
 

 

 

Brukerveiledning leietakere 

 

Denne brukerveiledningen tar for seg hvordan Coop Midt-Norges forvaltningssystem Lydia fungerer i 

praksis, med behovsmeldinger, arbeidsliste (egenkontroll), og brannvernperm. 

Hver leietaker (foretak) mottar en bruker for innlogging fra Drift- og vedlikeholdssjef. Det er opp til 

leietakeren å utpeke en ansvarlig for bruken av systemet og etablere stedfortreder. 
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Behovsmelding 
Behovsmeldinger er en funksjon hvor leietakere kan melde inn ønsker og behov i forhold til drift og 

vedlikehold. Ved å melde inn sak her istedenfor tlf/e-post vil driftspersonellet kunne behandle 

sakene mer effektivt, med en større kvalitet, og det vil være sporbart. Sakene settes i system og 

tildeles videre til utførende parter, og innmelder kan alltid se status på sine innmeldte saker. 

 

 

 

 

Ny behovsmelding: 
 

Gå til adressen https://coopmn.com/eiendomsdrift/  

Klikk på behovsmelding (fungerer på PC og mobil, mobil anbefales i forhold til kamerafunksjon) 

 

Sak meldes inn 

Meldes inn av 

leietaker fra web 

Sak utføres 

Sak behandles og utføres av 

driftspersonell eller ekstern 

samarbeidspartner 

Status for saken 

Du kan se status for 

saken og gi 

tilbakemeldinger 

https://coopmn.com/eiendomsdrift/


Logg inn med tildelt brukernavn og passord 

 

Klikk på «Ny behovsmelding» 

 

 Sjekk at innmelderdata er korrekt 

 Fyll ut lokaliseringen for behovet 

 Skriv et tydelig emne 

 Skriv en utfyllende beskrivelse 

 Trykk på «Velg» under Vedlegg, og last opp et eller flere bilder. Bruker du mobilen kan du ta 

bilde der og da ved å velge kamera.  

Ha alltid med et bilde, det gjør behandlingen mye mer effektivt. 



OBS: Ikke samle flere saker i en og samme melding. Det må meldes inn 1 melding per behov, da 

sakene gjerne må behandles individuelt. 

 

Saken er nå sendt til driftspersonell i Coop Midt-Norge SA og vil bli behandlet. Om saken utløser et 

tiltak vil den havne i arbeidslista til en samarbeidsparter eller eget personell. Status på innmeldte 

saker kan sees i lista på innmeldte behovsmeldinger. 

 

 

Mine behovsmeldinger 
 

Du kan alltid se status på dine behovsmeldinger, og gi kommentarer til utførende personell. 



Klikk på «Mine behovsmeldinger». Her vil du se alle saker du har meldt inn, og kan sortere på 

sluttføre/aktive saker.  

 

 

Åpne saken for å se alle detaljer. Her kan du også legge inn kommentarer, som supplering eller hvis 

forholdene skulle endre seg. Når saken er behandlet vil du se nederst hvem som er saksbehandler, og 

hvem som utfører. 

 

 



Arbeidsliste 
I arbeidslista settes det opp lovpålagt egenkontroll/brannvernrunde som skal foretas av alle 

leietakere. Kontrollen settes opp av Drift og Vedlikeholdssjef med sjekkliste og skal utføres i et gitt 

intervall.  

Det er to veier inn til arbeidslista, web og app. Vi anbefaler at appen brukes til å utføre kontrollen. 

 

Funksjon WEB: 
Gå til adressen https://coopmn.com/eiendomsdrift/  

Klikk på arbeidsliste (fungerer på PC og mobil, men APP anbefales på mobil) 

 

 

Logg inn med tildelt brukernavn og passord. Her vil du se oversikt over kontroller og eventuelt andre 

oppgaver som skal utføres. Klikk på saken for en enkel oversikt. Klikk «åpne» for å åpne saken. 

 

 

 

https://coopmn.com/eiendomsdrift/


Fanen Beskrivelse forklarer oppgaven, i dette tilfellet egenkontrollen: 

 

Fanen Vedlikeholdsobjekter viser eiendommen du er knyttet til, og sjekkpunkter tilknyttet 

arbeidsordren. For utførelse av egenkontrollen krysses det enkelt av listen nedover her: 

 

 

Når arbeidsordren er utført settes Status til Sluttført, under Genereltfanen: 

 

 

 

Hvis man ved et tilfelle blir forhindret fra å utføre kontrollen avsluttes en kontroll med «Sluttført – 

Ikke utført». 



 

Funksjon APP: 
Last ned Lydia AO (ArbeidsOrdre). Finnes til Android og iOS. 

Appen konfigureres ved å scanne følgende QR-kode. Brukernavn og passord er samme som på web. 

 

 

Appen fungerer på samme måte som på web, bare mer tilpasset mobilbruk. 

  

Scann med appen for å konfigurere den 

før førstegangs bruk 



Brannvernperm 
Gå til adressen https://coopmn.com/eiendomsdrift/  

Klikk på Brannvern (fungerer på PC og mobil) 

 

Mer info om Brannvernpermen kommer her. Denne modulen er under innføring. 

 

https://coopmn.com/eiendomsdrift/

