
Lathund för aktivering av 
bredband och router av 

Sappa’s tjänster som 
föreningen har avtalat om. 

  



Detta är en lathund för att hjälpa er aktivera och beställa er router från Sappa’s hemsida.  

Följer de anvisningarna i lathunden så kommer en router beställas. I detta skede ska ingen annan 
information fyllas i än den som är inramad med rött. 



Logga in på https://sappa.se/aktivera  

När ni har kommit in på deras hemsida kommer ni se följande bild: 

 

 

  



1: Fyll i er adress i översta fältet. Till exempel: Irisgatan 2a, 43161 Mölndal 

2: När ni har fyllt i adressen tryck sedan på Sök Adress 

 

 

  



När ni har tryckt på sök så kommer det komma upp en lista med lägenhetsnummer. 

 Välj er lägenhetsnummer. (Om ni inte kan ert lägenhetsnummer så hittar ni det på utsidan av er 
lägenhetsdörr. Högst upp till höger eller vänster om dörren.) 

 

 

  



I nästa steg så skall ni bara aktivera Basutbudet 0 kr/mån. 

Tryck på Aktivera. 

OBS! Det som står nedanför Rekommenderat för dig ingår inte i föreningens avtal. Detta är ingenting 
ni behöver lägga till. 

 

  



Fyll i era personnummer i fältet. 

 

  



Tryck sedan på Hämta uppgifter 

 

  



1: Komplettera era uppgifter med de obligatoriska uppgifterna 

2: Tryck sedan på Gå vidare 

 

  



1: Bocka i Att ni inte har fått er bredbandutrustning än från Sappa. 

2: Bocka i att ni intygar att era användaruppgifter stämmer. 

 

  



1: När ni har bockat i alternativen så kommer ni få följande information. 

Kontakta Sappa antingen genom telefon eller mail när ni har fått er bredbands utrustning. 

2: Tryck på Aktivera Nu 

 

  



1: Nu är ni klara och ni har aktiverat er tjänst och beställt er router. Tänk på att kontakta Sappa när ni 
har fått er Bredbandsutrustning. 

2: OBS! Observera att detta är en sälj annons och inget ni har beställt. Och ni skall inte lägga till 
denna tjänst från Sappa. 

 

 


