Så gör du en felanmälan
På SISAB:s webbfelanmälan kan våra kunder skapa och följa en felanmälan till oss.
Med hjälp av dina inloggningsuppgifter kan du följa ditt ärende och via en meddelandefunktion kommunicera med SISAB:s handläggare.
Alla felanmälningar kopplas till ett kontraktsnummer för att du som kund ska få rätt
hjälp. Dessutom blir det enklare för SISAB att utvärdera och åtgärda fel i en fastighet.
Saknar du inloggningsuppgifter eller har frågor och synpunkter, vänligen maila till
webbportalen@sisab.se.

NU
KÖR
VI!

Häng med här och se hur
enkelt det är att göra en
felanmälan. Du börjar här,
på sisab.se.

1
1 Börja med att logga in med ditt
användar-ID och lösenord.

Har du inget användar-ID, kontakta
SISAB (eller avtalsansvarig om du är
privat kund).

Så här ser det ut när
du loggat in.
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2

2 Skapa ett nytt ärende genom

att klicka på Felanmälan och sedan
Ny  felanmälan i vänstermenyn.

3

3 Nu är det dags att fylla i felanmälan.
Dina kontaktuppgifter har fyllts i
automatiskt. Fält med röd stjärna är
obligatoriska.

När alla fält har en grön bock kan du
klicka på Spara. Du får då bekräftelse
på att din felanmälan skapats.
Då var det klart!

OBS! Här är det viktigt att vara
specifik så att vi hittar felet när
vi kommer ut!

4

4 Du kommer nu till vyn där du ser alla
dina ärenden.

Vill du lämna ett meddelande till Sisab
på en befintlig felanmälan, klickar du på
referensnumret till ditt ärende.

5

5 I ärendet klickar du sedan på

Nytt meddelande. Skriv sedan in ditt
meddelande och skicka.

6

6 Vill du komma tillbaka till startsidan,

klickar du på Webbfelanmälan i vänstermenyn. Här får du en översikt över dina
ärenden, meddelanden och inställningar.

Här kan du se om du fått
några meddelanden gällande
dina felanmälningar.

Så enkelt kan det vara.
Lycka till med dina felanmälningar!
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