
Velkommen til Min Side
på vestaksen.no

Vestaksen Eiendom AS 
Erik Børresens allé 7, 3015 Drammen • E-post: service@vestaksen.no



Min side gjør det enklere å få svar på alt du lurer på om din nye bolig. Her finner du  
all informasjon og historikk om boligen din, svar på ofte stilte spørsmål og du kan  
rapportere eventuelle skader eller mangler. Gjelder også fellesarealene.

Du får tilsendt brukernavn (din e-post adresse) og passord av oss.   
Hvis du vil, kan du lage ditt eget passord (Trykk på kontoinformasjon og lag ditt eget passord).

Trykk på knappen ”logg inn” for å komme til din personlige side.

Har du glemt passordet ditt?  
Trykk på knappen ”Glemt passord” og du får tilsendt nytt passord på mailen din.
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2.

3.

Du kan også logge deg inn lenger ned på 
forsiden, under punktet ”Min Side”.

?
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Gå inn på www.vestaksen.no.  
Se meny under logo, til høyre.
Klikk på menyen slik at den åpner seg.  
Du finner min side under punkt nr. 5. 

Klikk på min side for å gå videre.  
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Klikk på rommet hvor feilen er, som vist i dette eksempelet: 

Last opp bilde av feil/mangler fra mobil, PC eller nettbrett, (valgfritt).
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Last opp bilde av feil/mangler fra mobil,  
PC eller nettbrett, (valgfritt).

Velg rommet det gjelder.

Kort beskrivelse av feil/mangler.

Din henvendelse blir videreformidlet til  
entreprenør og utbygger.
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Et godt tips;
Hvis du lurer på noe, gå til «ofte stilte spørsmål» før du rapporterer feil eller mangler.  
Kanskje du finner svaret allerede der.

Hvis du skal rapportere feil eller mangler i leiligheten, trykker du her:

Navn Navnesen

navn.navnesen@firma.no

Ditt prosjekt



Alle henvendelser blir lagret slik at du kan følge historikken til din leilighet her:
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Ønsker du å rapportere feil/mangler i fellesarealene, beskriv dette her og trykk send:

Din henvendelse blir videreformidlet til utbygger og styreleder i ditt sameie.  


