
Boka bastu & lokal i Sjöhultet! 
 

För att göra din första bokning via appen behöver du ha ett konto på BokaMera, som är 

bokningssystemet vi använder oss av. Fyll i formuläret på hemsidan för att beställa ett 

konto. 

Ladda hem BokaMeras app till din smarta telefon. Appen har en vit bakgrund. 

 

GooglePlay 

AppStore  

 

Öppna appen i din telefon. 

Du kan nu logga in på ditt konto med den mailadress och det lösenord du angav när du 

skapade kontot. Nu kan du göra dina bokningar via appen eller via hemsidan. 

 

 

https://sjohultet.se/hem/formul-r-till-bokningssystemet.html
https://sjohultet.se/hem/formul-r-till-bokningssystemet.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneclick.bokamera&hl=sv
https://apps.apple.com/se/app/bokamera/id738027900
https://www.sjohultet.se/hem/boka-bastu-och-lokal.html
https://bokamera.zendesk.com/hc/article_attachments/360017175340/1_app.png


Om du får problem och behöver guidning kan du skicka e-post till mig så ska jag försöka 

hjälpa dig! Hälsningar, Camilla Lissing, sekreterare, info@sjohultet.se  

I sökrutan skriver du Sjöhultet, och klickar sedan på det. (Här finns massa andra företag och 

föreningar som har sina bokningar också.) 

Du kan nu spara Sjöhultet som favorit så du inte behöver söka efter det varje gång. Så här 

ser det ut när jag kommer in i appen på min telefon. Jag har sparat Sjöhultet som en favorit. 

 

 Klicka på Sjöhultet och sen scrolla ner lite till Tjänster, för att antingen välja Bastun eller 

Föreningslokalen. Klicka på ->Boka. 

  

mailto:info@sjohultet.se


 

  

 

 

 

 

 

 



Klicka på ->Tid, Välj en tid. 

  

 

  

Välj en ledig tid. 

Kolla att din fastighetsbeteckning är korrekt. 

Kolla att din Gatuadress är rätt. 



Bokningsavtalet behöver du inte läsa igenom varje gång du bokar. 

Klicka på ->Boka. 

  

 

  

Tiden är nu bokad! 

 

 



Du kommer nu att få en bekräftelsemail med bokningsinformation. I detta mail finns 

bokningsID och en avbokningskod som du kan använda för att avboka tiden. Du kan 

avboka tiden i appen, längst ner under ->Bokningar eller på webben under ->Mina 

Bokningar. 

  

Du hittar dina bokningar i appen under ->Bokningar.  

  

 

  



  

Här kan du även ändra din bokning, lägga till den i kalendern och avboka din tid.  

  

 

 

När du ändrar eller avbokar får du en bekräftelse på e-post. 


