
Vad är Realnode?

Realnode är ett digitalt verktyg för att samla all information 
om er bostadsrättsförening på en plats samtidigt som det 
underlättar samarbete och kommunikation med förvaltare 
och medlemmar.

Vår målsättning är att göra styrelsens arbete enklare och 
mer överblickbart genom att hela styrelsen har tillgång till 
mer information och då lättare kan följa upp arbetet med 
ekonomi, administration, underhåll och medlemmar.

Självklart kan du använda styrelseportalen Realnode både 
på webben och i telefonen.



Det här kan du göra i Realnode
• Tillgång till redovisningen i Realtid

• Hantera era styrelsemöten digitalt utan 
papper och penna

• Spara och dela all information på ett ställe

• Samla era leverantörsavtal och få påminnelse 
när det är tid för åtgärd

• Skapa och tilldela uppgifter inom styrelsen

• Kommunicera enkelt med medlemmarna

• Gör felanmälningar och se ronderingar

• Digital signering av avtal och möten

• Tillgång till hyresavier, lägenhetsregister m.m.



Säker inloggning – Alltid tvåstegsverifiering

• Logga in via bank-id eller användarnamn 
med lösenord och smskod



Avtal – Här kan ni lägga upp föreningens alla avtal

• Samla era leverantörsavtal på en plats för att 
alla i styrelsen snabbt och enkelt skall ha 
tillgång till avtalen

• Lägg in avtals- och uppsägningstider

• Få påminnelse när avtal behöver 
omförhandlas eller sägas upp

• Möjlighet för styrelsen att digitalt signera nya 
leverantörsavtal



Dokument – Föreningens dokumentbibliotek

• Skrota er “BRF-pärm” och samla all information 
på en plats

• Förskapad mappstruktur där din förvaltare fyller 
på med nya dokument

• Styrelsen kan skapa mappar och ladda upp filer

• 15 GB lagringsutrymme

• Förhandsgranska filer



Föreningen – Föreningsuppgifter, Hyresobjekt,
Kontraktsinnehavare, Kontakter m.m.
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Ekonomi – Föreningens rapporter, fakturor m.m.

• Visa aktuella resultat- och balansrapporter 
direkt på skärmen eller hämta som pdf eller 
excelfiler

• Möjlighet att enkelt “drill down” för att se 
underlag och verifikationer kopplade till 
värden i rapporterna

• Visa verifikationer och kontoanalyser

• Visa förfallolistor och hyresaviers status i 
realtid

• Hämta ut kopior på hyresavier



Ekonomi – Föreningens rapporter, fakturor m.m.

• Alla i styrelsen kan se leverantörsfakturor

• Inom kort kommer även attestering av
leverantörsfakturor ske direkt i Realnode

• Månadsavstämningar med förklaringar



Möten – Skapa nytt möte och se lista på genomförda möten

• Förbered möten, t.ex. styrelsemöten med 
material och kalenderinbjudningar

• Videomötesfunktion

• Digital signering av styrelsemötesprotokoll

• Samla möten i mötesfunktionen: gör det 
enkelt för alla att hitta material inför 
styrelsemötet, men gör det även enkelt för 
nya styrelsemedlemmar och revisorer att 
enkelt hitta historisk information

• Papper och penna behövs inte mer!



Elektroniska signaturer – Slut på pappersunderskrifter

• Signera dokument med bank-id

• Förvaltaren bjuder in styrelsen att digitalt 
skriva under t.ex. nya medlemskap

• Styrelsen kan själva initiera och digitalt skriva 
under avtal med t.ex. medlemmar, hyresgäster 
och leverantörer

• Signera styrelsemöten

• Arkiv med alla underskrivna avtal

• Spara tid och snabba upp processen när 
styrelsen inte behöver “samla in” underskrifter 
manuellt.



Felanmälan – Samlat i lista med status



Uppgifter – Skapa och tilldela uppgifter



Din förvaltare – Kontaktuppgifter till föreningens förvaltare



Användare – Hantera själva era användare i Realnode



Inställningar – För styrelsen




