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1 START 

Starta din favorit webläsare till exempel Internet Explorer  
 
Ange följande adress HTUhttp://www.homesolutions.se/register.php UTH 

 
Du kommer då till följande sida: 
 

 
 

• Välj här ett användarnamn. Det är viktigt att du väljer ett användarnamn 
som du kan komma ihåg ex fam_testsson 

• Mata sedan in den registrsringsnyckel som du fått av Homesolutions. Var 
mycket noga så att du får rätt siffror och bokstäver. 

• För att kunna registrera dig måste du ange en email adress som du kan 
läsa. Du kommer nämligen att få en bekräftelse till denna email med 
instruktioner på hur du går vidare i registreringen 

• Välj därefter ett lösenord du kan använda valfria tecken. Tänk på att göra 
lösenorden så svåra som möjligt att gissa. 

• Skriv in lösenordet en gång till så det blir riktigt rätt 
• Avsluta med att läsa liscens avtalet och markera att du godkänner detta. 
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Avsluta med att trycka på skicka för att verifiera alla fält 
 
Om allt är rätt får du en fråga om du vill slutföra registreringen 
 

 
 
 
Klicka då på ”slutför” knappen 
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Emailet som du fått hemskickat ser ut ungefär så här beroende på vilket program 
du använder för att läsa din email 
 

 
 
Klicka på länken i emailet 
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Du får då ett meddelande om att din registrering är klar och du kommer till en sida 
där du kan logga in med det nya kontot som du just skapat. 
 

 
 
Efter inloggningen kan du i menyn till vänster gåt till din elmätare 
 

  
 
Du kan också nå mätaren genom länken i informationsrutan i övre högra hörnet. 
Den visar även din förbrukning hittills under innevarande månad. 
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