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Aktivering av konto i Simpleko-portalen 
 
Styrelsen har tidigare beskrivit att kommunikationen mellan föreningens styrelse och föreningens 
medlemmar behöver utvecklas. Det finns två huvudsakliga skäl:  

• Styrelsen måste snabbt kunna få tag i  boende vid  akuta situationer. Exempelvis när vid 
vattenläckor och liknande.  

• Styrelsen behöver löpande nå ut med  information till medlemmarna 
 
Idag har styrelsen inte någon förteckning över vare sig boendes telefonnummer eller mejladresser.  Mobil 
och/eller mejl ärnaturliga kommunikationssätt idag men mångas uppgifter hålls hemliga eller är svåra att 
få tag i.  
 
Som medlem i brf. Vattentornet 5 har alla personlig information om sitt boende gällande andelstal, 
uppgifter om avgifter och liknande genom Simpleko:s portal. När  uppgift om e-postadress lämnats 
kommer man kunna boka tvättstugan on-line med mejladressen i stället för med bricknumret. Anmälan 
till att ställa sig i kön till p-plats kommer även att göras  i portalen. 
 
Gör så här: 
I portalen hos Simpleko loggar du in med Bank-ID. Du måste vara medlem i föreningen för att det 
ska fungera. Under inställningar/användarinställningar/kontaktuppgifter finns uppgifter att fylla 
i, ange: TELEFONNUMMER  (mobil)  

 E-POSTADRESS  (mejl-adress)  
Har du redan aktiverat kontot på Simpleko-portalen behöver uppgifterna skrivas in 
om de saknas. 
Länken till Simpleko-portalen finns under ”Kontakt” på föreningens hemsida 
www.vattentornet5.se. Eller direkt på www.simpleko.se (välj ”Logga in”). 
 
 

När man aktiverar kontot och anger uppgifterna godtar man att Simpleko sparar dessa åt föreningen i 
enlighet med GDPR-bestämmelserna. Därefter ansvarar var och en för att uppgifterna är aktuella. Om 
du får ett nytt mobilnummer eller byter mejladress behöver du uppdatera uppgifterna. Uppgifterna är 
kopplade till medlemskapet. Flyttar man från huset och inte längre är medlem i föreningen, kastas 
uppgifterna. Styrelsen kommer övergå till att informera digitalt vilket innebär att till exempel 
informationsblad, kallelse till årsstämma och information om driftsavbrott sänds ut genom e-post.  
Genom att ni loggar in med Bank-ID identifierar ni er och godkänner att styrelsen får använda 
uppgifterna. Uppgifter om telefonnummer och mejladresser sprids inte vidare till tredje part. Uppgifterna 
kommer att hållas tillgängligs endast för styrelsen och användas för kommunikation mellan styrelsen och 
medlemmar i Vattentornet 5. 
 
Styrelsen kommer under en övergångsperiod fortsätta att informera de boende genom infoblad, brev och 
uppsatta lappar parallellt med digitala utskick. Övergångsperioden pågår fram till årsskiftet 2022/2023. 
Därefter övergår vi till digital kommunikation via Simpleko-portalen, mejl och webbsidan. Styrelsen 
bedömer det som rimligt att man idag har en e-postadress, ett telefonnummer samt Bank-ID. Om så inte är 
fallet har man gott om tid att ordna det, fram till den sista december i år. Kontakta er bank om ni saknar 
Bank-ID. Har man inte aktiverat kontot på Simpleko-portalen, riskerar man att missa väsentlig 
information. Vi uppfattar att denna modernisering är allmänt efterfrågad. 
 
 
Med vänliga hälsningar, Styrelsen  

http://www.vattentornet5.se/
http://www.simpleko.se/
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