
Sådan kommer 
du på mitALBOA 
på 3 minutter

Start her

1.  Åbn din foretrukne browser, og skriv 
 mit.alboa.dk i adressefeltet. 

2. Klik på 
 “FØRSTE GANG DU LOGGER IND”

3. Skriv din mailadresse og klik på  
 “SEND”

4. Vi tjekker nu, om vi kan finde din   
 mailadresse i vores system.

Hvis din mailadresse ER  
i vores system...

1. ...vil du i løbet af få minutter modtage en  
 mail med et link til at oprette din 
 adgangskode.
 
2. Klik på linket i den mail, du har fået, og  
 opret din adgangskode. Husk, den skal  
 gentages.

3. Klik herefter på “LOGIN”, og log ind med  
 din mailadresse og adgangskode.

Hvis din mailadresse 
IKKE er i vores system...

 1. ...bliver du bedt om at indtaste nogle 
 personlige oplysninger, så vi kan identificere   
 dig i vores system. Udfyld felterne - bemærk,   
 visse felter er påkrævede.

2. Klik på “SEND”
 Dine oplysninger bliver sendt til os, så vi 
 kan opdatere dine oplysninger.

3. Du vil, hurtigst muligt, modtage en mail 
 fra os om, at dine oplysninger er blevet 
 opdateret.

4. Gentag proceduren forfra - denne gang
 vil du få tilsendt en mail med et link til  
 oprette din adgangskode.

Der er mange grunde til at 
du skal bruge mitALBOA. 
Og så tager det kun 3 
minutter at komme igang.

Der er mange grunde til,  
at du skal bruge mitALBOA. 
Og så tager det kun 3 
minutter at komme igang.

ALBOA
Vestergårdsvej 15
8260 Viby J

87 406 700
post@alboa.dk

mitALBOA.dk

Varmemester
Vildkat
Vagttelefon
mitALBOA

Vi glæder os til at se 
dig på mitALBOA

Vælg

mitALBOA  
Husleje
Bestyrelse
Forbrug
Ansøgninger
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1. Navigation
Du har to måder at navigere på i mitALBOA.
 I menuen til højre, kan du se alle de områder, der er 
tilgængelige for dig. Det er her, du navigerer rundt 
mellem de forskellige dele af mitALBOA.
 
Du kan altid komme tilbage til forsiden ved at trykke 
på “HJEM” øverst i menuen.

Her finder du en oversigt 
over de vigtigste funktioner 
på forsiden.

Velkommen!

Få et hurtigt 
overblik over 
forsiden på 
mitALBOA

5. Afdelingsdokumenter
En stor del af de dokumenter, der har betydning 
for dig, er afdelingens dokumenter.
Disse omhandler afdelingens husorden, regler for 
husdyrhold, vejledninger, kort over afdelingen.
Faktisk alle de dokumenter, der er af fælles  
interesse for jer, der bor i afdelingen.

3. Din husleje
I dette modul kan du se, hvor meget du betaler  
i husleje, og hvad den består af.
Du kan både se frem og tilbage i tiden, men vær 
opmærksom på, at din fremtidige husleje kun er 
vejledende, da vi først beregner vaskeriforbrug, 
leje af selskabslokaler og lignende, når vi opgør 
månedens husleje.

2. Faner
En anden måde at navigere på, er via ikonerne (fanerne) i toppen af forsiden.
Fanerne giver dig et overblik over indholdet på mitALBOA 
SELVBETJENING Er også startsiden. For en beskrivelse af modulerne, se pkt. 3-6

KONTAKT
Denne fane giver dig en hurtig adgang  
til relvante kontaktoplysninger på varme-
mesteren, din inspektør og bestyrelse.
For øvrige kontaktoplysninger, henviser  
vi til alboa.dk.
 

INFO TIL DIG
Her samler vi den info, der er relevant for 
dig, omkring driften i afdelingen og ALBOA. 
Dette kan være information om lukning for 
vand/varme, vedligeholdelsesopgaver eller 
info fra bestyrelsen.
 

NYHEDER
Vi prøver også at holde dig opdateret 
med nyt fra ALBOA og andre nyheder, 
vi tænker kunne have relevans for dig 
- som beboer i ALBOA, altså.

4. Dine personlige dokumenter
Her finder du alle dine personlige dokumenter 
i forhold til ALBOA.
Det er eksempelvis din lejekontrakt, forbrugsbreve, 
huslejevarslinger. Flere dokumenter vil komme til 
efterhånden, som vi får dem gjort klar. På længere 
sigt er det vores målsætning at give dig fuldstændig 
aktindsigt. Dette kommer til at tage tid.

6. Selvbetjening
En stor del af mitALBOA bliver din mulighed for  
at selvbetjene dig - når og hvor du har lyst.
I denne spæde begyndelse har du mulighed for at 
opsige din lejlighed, søge om tilladelse til hvidevarer, 
kontakte udlejningen samt enkelte afdelingsspecifikke 
ansøgninger. Vi udbygger hele tiden mitALBOA, så du 
du vil efterhånden få flere og flere muligheder. 

7. Søgepanel
Søg, og du skal finde.
mitALBOA kommer indbygget med en stærk søgemotor, 
som kan finde (næsten) alt. I hvert fald på mitALBOA. 
Søgningen kigger ned i dokumenter og artikler, og viser 
dig de mest relevante dokumenter ud fra de søgeord,  
du har angivet.
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