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1. Inledning och webbadress 

På kommunens hemsida kan man titta på bokningar, skicka bokningsförfrågningar och få 
information om lokaler och anläggningar som går att hyra. 

För att komma till lokalbokningen på Bromölla kommuns hemsida så skriver man in webb-
adressen: http://fri.bromolla.se/bokning/. Du kan även hitta den genom att klicka på 
”Kultur/Fritid” och ”Sök/boka lokal eller idrottshall” och sedan klicka på ”Klicka här för att 
boka lokal/idrottshall”. 

Du behöver inte logga in dig för att söka tider och skicka förfrågan. Att ha en inloggning till 
detta underlättar dock vid bokningstillfället, då blir alla obligatoriska fält ifyllda automatiskt 
och du sparar tid. 
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2. Söka tider 

När du har kommit in på bokningssidan klickar du antingen på den objektgrupp i den övre 
listan som du är intresserad av, exempelvis samlingslokaler eller uthyrningsmaterial. Använd 
piltangenterna uppåt och neråt för att se fler alternativ. 

Om du redan vet vilket/vilka lokaler du vill söka lediga tider i kan du direkt välja ett eller flera 
objekt i den nedre listan. Om du vill markera flera objekt håller du Ctrl-tangenten nedtryckt. 

Sedan kan du välja vilket presentationssätt du vill ha och vilken tidsperiod (from-tom) du vill 
titta på. Sedan klickar du på ”starta sökning”. Det förvalda presentationssättet visar vecka 
för vecka. 
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3. Schemat 

Om du valde presentationssätt ”Grafisk schemabild” (se föregående bild) får du fram ett 
schema över det/de objekt du har valt där du ser vilka tider som är lediga eller bokade. 
Vit betyder ledig tid. Gult betyder skolbokning. Rött betyder Arrangemang. Grönt betyder 
normal bokning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bokningsförfrågan (ej inloggad kund) 

Om du hittar en tid som du är intresserad av klickar du i schemat på den lediga tiden och får 
då upp ett formulär ”Förfrågan”. 
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5. Fylla i bokningsförfrågan (ej inloggad kund) 

Fyll i alla uppgifter i formuläret. De rubriker som har * framför sig är tvingande och där 
måste man ange sina uppgifter för att kunna skicka iväg formuläret. Har du speciella 
önskemål som tillgång till ljud eller liknande anges detta i rutan ”Anteckning”´. 

 

Om du vill boka samma tid vid flera tillfällen fyller du in ”Upprepa bokning”. Där väljer du hur 
ofta bokningen ska upprepas samt ett slutdatum/fast antal tillfällen. Klicka sedan på 
”Kontrollera tillgänglighet”. 
Alla tillfällena dyker upp i en 
lista under knappen 
”Kontrollera tillgänglighet”. 
Kolla igenom denna lista 
innan du går vidare. 
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6. Skicka bokningsförfrågan (ej inloggad kund) 

När alla uppgifter är ifyllda och kontrollerade kan du välja att klicka i rutan så att du får en 
kopia av din förfrågan till din mail. Du ser också hyresreglerna som gäller för objektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på knappen ”Sänd förfrågan” när du är klar. 

 

När du har klickat på knappen ”Sänd förfrågan” får du info om att ditt meddelande har 
skickats. Du klickar sedan på knappen ”Fortsätt” och kommer då tillbaka till schemat igen. 

 

 

När du är tillbaka i schemat kan du välja att leta nya tider och skicka en ny förfrågan. 
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7. Kopia på förfrågan till mail (ej inloggad kund) 

Om du klickade i att du ville ha en kopia på bokningsförfrågan skickad till din e-post har du 
nu fått det på den e-postadressen du angav. 

 

 

 

 

 

8. Behandling av förfrågan (ej inloggad kund) 

Efter att du har skickat in din bokningsförfrågan till kommunen kommer till förfrågan att 
bearbetas av någon av de bokningshandläggare som arbetar på kommunen. Din förfrågan 
behandlas och du får ett svar från bokningshandläggarna till den e-postadress som angavs i 
din förfrågan. 

9. Beviljad ansökan (ej inloggad kund) 

Om du har blivit beviljad den tid som du har ansökt om får du en bokningsbekräftelse till din 
e-postadress. Bekräftelsen kommer i mailet som en bifogad PDF-bilaga och har rubriken 
”Bokningsmeddelande” 

Bokningsmeddelandet som du får till din mailadress är en bekräftelse/kvitto på att den tid 
du skickade förfrågan om har bokats in åt dig. Du ska titta igenom att alla uppgifter som står 
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på meddelandet stämmer. Om något ser fel ut ska du kontakta bokningen och meddela 
detta. Om det finns några "undantagsdatum” på ditt bokningsmeddelande betyder det att 
dessa dagar är anläggningen stängd (p.g.a. helg eller arrangemang) 

10. Logga in (endast kunder med inloggning) 

Längst upp i högra hörnet ser du en ruta där du kan logga in. 

 

Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på ”Logga in”  

 
11. Boka lokal (inloggad kund) 

Följ steg 2-3. Som inloggad kund kommer du direkt till alternativet att boka lokal. Om du 
loggar in som förening, kommer föreningstaxor upp, loggar du in som privatperson kommer 
privatpersonstaxor upp. Om du har önskemål som inte går att välja i bokningen, skicka då en 
förfrågan så bearbetar bokningshandläggarna denna (se steg 4-9).  
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12  Acceptera hyresreglerna 

För att kunna genomföra bokningen måste du klicka i ”Jag accepterar hyresregeln” och 
sedan ”Boka”. 

 

 

 

 

 

  

13 Information om bokningen och bokningsbekräftelse (inloggad kund) 
Sedan kommer information om bokningen upp, eventuellt står det att du måste 
kvittera ut en nyckel/tagg. Du kan här välja om du vill ha bokningsbekräftelsen 
skickad till din mail. Trycker du på fortsätt kommer du tillbaka till schemat och kan 
göra fler bokningar. 
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14 Registrering  

För att kunna boka tid i kommunens lokaler måste du registreras som kund i vårt 
bokningssystem. Genom att skicka in bokningsförfrågan samtycker du även till registrering i 
vårt kundregister. PUL 

15  Avboka 
Du kan avboka de bokningar du gjort själv digitalt. Bokningar som gjorts via 
informationskontoret eller liknande kan endast informationskontoret ta bort. Ring 
eller maila om detta. 0456 – 82 22 22, kulturpunkten@bromolla.se  
 
Om du gjort en egen bokning så loggar du in med dina uppgifter och för muspekaren 
över bokningar och klickar sedan på sök bokningar. 
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Sedan kommer samtliga bokningar upp. De bokningar du gjort själv har en klickbar knapp – 
ta bort. Klickar du här får du godkänna att bokningen tas bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Lösenord 

För att få ett lösenord och användarnamn att göra egna bokningar på webben kontakta 
fritidssamordnare maria.bjork@bromolla.se   
Flera personer i en förening kan få inloggning och boka tider. 

Lösenordet är sträng personligt. Tänk därför på att: 

• Ansvara för de uppgifter som registreras med din inloggning 

• Inte avslöja ditt lösenord för andra eller låna ut din behörighet. 

• Skydda ditt lösenord väl. 

• Omedelbart byta lösenord om du misstänker att någon annan känner till det. 

mailto:maria.bjork@bromolla.se
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• Meddela maria.bjork@bromolla.se (0456- 82 22 57) om du inte längre ska ha tillgång 
till webb-bokningen för din förening. 

 

17 Problem eller frågor vid Webb-bokning 

Om du stöter på problem vid användningen av webb-bokning Prova att starta om 
webbläsaren/prova en annan webbläsare. Logga ut och logga in igen lite senare. Eventuellt 
starta om datorn. Fungerar det fortfarande inte, kontakta Maria Björk. 

E-post: maria.bjork@bromolla.se 

Telefon: 0456-82 22 57 

Eller kontakta Kulturpunkten 0456 – 82 22 22, kulturpunkten@bromolla.se  
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