
Hvad er Min Lejebolig? 

Min Lejebolig er et opgavesystem, som benyttes af  
Øresundskollegiets beboere til at oprette driftssager. Min Lejebolig 
fungerer som en direkte kommunikationsvej mellem Administratio-
nen, Inspektøren og Øresundskollegiets beboere.   

 

Hvordan bruges Min Lejebolig? 

Min Lejebolig er en app, som kan hentes fra App Store og Google 
Play. Se bagsiden for guide til brug af app’en.  

 

Hvad finder jeg i Min Lejebolig? 

 Lejers kontaktoplysninger 

 Dokumenter vedrørende lejers bolig 

 Oprettede opgaver samt status på løsning af disse 

 Kontaktoplysninger på Administrationen og Inspektøren 

 

Hvordan bruges Min Lejebolig? 

Billederne nedenfor viser, hvordan app'en ser ud i brug. Oprettede 
opgaver ligger øverst i skærmbilledet. For at se oplysninger om egen 
bolig, klik på 'Profil'. For at se dokumenter associeret med egen bo-
lig, klik på 'Dokumenter'. For at oprette en ny opgave vælges ’Opret 
opgave’. Alle type opgaver kan oprettes til Inspektøren. Der vil være 
valgmuligheder indeholdende de mest typiske opgaveformer, men 
også mulighed for selv at definere en opgavetype, hvis den givne 
kategori ikke passer. 

MIN LEJEBOLIG—EN DIREKTE KOMMUNIKATIONSVEJ 



Guide til oprettelse af opgaver til Inspektøren 

 Gå ind på oek.dk -> Beboer -> BeboerWeb 

 Log ind med samme login, som bruges til booking af fx lokale 
på www.oek.dk 

        Kontakt kollegierne@fa09.dk, hvis du mangler dit login 

 Klik på dit navn oppe i højre hjørne -> Kontooplysninger 

 Tryk på Hent Aktiveringskode  

 Hent Min Lejebolig app 

 Tast dine loginoplysninger samt aktiveringskoden  

 Tryk ’Opret opgave’ 1 

 Tryk ’Næste’ 

 Vælg kategori 2 

 Tryk ’Næste’ 

 Tast beskrivelse af problemet (forskellige valgmuligheder vil 
komme frem) 

 Indsæt evt. billede (ikke et krav) 

 Tryk ’Næste’ 

 Tjek om opgaven er indtastet korrekt 

 Tryk ’Opret’ 
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Kan jeg følge min oprettede opgave? 

Hvis du ønsker at følge med i den opgave, som du har oprettet, kan 
du klikke på ’Følge opgave’ 1.  Du er også velkommen til at kontakte 
inspektøren på mail: oekinspektor@fa09.dk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hjælp 

Ved problemer eller eventuelle spørgsmål, klik på ’Kontakt’.  
Herunder findes også kontaktinfo til sikkerhedsvagten og SSG.  


