
                                          Guide Mina Sidor

1.För att påbörja din inloggning till mina sidor surfa in till vår hemsidas huvudmeny på 
www.falbygdensenergi.se .

2.Tryck sedan på knappen Logga in som 
finns lokaliserad mot det högra hörnet av 
hemsidan för att påbörja inloggningen.

3.Du kommer nu till inloggnings-
sidan där du behöver ange ditt 
personnummer och initiera in-
loggningen via Bank ID.



4.När du loggat in kommer du till huvudmenyn för mina sidor.

5.På vänster sida hittar du olika menyval, Vi kommer 5.På vänster sida hittar du olika menyval, Vi kommer 
nu i guiden gå igenom några av alternetiven som kan nu i guiden gå igenom några av alternetiven som kan 
vara användbara för dig som kund.vara användbara för dig som kund.

6.För att se din förbrukning så klickar du på Avtal och 
anläggningsuppgifter. Mer information hur du ser din 
förbrukning följer på nästa sida.



7.Tryck sedan på den anläggning du önskar se förbrukningen för markerat gul här 
ovanför. Tryck sedan på fältet Förbrukning för att få fram dina månatliga värden.

8.För mer detaljerade värden välj adressalternativet som är gulmarkerat nedan (al-
ternativet i mitten)



10. När du fått fram graferna kan du sedan klicka på staplarna för att se mer detlajera-
de värden.

11. Du kan sedan klicka ytterligare en gång på staplarna för att få fram timvärden.

9.Tryck sedan på visa graf för att se graferna.



12.Under mina fakturor hittar du alla fakturor som vi skickat till dig och kan även lad-
da ner dessa om du vill spara fakturorna digitalt som PDF.

13.Under Mina uppgifter kan du uppdatera dina kontaktuppgifter

14.Under kundgodkännande kan du registre-
ra så att ytterligare personer kan få tillgång till 
mina sidor genom att registrera perssonnum-
mer. Tex om ni är två i hushållet och båda öns-
kar tillgång till er anläggnings uppgifter.

15. För att registrera och ge tillgång till mina sidor för ytterligare användare fyller du 15. För att registrera och ge tillgång till mina sidor för ytterligare användare fyller du 
enkelt i personnumrett enligt ovan och trycker på lägg till knappen för att registrera enkelt i personnumrett enligt ovan och trycker på lägg till knappen för att registrera 
det.det.

Hittar du inte svaret på din fråga i denna guide för mina sidor kontakta gärna vår 
Kundservice på: 0515-777500 så hjälper vi dig i ditt ärende.


