
Vi har beslutat den information som är till för våra medlemmar, boende på Brf. Kåpan ska vara låsta på vår 

hemsida.  

Det innebär att man måste ha ett användarnamn och ett lösenord och logga in för att ta del av den 

informationen. 

Här är det en beskrivning på hur man skapar en inloggning. 

På höger sida kan du välja att registrera. Klicka på länken Registrera  

 

 

Du kommer till ett formulär där du måste fylla i dina uppgifter. 

I exemplet nedanför har jag skapat en användare som heter Test Kåpan. Du skriver självklart ditt eget 

namn och dina uppgifter. 

Skriv in Användarnamn (Username) | Mejladress (E-mail) | Namn | Efternamn | Välj Din adress i rullistan 

| Skriv in den koden som syns på skärmen | Det lösenord (Password) du vill ha, måste skrivas in två gånger 

och därefter klickar på knappen Register. 

Observera att du måste ange en giltig mejladress. Du aktiverar ditt konto via det mejl du får från vår 

hemsida. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Du kommer få ett meddelande som t. ex. att din registrering har lyckats och att du måste bekräfta din 

mejladress innan du kan logga in. 



 

Inom loppet av några minuter ska du få ett mejl från wordpress@brfkapan.se. 

Gå in i ditt mejlprogram och klicka på den aktiveringslänken du har fått. 

mailto:wordpress@brfkapan.se


 

Då kommer du se följande bild. 

Nu kan du logga in antingen med ditt Användarnamn eller din mejladress som du angav tidigare. 

I det här exemplet skriver jag in mitt Användarnamn: test.kapan | mitt lösenord och klickar på LOG IN. 

 

Efter att du har loggat in har du tillgång till all information (länkar) på vår hemsida. 



 

 

Om du har glömt ditt lösenord kan klicka på knappen Glömt lösenordet 

 



Skriv in ditt användarnamn eller mejladress och klicka på knappen GET NEW PASSWORD 

 

Gå till ditt mejlprogram och kollar efter mejl som du har fått från wordpress@brfkapan.se och klicka på 

länken för att återställa ditt lösenord 
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Du kan antingen välja det lösenordet som systemet har föreslagit eller så hittar du på ett eget lösenord och 

klickar på knappen RESET PASSWORD 

 

Nu ska du kunna logga in med ditt nya lösenord. 

 

Lycka till 


