
E-postproblem 
Gäller mail till @hotmail, @live, @outlook – alltså bara er som har Microsofts e-post! 

Microsofts e-post servrar är väldigt kinkiga och vill gärna skicka så mycket som möjligt till 

Skräpposten. Detta har gjort att det för en del som har @ssa.se e-post som pekar till en microsoft-

adress lätt missar sin mail. Vi som har en ”riktig” ssa.se adress har också svårt att nå fram till er. 

Detta kan du göra för att hjälpa till att få det att fungera bättre OBS! Följ hela beskrivningen! 

 Logga in i din webbmail: https://outlook.live.com 

 Kontrollera din Skräppostmapp. Gör till vana att göra detta! 

 När du hittar ett legitimt mail, klicka på ”Inte skräppost”. 

 

 

 

 Öppna därefter mailet som nu ligger i inkorgen. 

 Lägg till i betrodda avsändare enligt nedan bild. 

 

Fortsätt på nästa sida….. 

 



 Klicka på Inställningar: 

 

 Välj ”Visa alla Outlookinställngar” 

 

 Välj ”Skräppost” 

 

 Under ”Betrodda avsändare och domäner”, klicka ”Lägg till” och skriv in domänen ssa.se. 

 Tryck Enter! 

 

Fortsätt på nästa sida! 

 Klicka på Spara! 



 

 Om du har en @ssa.se adress eller är med i någon distributionslista gör följande: 

 Under Betrodda distributionslistor 

 Gör likadant som ovan men skriv in din callsign@ssa.se adress. Om du är med i någon 

distributionslista, skriv in denna också. 

 

 Klicka på Spara! 

 

 

För att ytterligare öka säkerheten för oss som har en ”riktig” @ssa.se kan du lägga till dessa adresser i 

din kontaktlista: 

hamshop@ssa.se, hq@ssa.se, qtc@ssa.se, signal@ssa.se, therese@ssa.se,  sm6eat@ssa.se 

Ovanstående kan du göra med all e-post som hamnar av misstag i Skräpposten. 

Var dock försiktig med att lägga till andra domäner än ssa.se under ”Betrodda avsändare och 

domäner”. Lägg tex. Inte till enbart gmail.com då du i så fall riskerar att få mer Skräppost. 

Vår utmärkta support på vårt server-hotell Inleed har gjort vad de kunnat och nu är alla inställningar 

perfekta. Att det fortfarande är problem beror på en mängd Skräppost som går till era 

callsign@ssa.se adresser. Vilket betyder att vår server skickar dessa vidare till er och det går tyvärr 

inte göra något åt detta. 

73 SM6EAT, Roland 
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