
Brukerveiledning for GataMi – Registrer en sak 
 

Registrere sak i GataMi – Kunde/innbygger 

1. Fra kommunens hjemmeside www.alta.kommune.no velger du GataMi >> Registrer en sak 

 

 

2. Kategori: Velg hvilken kategori meldingen gjelder; Vei, Gatelys, Vann og avløp, Park, Friluftsliv, Brøyting, 

Lekeplasser eller annet. I eksemplet har vi valgt Gatelys.  

 

 

3. Saken gjelder: Teksten du skriver her blir overskriften i meldinga og behøver ikke være detaljert men skriv 

gjerne både hva saken gjelder og en gateadresse. Skriv for eksempel «Mørke gatelys Sandfallveien 1» 

dersom henvendelsen gjelder gatelys som ikke virker. 

 

4. Gateadresse: Skriv inn gateadressen dersom du kjenner den. Markøren vil automatisk plassere seg i kartet 

på den adressen du skriver inn og kartposisjonene vises. 

  

 

5. Du kan zoome inn og ut av kartet ved å klikke + og – symbolene opp i venstre hjørne på kartet. Du kan flytte 

deg i kartet ved å venstre-klikke i kartet og bevege musen, og du kan flytte markøren ved å venstre-klikke på 

markøren og dra den dit du ønsker. 
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6. Detaljbeskrivelse: Gi en detaljbeskrivelse på hva som er feil. Her kan du for eksempel skrive hvor mange 

lamper som er mørke, hvilken strekning som er berørt og annet. Vær oppmerksom på at GataMi ligger 

åpent ute på hjemmesiden og kan leses av alle, bruk derfor et høvisk språk. Fyll inn navn, og huk eventuelt 

for om navnet skal være synlig for andre.  

 

7. Fyll ut Epost adresse (obligatorisk) og mobilnummer (valgfritt) 

 

  

 

8. Skriv inn anti-SPAM-koden som vises nederst i bildet og send inn meldingen. 

 

 

 

9. Nå er saken registrert og du vil få en bekreftelse på Epost. Når det gjøres oppdateringer i saken din vil du 

også få bekreftelse på Epost. 

 

10. Dersom du oppdager at samme feil er meldt inn tidligere så trenger du ikke registrere en ny sak. Se hva 

kommunen har svart på saken tidligere. For å utnytte våre ressurser best mulig blir noen avvik, som for 

eksempel utskifting av enkeltpærer på gatelys først utbedret når kommunen har mer arbeid i samme 

område. 
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