På vores hjemmeside kan du finde informationer, som kan være brugbare for dig som beboer på kollegiet:
aktuel husorden, information om vores mange faciliteter, kort over kollegiet, information om vores
Beboerdemokrati, de mange forskellige udvalg og hvordan du kommer i kontakt med dem samt meget, meget
mere.

Som beboer kan du logge ind på hjemmesiden. Dette vil åbne op for det lukkede Beboer afsnit på hjemmesiden,
her kan du få adgang til ekstra services og informationer. Du skal logge ind via ”Log ind” oppe i højre hjørne af
siden.
På denne side har du mulighed for at se nyheder, booke lokaler, se seneste Kollegiemøde referater og få adgang
til BeboerWeb.
Dit unikke beboer login fremgår af sidste side.
Såfremt der i password står ”selvvalgt”, kender vi ikke din kode. Du kan anmode om en ny via BeboerWeb.
Ovenstående login bruges til forskellige services associeret med kollegiet. Såsom BeboerWeb samt kollegiets WiFi (OEK-BB), som du kan finde på kollegiets fælles arealer.
Når du er logget ind som beboer, har du adgang til mere information, der
kan være nyttigt for dig som beboer
•

•

•

•
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•

Nyheder giver dig seneste nyheder, dem vil du også kunne finde på
vores infoskærme. På hjemmesiden vil der dog ofte være mere
information.
Booking giver dig adgang til at booke gæsteværelser, sækkevogne,
GoPro kamera, mm. Her kan du direkte reservere og betale, inden
du går ned til Udlejningen for at afhente nøgler.
General Information viser dig dokumenter fra Administrationen
såsom, hvilken maling du skal bruge, hvordan man bruger printeren
og hvordan du sorterer skrald. Herinde kan du også finde referater fra de seneste Beboerrådsmøder
samt Kollegiemøder.
Ofte Stillede spørgsmål vil blive samlet med de mest stillede spørgsmål, som Administrationen og
Beboerrådet får af beboerne.
BeboerWeb er FA09’s elektroniske platform, hvor du kan finde dine egne bolig oplysninger. Herinde kan
du se dine kontaktoplysninger, relevante kontakter, lejekontrakter og huslejedetaljer.
Printing er et hurtigt link til kollegiets printer system – Bemærk at du skal oprette eget login herinde!

Vi vil anbefale, at du som beboer bruger et par minutter på at logge ind og kigge på, hvilke oplysninger du kan
finde derinde. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med ny information, så hvis du har spørgsmål, er i tvivl
om noget eller har brug for information, så kan du med stor sandsynlig finde det på hjemmesiden.

I forlængelse af vores hjemmeside har vi også en søster service, Min Lejebolig. Denne giver dig oplysninger fra
bl.a. BeboerWeb, men herfra kan du også sende indberetninger (fejl og mangler) direkte til Inspektøren.
For at kunne tilgå Min Lejebolig skal du logge ind på BeboerWeb enten via linket på vores hjemmeside eller
direkte via linket her: https://unikweb.fa09.dk/Beboer/Log-paa. Du skal logge ind med samme brugernavn og
password, som du bruger til kollegiets hjemmeside.
Herefter klikker du på dit navn oppe i højre hjørne og trykker på
Kontooplysninger.
Ude i højre side vil du så kunne finde link til appen Min Lejebolig,
som du kan hente via App Store eller Google Play.
Når du har downloadet Min Lejebolig til din telefon, så skal du logge ind med samme brugernavn og password,
som du finder i denne skrivelse eller via BeboerWeb.
Din aktiveringskode finder du under Kontooplysninger på BeboerWeb.
Derefter kan du trykke Aktiver Konto, hvorefter du logges ind. Når du
er logget ind, skal du ikke bruge Aktiveringskoden længere, medmindre
du skifter enhed.
Når du er logget ind, kan du se oplysninger omkring dit lejemål. Klik i
venstre side i toppen, som så giver dig menuen.
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Mit lejemål viser dig oplysninger fra BeboerWeb såsom
kontaktoplysninger, information om dit lejemål m.m.
Indberetninger her kan du sende meddelser direkte til
Inspektøren angående problemer, som du har med din bolig. I
indberetninger kan du vedhæfte billeder og forklare din
problemstilling, så du hurtigst muligt kan få hjælp. Desuden er
der mulighed for direkte dialog med den person, der hjælper
dig.
Notifikationer viser dig opdateringer omkring indberetninger.
Her kan du også godkende, om dit problem er løst eller ej.
Dokumenter viser dokumenter associeret med dit lejemål.

Min Lejebolig fungerer som en direkte kommunikationsvej mellem
Administrationen, Inspektøren og dig, hvor alt bliver dokumenteret, så
du kan få en bedre og hurtigere service.

