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Förord 

Brf Ida har kopplat upp sig mot Vixinity plattformen för att skapa trygghet, gemenskap och öka 

tillgängligheten i området. Denna guide är till för att ge en introduktion över de funktioner och 

möjligheter som finns tillgängliga för de boende genom Vixinity. 

 

1. Komma igång 

För att komma igång behöver du ladda ner och installera appen. Sedan behöver du skapa ett konto 

för att kunna logga in. Steg för steg beskrivning nedan. 

 

1.1 Ladda ner och installera appen 

Du laddar ner appen från Google Play eller App Store. 

Sök efter: Vixinity 

  

 

1.2 Skapa konto 

I appen väljer du sedan att skapa nytt konto och anger 
följande information: 

 
1. Ange e-post 
2. Välj lösenord. Minst 6 tecken varav minst ett icke-

alfanumerisk tecken (exempelvis !”#.&) 
3. Välj valfri PIN-kod. 4 siffror 
4. Läs igenom och godkänn villkoren 

 
När du skapat ett konto skickas ett e-post till dig för att 
verifiera ditt konto. Klicka på länken i e-post för att aktivera 
ditt konto.  
 
KLART nu kan du logga in. 
 

 



   
 

1.3 Logga in 

Ange e-post och lösenord som du valde när du skapade ditt 
konto för att logga in. 

 

 

2. Grannskap – Brf Ida 

Som boende behöver ditt konto kopplas till Brf Ida grannskapet i Vixinity. Detta gör du genom att: 

1. Logga in i Vixinity appen och från menyn välj ”Konto” 

2. Välj Medlemskap 

3. Leta upp Brf Ida och ansök om medlemskap genom att klicka på den 

Det kan vara bra att ha verifierat sin profil med personnummer via BankID så att styrelsen enklare 

kan känna av om du verkligen tillhör Brf Ida innan de godkänner din ansökan. 

 

3. Hantera ditt konto 

För att hantera dina kontouppgifter så som lösenord och PIN-kod gäller följande: 

1. Från menyn tryck på ”Konto” 

Här kan du ändra din profilbild, ditt PIN-kod samt ditt lösenord. 

Du kan också hantera dina taggar/nycklar om du har kopplat dessa via Vixinity tavlor i trapphusen.  

  



   
 

4. Information från Brf Ida 

När ditt konto är kopplat till grannskapet Brf Ida kommer du per automatik att hamna på Startsidan 

för Brf Ida när appen startas.  

 
På Startsidan ser du information som styrelsen har lagt ut. Det kan vara allt 
från 
 

 Bild 

 Text 

 Webbsida 

 Video  

 Enkäter som du kan svara på 
 
Det finns även möjlighet att gilla och kommentera information som läggs ut 
och på så sätt skapa diskussioner med dina grannar. 
 
Styrelsen kan också välja att ange text som skall läsas upp för de boende och 
vid sådana fall visas en ikon för uppspelning. 
 
 

 
 

 

5. Tjänster 

Nedan beskrivs tjänsten Gårdschatten som är tillgängliga för Brf Ida.  

5.1 Gårdschatten 

Du öppnar Gårdschatten genom att från Tjänster sidan eller menyn välja 
Gårdschatten. 
 
Här kan du chatta med dina grannar om allt möjligt. 

 Du kan be grannar om hjälp om diverse saker 

 Sälja din gamla soffa eller TV till dina grannar 

 Planera aktiviteter tillsammans 

 Eller bara upplysa dina grannar med information 

 Skapa nya vänner 
 
 
För att skicka privat meddelande till specifik person trycker du på 
personens bild och startar en privat konversation. Din inkorg för privata 
meddelande hittar du under i menyn under ”Inkorg”. 
 

 
 

 


