
Användarguide



För att bli administratör över ett minnesrum behöver du logga in på det  
aktuella minnesrummet. Gå till din begravningsbyrås hemsida och leta upp 
“Döds- annonser/Minnesrum” eller “Min Sida” och tryck på ”Logga in”, det är 
flera vägar till samma mål. Du använder därefter din mailadress i kombination 
med nyckeln som finns på korrekturet.  
 
Om du har ett konto sedan tidigare loggar du in med de tidigare uppgifterna. 
Under menyn finns ditt konto gå vidare till ”Mina minnesrum”. För att koppla 
ett konto till ett minnesrum fyller du i nyckeln här. Sedan har du ett konto till 
dina minnesrum.

Min Sida är en tjänst från begravningsbyrån där du som anhörig kan logga in 
och följa begravningen.

På korrekturet finns den nyckel du behöver för att logga in, leta efter rubriken 
”Nyckel för ditt minnesrum”. 

Logga in

Nyckel till minnesrummet



Till startsidan kommer du när du har loggat in på Min Sida.  
Här finns funktioner som rör den aktuella begravningen.  

Startsidan

Här finns en guide till er som stöd 
inför och tiden efter begravningen.

Checklista



Här kan du redigera minnesrummet. Det gör du genom att lägga in bilder, 
ändra texter och andra övriga inställningar. 

Du kan skriva ut de tända ljusen på knappen ”skriv ut tända ljus”. 

För att byta visningsbild trycker du på knappen ”Byt bild” (Kom ihåg att spara 
bilden som du har valt). 

Texten under rubriken ”Inledning” presenteras på minnesrummets startsida. 

”Bildgalleri” ger möjligheten att lägga in fler bilder. 

Under rubriken ”Inställningar” kan ni stänga av funktionen att Tända ljus och/
eller att dölja Begravningsinformationen. 

Det går att låsa ett minnesrum med ett lösenord, ett så kallat 

”Privat läge”. Kom ihåg att lämna ut lösenordet till de som du vill ska besöka 
minnesrummet. 

”Avsluta detta minnesrum” raderar minnesrummet. 

Minnesrum



Här finns information om begravningen. Du kan redigera texten och komplet-
tera med bilder som visas i minnesrummet. Här finns också information om 
begravningsceremonin som endast du kan se. 

Under knappen ”Information” kan du lägga in en adress till önskad plats, 
OBS! Denna karta är publik! Övrig information under knapparna ”Information” 
och ”Agenda” har begravningsbyrån fyllt i åt er. 

Begravning



Här visas alla som har anmält sig till  
begravning respektive minnesstunden.  
Endast du kan se listan. 

Här finns alla blommor som är registrera-
de av begravningsbyrån. Endast du kan 
se listan. 

Här kan du se alla gåvor som har läm-
nats via tjänsten Min Gåva. Du kan lägga 
till en gåva som t.ex. givits direkt till en 
fond. Endast du kan se listan. 

Begravningsbyrån kan ladda upp  
dokument som ni delar med varandra. 
Det kan vara avtal, dokumentation eller 
liknande. 

Gäster

Blommor

Gåvor

Dokument


