar. Endast betalande medlemmar
får tillgång till dessa tjänster. Medlemsskap i föreningen är per hushåll så alla i familjen kan vara
medlemmar på något sätt, se nedan. Det finns idag en diskussionstjänst där du kan delta i och även
initiera diskussioner inom olika områden. Dessutom finns en annonstjänst där du kan sälja, köpa,
hyra ut eller bara uppmärksamma saker som andra medlemmar inom vår förening kan se. Mao vet
du då att det är personer i Norra Ängby som deltar.
Du som medlem i föreningen kan logga in enligt följande:
Användarnamn: x-nnn, detta är den kod du använde när du betalade medlemsavgiften.
Lösenord: natxxxxx , där xxxxx är ditt postnummer.
När du har loggat in ska du gå till ”Mina uppgifter” längst ner till höger och trycka på ”Ändra mina
medlemsuppgifter”. Du väljer fliken medlemsuppgifter. Där ska du ändra e-postadress,
användarnamn och lösenord. Du kan även ändra namnuppgifterna. När du gjort ändringarna väljer
du knappen Uppdatera. Du kan inte ändra gatuadressen eftersom fastigheten utgör grunden för
medlemsskapet. Om ni är fler personer i hushållet som vill ha tillgång till medlemssidorna, se nedan.

Fler personer i hushållet
Den person som registrerar sig först på hushållets konto blir automatiskt huvudmedlem. Det är
lämpligt att hushållets huvudman gentemot föreningen blir huvudman då vi framöver kommer att
skicka ut medlemsbrev till dessa personer som bl.a. innebär påminnelse att betala medlemsavgifter
årligen.
Huvudmedlemmen kan i sin tur lägga upp max 8 stycken familjemedlemmar, vilka alla får access till
medlemstjänsterna. När huvudmedlemmen lagt upp mejladress för familjemedlemmarna är det
bara för dessa att registrera sig (Bli medlem). Därmed aktiveras även deras konton och det får full
access till de nya tjänsterna. Gå till fliken Medlemstjänster / Bli Medlem. Vid Registrering –
Medlemskap väljer du Familjemedlem. Fyll i de fält som är möjliga att fylla i och välj Registrera. Du
ser att systemet automatiskt knyter dig till din adress. Du kan logga in med mejladress eller
användarnamn och valt lösenord först när administratören har godkänt dig.

Stödmedlem
Om du vill bli stödmedlem och bor utanför Norra Ängby så kan du ansöka om medlemsskap.
Stödmedlemsskap kostar 150kr per år. Gå till fliken Medlemstjänster / Bli Medlem. Vid Registrering –
Medlemskap väljer du Stödmedlem. Fyll i de fält som är möjliga att fylla i och välj Registrera. Du kan
logga in med mejladress eller användarnamn och valt lösenord först när administratören har godkänt
dig som supportmedlem genom att din betalning är registrerad.

Får du problem?
Om du får problem med när du följer instruktionerna så skickar du ett mejl till support@norraangby.se så ser vi till att hjälpa dig tillrätta. I mejlet måste du ange vad du heter och på vilken adress
du bor.

