
Södertörns  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  
i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö 

 

Postadress Besöksadress Telefon vxl/grupptel Fax  E-post 
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 08-606 70 00/70 20 08-606 82 70 overformyndaren@haninge.se 

 

 

Mottagande av krypterad e-post från Södertörns 

överförmyndarnämnd 

I din inkorg kommer du att få ett e-postmeddelande där det framgår att avsändare är en av 

handläggarna hos nämnden. När du öppnar e-posten finns det en länk att följa för att öppna det 

krypterade/skyddade meddelandet. 
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Meddelandet öppnas via en hemsida och ser ut som nedan. 

 

Om du vill spara meddelandet väljer du save (längst ner i högra hörnet av meddelandet sparas 

meddelandet under hämtade filer i en Zipfil. Du kan hitta den i utforskaren under hämtade filer. 

För att se bifogade filer klickar du på ”mapp/spara ikonen”. Dokumentet laddas då ned och du 

kan öppna det. 
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När du vill besvara meddelandet klickar du på ”reply” högst upp i meddelandets vänstra hörn (se 

föregående bild). Då öppnas ruta enligt nedan. 

 

 
Om du vill bifoga fil klicka på ”välj filer”. En ruta öppnas och du får bläddra bland alla filer som 
du har sparade på din dator. När du klickat på den fil du vill bifoga klickar du på öppna.  
I e-postmeddelandebilden måste du sen klicka på knappen ”Attach” för att meddelandet ska 
komma med ditt svar. Under meddelanderutan dyker då en rad upp som heter ”Attachment” följt 
av namnet på den fil du valt (se nedan). Då vet du att filen kommer att bifogas. 
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När du skrivit klart ditt meddelande och bifogat eventuella bilagor klickar du på ”send”. 
Du ser sen en bekräftelse på att meddelandet skickats 

 

 

 


